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Sklindantis džiaugsmas
PROF. ANTANAS MACEINA

Žmogaus būsena Atpirkėjo akivaizdoje yra džiūgavimas. 
Psalmininko minimi trimitai ir ragai, kanklės ir arfos, ūžianti jū
ra ir rankomis plojančios upės yra poetiniai simboliai šiam vi- . 
suotiniam džiūgavimui, šiam būties šokterėjimui iš džiaugsmo 
dėl pasirodžiusio Išganytojo.

Krikščionybė kaip tik yra pastatyta ant šio džiūgavimo. Dar 
daugiau, krikščionybė yra pats šitas džiūgavimas. Ji yra ano vi
suotinio džiaugsmo įsikūnijimas ir jo pratęsimas istorijoje. Bū
dama atnaujintasis būties surišimas su Dievu (re-ligio), krikš
čioniškoji religija niekados neišleidžia iš akių ano prasiveržusio 
džiaugsmo, nes kiekvienų syki atnaujina jį individualinėje egzis
tencijoje Krikšto metu... Krikšto ir atgailos sakramentais Baž
nyčia neša šį džiaugsmą per visas erdves ir per visus laikus. 
Bažnyčia yra atpirktosios būties džiugesio istorinis įsikūnijimas. 
Jos liturgijoje skamba nuolatinis Alleliuja kaip pojūtinis šio 
džiugesio apsireiškimas. Tiesa, krikščionybė nepamiršta, jog 
šiam džiaugsmui pažadinti reikėjo Kalvarijos kalno aukos, rei
kėjo kančios ir mirties, kad tiek pats Kristus, tiek su juo visa 
žmonija “įeitų į savo garbę” (Luk. 24, 26). Tačiau krikščionybė 
šios mirties riesuabsoliutina. Ji laiko ją egzistencine apraiška, 
bet ne žmogiškosios paskirties principu, nes mirtis yra pergalė
ta prisikėlimu, anuo didžiuoju gyvybės triumfu, didžiausiu, koks 
tik iš viso gyvybei yra įmanomas. Prisikelti yra daugiau, negu 
nemirti. Neminimas yra tiktai gyvybės pratęsimas, tuo tarpu 
prisikėlimas yra gyvybės viešpatavimas. Kristus tapo visatos 
karaliumi ne tuo, kad Jis mirė, bet tuo, kad Jis prisikėlė (pig. 1 
Kor. 15, 24-26. Todėl Katalikų Bažnyčia liturginių savo metų 
centru ir didžiausia švente laiko ne Didįjį Penktadienį, vadinasi* 
Kristaus mirties dieną, bet Velykų Sekmadienį, vadinasi, Kris
taus prisikėlimo dieną.

★ ★ ★

Iš kitos tačiau pusės krikščionybė neneigia ir nesukasdieni
na mirties tragikbs. Visi mes turime mirti, nes visi esame pa
liesti nuodėmės. Tai yra skaudus dalykas, keliąs liūdesio mūsų 
dvasioje, kaip jis kėlė jo ir Išganytojo sieloje Jo mirties išvaka
rėse. “Mano siela nuliūdusi ligi mirties” (Mork 14, 34) — šie 
Viešpaties žodžiai išreiškia mūsų pačių nusistatymą mirties atž
vilgiu. Mirtis nekelia mumyse džiaugsmo, nes ji yra nuodėmės 
pasekmė; nuodėmės, to liūdniausio ir nelaimingiausio dalyko vi
soje tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje žmogaus egzisten
cijoje. , To neneigia nė Bažnyčia, sakydama gedulingų Mišių 
prefacijoje, kad mus “nuliūdina tikra mirties būtinybė“. Tačiau 
čia pat liturgija priduria, kad sykiu mus “paguodžia-^ūsimojo ne
mirtingumo pažadas”. Tuo ji kaip tik ir nurodo, kad krikščio
nies žvilgis yra nukreiptas į visuotinį prisikėlimą istorijos pa
baigoje. Mirtis krikščioniui yra tik laikinis dalykas, kaip ji laiki
nė buvo Kristui. Po jos eina prisikėlimas amžinam gyvenimui ir 
amžinai garbei.

* * *

Sveiki sulaukę Prisikėlimo šventės!
pirštai, sužeistos rankos ir vinys

Liūdesys tad krikščionybei yra žinomas. Jis yra krikščioniš
kosios egzistencijos šešėlis, kurio bažnyčia nesukasdienina, kaip 
ji nesukasdienina nei mirties. Tačiau jis nėra krikščioniškajai 
egzistencijai būdingas tokia prasme, kokia jis buvo, sakysime, 
būdingas stabmeldiškajai senovei, negalinčiai liūdesio pergalė
ti, nes neturinčiai pagrindo kalbėti apie mirtį kaip apie pra
ėjimą. Tiktai krikščionybėje šitoks pagrindas yra padėtas Kris
taus prisikėlimu: “Kursai prikėlė Jėzų, prikels ir mus su Jėzu
mi” (Kor 4,14). Todėl “mes nenustojame drąsos, nes nors vir- 
šinis mūsų žmogus genda, tačiau vidinis atsinaujina iš dienos į 
dieną” (2,16). “Mes juk žinome, kad mūsų žemiškajam šio gy- 

- venimo namui suirus, gauname rūmą iš Dievo” (5,1). šv. Povilas 
neslepia, kad dėl to “mes dūsaujame prislėgti” (5,4). Visdėlto 
šis dūsavimas nėra stabmeldiškas fatalizmas, bet tvirtas tikėji
mas ir laukimas, nes mes “norime būti ne apiplėšti, bet pervilk
ti” (5,4). Stabmeldiškasis dūsavimas yra nusiminimas, nes mir
tis stabmeldiškoje egzistencijoje iš tikro yra apiplėšimas. Tuo 
tarpu krikščioniškasis dūsavimas yra viltis, nes mirtis krikščio
niškoje egzistencijoje yra tik pervilkimas. Krikščioniškoji egzis
tencija savo esmėje vyksta ne liūdesio, bet džiaugsmo ženk
le. Liūdesys iš krikščionybės yra išskiriamas ne psichologiškai, 
bet teologiškai religiniu jo pergalėjimu.

Štai kodėl šv. Povilas, rašydamas pilypiečiams, nuolatos 
kartoja: “Mano broliai, džiaukitės Viešpatyje (3,1)... Džiaukitės 
Viešpatyje visuomet; vėl sakau, džiaukitės” (4,4). Ir čia pat nuro
do, kodėl krikščionis turi visados džiaugtis: “Viešpats yra arti 
(4,5). Viešpaties artumas krikščioniui, kaip ir šv. Jonui Krikšty
tojui, yra džiaugsmo pagrindas” (“S. G.”).

Dail. Juozas Bakis Prisikėlęs Kristus Keramika
Detalė iš triptiko Prisikėlimo bažnyčioje Batawa, Ont.

Nuotr. V. Maco

Kariu atrama priešo nelaisvėje
“Tik nelaimėje pastebime, jog 

esame dvasios” — yra pasakęs 
Churchillis. Tie žodžiai iš tikro 
turi daug tiesos. Velykų laiko
tarpis jau beveik per 2000 metų 
žmogui primena, kad tikėjimas 
neužčiuopiamas reiškinys, žmo
gui padedąs pakelti net ir sun
kiausias sąlygas, — savyje turi 
kažką vertesnio už kūną. Juk 
žmogus per ilgą laiką daug ką 
užmiršta, net ir tai, kad turi sa
vyje dvasią. Pamiršti lengva, 
nes nei moderniausi matavimo 
instrumentai, net elektroniniai 
skaitytuvai jos parodyti negali. 
Tik reti pergyvenimai tai atsklei
džia. Vienas tokių įvykių atsiti
ko grupei karo belaisvių ameri
kiečių Korėjoje.

Dail. J. Bakis Sargybinis prie Kristaus kapo Detalė 
“... vyriausieji kunigai ir parisiejai susirinko pas Pilotą 
ir sakė: Valdove, mes atsiminėme, kad tas suvedžiotojas, 
dar gyvas būdamas sakė: Po trijų dienų aš prisikelsiu. 
Liepk* tad sergėti kapą iki trečiajai dienai, kad kartais ne
ateitų jo mokytiniai, jo nepavogtų ir nesakytų liaudžiai: 
Jis kėlėsi iš numirusiųjų..(Mato 27, 62-64)

Atrama — kapelionas
1950 m. lapkr. 2 d. komunis

tams j nelaisvę pakliuvo būrys 
amerikiečių karių. Komunistai 
stengėsi sužlugdyti jų moralę, 
tačiau nesisekė. Pasirodė, kad 
atsparos centru buvo kartu ne
laisvėn patekęs karo kapelionas 
kun. Kapaun. Kiniečiai tai pa
stebėję, įvairiausiomis tardymo 
priemonėmis bandė nuvarginti 
kunigą, tačiau jo paprastumas ir 
dėmesio nekreipimas į tardyto
jus juos varė stačiai iš proto. 
Ten buvę kariai sako, kad komu
nistai būtų mielai jį sušaudę, jei 
ne jo paslaugumas ir dvasią už
degąs nusistatymas, kuris be
laisvius buvo taip paveikęs, kad 
šie dėl jo būtų sukėlę mirtinas 
riaušes. Kiniečiai, užsienio poli
tikos sumetimais, to kaip tik 
stengėsi išvengti. Tai pastebėję 
kariai įsidrąsino ir 1951 m. Ve
lykų rytą pradėjo atvirą pasi-

KUN. J. STAŠKEVIČIUS

priešinimą. Nekreipdamas dė
mesio į komunistų draudimus, 
kun. Kapaun pasidarė iš medžio 
kryžių ir visų religijų belais
viams atlaikė pamaldas. Už sa
vaitės panašių pamaldų metu, 
skaitydamas lekciją, jis sugriuvo 
ir daugiau nebekėlė. Belaisviai 
dar bandė ji kelias savaites slau
gyti, tačiau netrukus jis buvo iš
vežtas ligoninėn. Visi žinojo, jog 
iš ligoninės niekas gyvas nebesu
grįžta. todėl išvežamas kapelio
nas įsakė kariams ir be jo toliau 
tęsti pradėtąsias pamaldas, kad 
bent savo dvasia galėtų atsispir
ti budeliams.

Nuostabi statula
Po kunigo mirties kiniečiai ti

kėjosi galėsią suardyti belaisvių 
vieningumą kritusios nuotaikos 
dėka. Tiesa, belaisviai labai per
gyveno kun. Kapaun netekimą, 
ir todėl vienas Amerikos marinų 
karininkas, kap. Gerald Fink, 
nutarė kunigo atminimui išdrož
ti statulą. Vyrai su j ieškojo du 
medžio gabalu ir kelias vielas, o 
kapitonas, pasiaštrinęs kariško 
bato pasagą ir metalinį vamzde
li. pradėjo skaptuoti. Sargybinių 
klausiamas, jis paaiškino, kad 
tai būsianti Abraomo Linkolno 
statula. Kadangi tai nereliginis 
simbolis, komunistai leido. Vis 
dėlto galu gale išėjo ne Linkol- 
nas. o Kristus su vieliniu vaini
ku. šis vargingas drožinys vėl at
gaivino vyrų dvasią, kaip anks
čiau kun. Kapaun savo žodžiais. 
Visų nuotaika pakilo, o Nukry
žiuotasis tapo jų visu kasdienio 
gyvenimo centru. Belaisviai ji

Pirmą kartą pasirodė mūsų 
Viešpats tik dešimčiai apaštalų. 
Tomo nebuvo. Jis nebuvo su 
apaštalais, bet evangelija prilei
džia, kad jis galėjo su jais būti. 
Priežastis jo nebuvimo nėra ži
noma; bet taip galėjo atsitikti 
dėl jo netikėjimo. Trijuose skir
tinguose Evangelijos perskyri
muose Tomas visada vaizduoja
mas, kaip vienas, kuris visada 
žiūri į juodąsias daiktų puses, 
kai paliečiama dabartis ir ateitis. 
Kai atėjo žinia Viešpačiui apie 
Lozoriaus mirtį, Tomas norėjo 
eiti ir mirti kartu su juo. Vėliau, 
kai Viešpats sakė turėsiąs su
grįžti atgal pas tėvą ir paruošti 
vietą savo apaštalams, Tomas 
liūdnai atsakė nežinąs kur Vieš
pats eis ir kaip tai padarys.

Jei nepamatysiu...
Kai tik kiti apaštalai įsitiki

no mūsų dieviškojo Išganytojo 
garbingu prisikėlimu, tą žinią 
pasakė ir Tomui. Tomas gi ne
tvirtino, kad jis atsisako tuo ti
kėti, bet kad jam sunku patikė
ti, kol neturi Įrodymo, nežiūrint 
jų tvirtinimo, esą jie matė prisi
kėlusį Viešpatį. Jis išvardino įti
kėjimo sąlygas:

Jei nepamatysiu jo rankose 
vinių 
perdūrimų, neįdėsiu savo 
piršto į 
vinių vietą ir neįdėsiu savo 
rankos 
i jo šoną, netikėsiu

(Jono 20, 25).
Skirtumas tarp tų, kurie įti

kėjo ir tų, kurie nebuvo pasiruo
šę įtikėjimui, galėtų būti mato
mas Tomo elgsenoj, kai anie de
šimt jam pasakė apie prisikėli
mą. Jo atsisakymas patikėti liu
dijimu dešimties savo patikimų 
bendrininkų, kurie savo akimis

Prisikėlimas yra ne tik istorinis 
Įvykis, jis yra ne vien praeities da
lykas. Jis siekia ir mano dabartį, nekaltino Petro, kai vėliau pasi- 
Ir ne tik Prisikėlimas veikia mano 
dabartį — visas Jėzaus gyvenimas 
kažkaip stovi prieš mano akis, taip 
kad aš galiu sueiti į asmeninį santy
kį su Juo. Tas Jo gyvenimas nėra 
tik nuostabus, pagarbus, bet išnykęs 
stebuklų pasaulis. Kristuje apsireiš
kė dieviškasis pradas, todėl Jame tu
ri glūdėt kūrybiška, dieviška galia, 
nauja pradžia ... K. Adam.

pavadino “Spygliuotų vielų Kris
tumi”. Ta vyrų pakili nuotaika 
ėmė plisti kitose vietovėse esan
čių • belaisvių tarpe. Kankinimai 
padvigubėjo* tačiau kaliniai lai-

(Nukelta Į 3 psl.)

Dail. J. Bakis Antras sargybinis prie Kristaus kapo 
“Pilotas jiems tarė: Jūs turite sargybą; eikite, sergėkite, 
kaip mokate. Jie7 nuėjo ir, pažymėję antspaudu akmenį, 
apstatė kapą sargais”. (Mato 27, 65)
Žydų pareigūnai “davė kareiviams daug pinigų, tardami: 
Sakykite, kad jo mokytiniai atėjo naktį ir jį pavogė jums 
bemiegant” (Mt. 27, 12-13).

VYSK. FULTON J. SHEEN

buvo matę prisikėlusį Kristų, pa
rodo kaip skeptiškas buvo tas 
nusiminęs žmogus. Bet tai nebu
vo piktas indiferentiškumo skep
ticizmas ar pasipriešinimas tie
sai; jis norėjo žinoti, kad galėtų 
įgyti tikėjimą. Neatrodo, kad tai 
buvo blogos valios žmogus, kuris 
nori žinoti ir paskum eiti prieš 
tikėjimą. Kitaip sakant, jo laiky
sena buvo kaip to mokslininko 
teologo, kuris skelbia tiesas ir 
mokslą po to, kai jis pats nebetu
ri jokio abejojimo.

Vienišasis Tomas
Tai vienintelė vieta šv. Rašte, 

kur žodis “vinys” yra panaudo
tas ryšium su mūsų Išganytoju 
ir primena psalmisto žodžius: 
“Jie perdūrė mano rankas ir ma
no kojas”. Tomo abejonės kilo 
daugiausia dėl jo nusiminimo, 
liūdesio ir izoliacijos įtakoj, nes 
buvo likęs vienas, be draugų. 
Kartais žmogus, praleidęs vieną 
susirinkimą, praranda daug. Jei 
ano susirinkimo pirmosios minu
tės būtų buvusios aprašytos, ten 
būtų ir tragiškieji šv. Rašto žo
džiai: “Tomas nebuvo drauge su 
jais”. Sekmadienis pradėtas va
dinti Viešpaties diena, nes po 
aštuonių dienų apaštalai vėl su
sirinko viduje ir Tomas buvo 
drauge su jais.

Durims ešant^žrakytoms, pri
sikėlęs Išganytojas atsistojo vi
duryje tarp jų ir jau trečią kartą 
pasveikino:

Ramybė jums.
(Jono 20, 19).

Vos paminėjęs ramybę, mūsų 
dieviškasis Išganytojas aiškino*, 
kuo ta ramybė yra pagrista, bū
tent, Jo mirtimi ir prisikėlimu. 
Mūsų Viešpats nereiškė nė ma
žiausio kaltinimo, lygiai kaip jis 

rodė prie Galilėjos ežero. Tomas 
buvo paprašęs įrodymo, parem
to fiziniu pajautimu ar kitokio 
realaus įtikinimo. Tas pajutimo 
įrodymas buvo jam duotas. Vieš
pats prakalbėjo į Tomą:

Įdėk čia savo pirštą, 
matyk mano rankas, 
ištiesk savo ranką ir įdėk 
į mano šoną, ir nebūk 
netikėlis, bet tikintis

(Jono 20, 27).
Tomas abejojo ilgiausiai
Kristus kartą buvo pasakęs, 

kad nuodėminga ir ištvirkusi 
žmonija lauks ženklo, ir kad jo
kio kito ženklo jiems nebus duo
ta, išskyrus ženklą pranašo Jo
no. Tai ir buvo ženklas, duotas 
Tomui. Viešpats žinojo tuos 
skeptiškus žodžius, kuriuos To

mas anksčiau buvo kalbėjęs savo 
bendrininkams apaštalams (Tai 
kitas įrodymas, Jo visuotinio ži
nojimo). Žaizda Jo šone turėjo 
būti labai didelė, kadangi Jis 
prašė Tomą įdėti i ją savo ranką; 
taip pat turėjo būti didelė žaizda 
ir Jo rankoje, nes Tomas buvo 
kviečiamas į vinies vietą įdėti sa
vo pirštą. Tomo abejojimas tru
ko ilgiau kaip visų kitų, ir jo ne
paprastas skepticizmas yra di
desnis įrodymas prisikėlimo tik
rumo.

Labai galima dalykas, kad To
mas padarė taip, kaip buvo 
kviestas daryti. Taip pat gali
mas dalykas, kad dešimtis apaš
talų padarė visiškai tą patį pir
mąjį Velykų vakarą. Perspėjan- 
tys mūsų Viešpaties žodžiai To
mui — nebebūti abejingu—reiš
kė ir skatinimą tikėti bei atsikra
tyti tamsiomis mintimis, kurios 
buvo pasidariusios jo slegiančia 
nuodėme.

Paulius nebuvo nepaklusnus 
dieviškai vizijai; taip pat nebuvo 
ir Tomas. Tas, kuris abejojo, bu
vo taip įtikintas pozity vaus įro
dymo, kad jis tapo tikinčiu. Pul
damas ant kelių, jis ištarė prisi
kėlusiam Išganytojui:

Mano Viešpats ir mano 
Dievas.

(Jono 20, 28).

Tomas sunaikino risus pri
slėgtos žmonijos abejojimus tuo 
vienu ugningu pasakymu: “Ma
no Viešpats ir mano Dievas!“. 
Tai buvo pripažinimas, kad Iza- 
jijo Emanuelis buvo prieš jį. Jis, 
kuris buvo paskutinis įtikėti, ta
po pirmuoju, kurs pilnai išpaži
no prisikėlusio Išganytojo die
viškumą. Kadangi visa tai atėjo 
iš kūno ir kraujo akivaizdumo, 
neturėjo to palaiminimo, kuris 
teko Petrui, kai šis pripažino Jį 
esant gyvojo Dievo sūnumi. Vis 
dėlto prisikėlęs Išganytojas pa
sakė Tomui:

Kadangi mane matei, Tomai, 
tu įtikėjai;
palaiminti, kurie nematė' ir 
įtikėjo.

(Jono 20. 29)
Matymas ir tikėjimas
Yra tokių, kurie netiki net 

matydami, kaip pvz. Faraonas; 
kiti tik tada tiki, kai mato. Virš 
šių dviejų žmonių tipų Viešpats 
pirmoje vietoje stato tuos, kurie 
nematė, bet įtikėjo. Nojus buvo 

, perspėtas Dievo apie įvykius, ku- 
i rie dar įvyks: jis patikėjo ir pa- 
• ruošė savo arką. Abraomas išėjo 
■ iš savo namų, nežinodamas, kur 

jis ėjo, bet tikėdamas į Dievą, 
; kuris pažadėjo, kad jis bus tėvas 
; vaikų, taip gausiu skaičiumi, 

kaip jūros smėlys. Jei Tomas bū
tų patikėjęs savo bendradarbių 
apaštalų liudijimu, jo tikėjimas 
į Kristų būtų buvęs didesnis. 
Juk Tomas dažnai buvo girdėjęs 
savo Viešpatį sakant, kad jis 
bus nukryžiuotas ir kelsis iš nu
mirusių. Jis taip pat žinojo iš 
raštų, kad nukryžiavimas bus iš
sipildymas pranašystės, bet jis 
norėjo papildomo pojūtinio liu
dijimo.

Tomas manė, kad jis daro ge
rai, reikalaudamas pilno pojūti
nio įrodymo; bet kas atsitiktų su 
ateihančiom kartom, jei jos pra
dėtų reikalauti to paties įrody
mo. Ateityje tikintieji, davė su
prasti Viešpats, turės priimti 
Prisikėlimo įvykį iš tų, kurie 
yra buvę kartu su Juo. Mūsų 
Viešpats taip apibūdino tikėjimo 
išpažinimą po apaštalinių laiku, 
kai nebebus nė vieno tų, kurie Jį 
buvo matę: bet ju tikėjimas tu
rės pagrindą, kadangi apaštalai 
matė prisikėlusį Kristų. Jiems 
buvo aišku, kad žmonės galės ti
kėti ir nematę, pasitikėdami jų 
liudijimu. Apaštalai buvo lai
mingi žmonės, ne tik todėl, kad 
iie matė mūsų Viešpatį ir tikė
jo; jie buvo daug laimingesni, 
kai pilnai suprato išganymo pa
slaptį, ja gyveno ir net galėjo 
mirti už Prisikėlimo tikrumą. 
Tam tikrą dėkingumą visdėlto 
reikia pripažinti ir Tomui, kuris 
palietė Kristų kaip žmogų, bet ti
kėjo — kaip Dieva.

Vertė K. Mileris
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GEDIMINAS GALVA

Kompartijų tarpusavio kova
ANKSTESNIS KOMPARTIJŲ NESUTARIMAS IŠRYŠKĖJO TIK KOMPARTIJOMS 

PRADĖJUS VARŽYBAS DĖL PIRMAVIMO

® REMIAME GIMME
* Popiežius Paulius VI pasky

rė kard. L. Traglia savo genera
liniu vikaru Romos vyskupijoje 
vietoj neseniai mirusio kard. C. 
Micara.

* Apeigų kongregacija davė 
leidimą D. Savaitės pamaldų me
tu bažnyčiose pasauliečiams 
skaityti Evangeliją apie Kristaus 
kančią, apsirengus albomis — 
ilgu baltu drabužiu, kunigo dė
vimu atnašaujant Mišias.

* Pagal naująją apeigų kny
gą, kuri jsigalios š.m. balandžio 
15 d., Mišias galima. konceleb- 
ruoti (laikyti keliem kunigam 
drauge): D. Ketvirtadienį vysku
pų katedrose šventinant chriz- 
mą ir parapijų bažnyčiose vaka
re minint Paskutinę Vakarienę; 
santarybose, vyskupų konferen
cijose; abato šventinimo Mišiose; 
kunigų susirinkimuose; paliegu
siam ar aklam kunigui su kitu 
kunigu; ir, su vyskupo leidimu, 
pagrindines Mišias bažnyčioje, 
kur nėra reikalo, kad kiti kuni
gai laikytų atskiras Mišias. Be 
to, Švenčiausiąjį galima bus pri
imti abiem pavidalais šiais atve
jais: šventinamiems į kunigus 
jų šventimų Mišiose; dijakonui 
ir subdijakonui iškilmingose Mi
šiose; abatei jos šventinimo Mi
šių metu; vienuolėms ir vienuo
liams įžadų . metu; jaunave
džiams jungtuvinių Mišių metu; 
konvertitams pirmose po Krikš
to Mišiose; sutvirtinamiems su
augusiems Sutvirtinimo Mišių 
metu; krikščionims vėl sugrįžu- 
siems į Katalikų Bendriją; vie
nuolėms ir vienuoliams jų įžadų 
jubilėjuose; vedusioms Šantuo^ 
kos jubilėjuose.

* Mirė kard. Maurillo Fossa- 
ti, 88 m., Turino arkivyskupas. 
Karo metu jis buvo išgarsėjęs 
savo pagalba žydams ir kitiems 
nacių persekiojamiems Pied- 
monto krašte.

* Amerikos ortodoksų vysku
pų konferencija pranešė, kad ne
užilgo pradės teologinį pokalbį 
su Amerikos katalikais. Susitiki
mus tarp katalikų ir ortodoksų 
teologų tvarkys kard. L. She
han, Amerikos katalikų vysku-

pų komisijos ekumeniniams rei
kalams pirmininkas.

★ “Nevisi Amerikos katalikai 
patenkinti liturginėmis refor
momis”, pareiškė Belgijoje gi
męs teologas kun. Gommar De
Pauw, dabar gyvenąs Ameriko
je. Jis pats sioms reformoms 
yra priešingas ir suorganizavo 
“Katalikų Tradicijonalistų Sąjū
dį”, kuris neseniai išsiuntinėjo 
manifestą Amerikos vyskupams, 
kaltindamas atsinaujinimą — 
noru “suprotestantinti” katalikų 
pamaldas ir doktriną. Jis prie
kaištauja, kad Amerikos vysku
pai esą įtakoje tokių teologų, 
kaip John Courtney Murray, SJ, 
ir Frederick McManus. Jis tvir
tina, kad jo sąjūdį palaiko dau
giau nei 50.000 katalikų, o slap
ta remią net 30 vyskupų. Nau
jausi statistiniai vyskupijų duo
menys betgi rodo daugumos ti
kinčiųjų pritarimą reformoms. 
Paties kun. DePauw vyskupas, 
kard. Shehan, pareiškė: “Man la
bai gaila, kad kun. DePauw už
ėmė tokią liniją.”

* Italijoje bus sumažintas vys
kupijų skaičius: vietoj 322 liks 
tik 92 — tiek, kiek yra Italijoj 
provincijų. Iki šiol daugelis Ita
lijos vyskupijų buvo mažai kuo 
didesnės už kitų kraštų parapi
jas. šiuos pakeitimus daro kon- 
sistorinė kongregacija su Itali
jos vyskupų konferencijos prita
rimu ir patarimu.

*Koelno katalikų katedroje 
įvyko islamiškos pamaldos: apie 
500 turkų darbininkų susirinko 
vasario 3 d. atšvęsti Ramadan 
laikotarpio — savo gavėnios už
baigos. Sėdėdami ant sulenktų 
kojų ir atsisukę į Mekką jie mel
dėsi ir klausėsi Korano žodžių. 
Tai pirmas kaptas Vokietijoje, 
kad tokios pamaldos įvyksta ka
talikų bažnyčioje. Panašių įvy
kių yra buvę ir anksčiau: jau 10 
š. Toledo mahometonų mečetę 
pavertus katalikų švč. Mergelės 
Marijos bažnyčia, pamaldos bu
vo laikomos katalikams, žydams
ir mahometonams. Panašiai yra 
buvę ir Cordoue katedroje.

Kun. J. Stš.

Atskirų kraštų komunistai ne
sutarė internacionaluose, komin- 
terne, kominforme, kurį sugriovė 
Jugoslavija, šiame pokaryje rusų 
kompartija siekė pirmavimo ir va
dovavimo pasaulio kompartijoms. 
1957 m. lapkričio 14—18 d., mi
nint sovietų 40 metų revoliucijos 
sukaktį, įvyko 12 kompartijų, 
esančių valdžioje, pasitarimas 
Maskvoje. Jugoslavija pasitarime 
nedalyvavo. Pasitarime svarstytas 
taikos išlaikymas pasaulyje, nes 
“kova taiką! išlaikyti yra pati 
svarbiausia”. Socializmo įsivyra
vimas turįs vykti naudojant tai
kias kovos priemones. Esminis 
taikinys anuo metu buvo pačios 
kompartijos, kai liko pasmerktas 
nukrypimas ir užkietėjimas dog
mose. Kai šiais klausimais šneka
ma, nejučiomis iškeliamas reika
las turėti ideologinį sargą, kuris 
kitas kompartijas prižiūrėtų, šiuo 
metu keistai skamba ano ipeto ki
niečių kompartijos vadovo Mao- 
tsetungo pareiškimas: “Socialisti
nė stovykla privalo turėti galvą, 
kurią pripažįstame sovietams. 
Kompartijos turi paklusti tik rusų 
kompartijos vadovavimui”. Vė
liau kiniečiai išsižadėjo ne tik šio 
pareiškimo, bet ir kaikurių nuta
rimų. Kiniečių siūlymu buvo ne
patenkinti kaikurių liaudies res
publikų, pvz. Lenkijos, komunis
tai.

Rumunų darbo partijos trečio
jo suvažiavimo proga. 1960 m. bir
želio 25 d. Bukarešte vėl susirin
ko 12 valdančių kompartijų atsto
vai. N. S. Chruščiovas pasakytoje 
kalboje aštriai puolė kiniečių 
kompartiją. Kiniečius jis vadino 
kvailiais,, o Maotsetungą — poli
tiniu neišmanėliu, kuris neištesi 
žodžio. Prieš kalbą rusų kompar
tijos atstovas įteikė 48 psl. kalti
namąjį raštą Kinijos atstovui 
Peng Čhen, "Pekino burmistrui, 
kad kiniečiai sulaužė 1957 m. įsi
pareigojimus. Raud. Kinijos ats
tovas pareiškė griežtą nepasiten
kinimą Chruščiovo kalba, Pekin- 
ge netrukus buvo užkurtas lau
žas, kurio dūmai ėmė rusams akis 
graužti. Prasidėjo atvira ir neat
iaidi kova, kuri tebesitęsia.

Nepavykusios derybos
Abi šalys praregėjo, kad atvira 

kova nieko gero nežada. Kinie
čiai ėmė reikalauti atleisti Chruš
čiovą iš pareigų. Įerzintas Chruš
čiovas nesivaržė ir kėlė naujus 
kaltinimus. Pagaliau susitarė, kad 
abi kompartijos susitiktų nesuta
rimams aiškintis. 1960 m" rugsėjo 
— lapkričio mėn. vyko kieti pasi
tarimai. Rusų kompartijai atsto
vavo Suslovas ir Kozlovas, nese
niai miręs, o kiniečiams ideologas 
Teng Hsiaoping ir minėtasis Peng

Chen. Kinai griežtai gynė vado 
pradą kompartijoje ir atskirų 
kraštų kompartijų veiklą. Ru
sams, o ypač Chruščiovui pada
rius akibrokštus kiniečiams, pa
starieji įniršę išvyko j Maskvos.

Po pasitarimų įniršis padidėjo, 
bet netrukus abi ginčo salys jieš- 
kojo pravirų durų. 1960 m. lap
kričio 11—25 d. Maskvoje sukvie
čiamas didžiausias 82 kraštų kom
partijų suvažiavimas. Kiniečių de
legacijai vadovavo Liou Chaoči, 
tačiau pagrindinis puolikas buvo 
Teng Hsiaoping, kiniečių kompar
tijos gener. sekretorius. Jis pasi
telkė albaną Enver Hodja, su ku
riuo šį mėnesį Maskva susitaikė. 
Anuo metu Hodja aštriais žo
džiais puolė rusų kompartiją dėl 
nesutarimų. Jis bandė teisinti ki
niečius ir kaltinti rusus sugriovus 
kompartijų vienybę ir palaikius 
amerikietišką imperializmą, kuris 
siekia pasaulio išnaudojimo.

1960 m. suvažiavime ir vėliau 
rusai buvo priversti daryti dalinių 
nuolaidų. Jie neatsisakė smerkti 
asmens ' kulto, tačiau pripažino 
bent teorinę kompartijų teisių ly
gybę. Šiuo metu 1957 m. nuo
sprendžiai jau pamiršti. Rusai 
bando remtis 1960 m. nutarimais, 
bet kiniečiai neigia ne tik 1957 
m., bet ir 1960 m. nutarimus, jų 
pasirašytus. Nesutarimams paša
linti kelias uždarytas, nes šiuo 
metu jie nesileidžia į kalbas su
šaukti naują kompartijų suvažia
vimą ir paklusti jo nutarimams.

Ginče priežastys
Kiniečiai ir rusai nesutaria es

miniais ir taktikos klausimais.
1957 ir 1960 m. kiniečiai pasi

rašė nutarimus pasaulinei taikai 
įgyvendinti bei pritarė rusų siū
lymui siekti taikaus sambūvio 
tarp socialistinių ir kapitalistinių 
kraštų. -Netrukus kiniečiai ėmė 
savaip aiškinti pasaulinę taiką ir 
pulti taikos sambūvį. Kiniečių 
kompartija rašte 1963.VI.14 rusų 
kompartijai aiškina, kad taikos 
sambūvis pažeidžia revoliucijos 
įgyvendinimą. Rusai siekia nusi
ginklavimo, nes tikisi ideologiškai 
laimėti; kiniečiai gi aiškina, kad 
nusiginklavimas aiškiai talkina 
kapitalistiniam imperializmui. 
Rusų kompartijos XX suvažiavi
me numatytas taikus būdas per
eiti iš socializmo į komunizmą

klaidingu klaidinančiu, nes 
anksčiau nėra buvę taikingo per
ėjimo iš kapitalizmo į komuniz
mą. Kiniečiai nei į kalbas nesilei
džia dėl asmens kulto pasmerki
mo. Jie pripažįsta Stalino klaidas, 
tačiau nesmerkia jo sukurtos 
santvarkos.'

Abi kompartijos pripažįsta rei-

Pagerbti lietuviai
Iš Vatikano valstybės sekreto

riato per apaštališkąją delegatū- 
rą Vašingtone pranešta vysk. V. 
Blizgiui, kad šv. Tėvas Paulius 
VI suteikė lietuviams- sekančius 
atžymėjimus:

Kun. Jonui Kučingiui, šv. Ka
zimiero parapijos klebonui Los 
Angeles — Jo Šventenybės rūmų 
prelato.

Kun. Kazimierui Dobrovols
kiui, šv. Kazimiero kolegijoje Ro
moje — Jo Šventenybės rūmų ku- 
bikuliarijaus (monsinjoro).

Juozapui Kajeckui, Lietuvos 
ministeriui Vašingtone — šv. 
Gregorijaus ordino komendanto.

Simui Sužiedėliui, Ateitininkų 
Federacijos buv. vadui — šv. Sil
vestro ordino komendanto.

Vyt. P. Vygantui, Pax Romana 
pirmininkui — Šv. Silvestro or
dino vyčio.

Birutei Venskuvienei, Katali
kių Moterų ir Mergaičių pasaulio 
sąjungų centro tarybos narei ir 
sekcijos už Tylos Bažnyčią pirmi
ninkei — “Pro Ecclesia et Ponti- 
fice” ordiną.

Gautus iš Vatikano dokumen
tus vysk. V. Brizgys išsiuntė pa
gerbtiesiems.

Bus steigiama savanoriška už
sienio tarnyba, panaši į JAV 
“Peace Corps”. Jos tikslas bus 
padėti ekonominėje bei sociali
nėje srityje atsilikusiuose kraš
tuose, jei reikės ir Kanadoje. 
Visos išlaidos bus padengtos fe
deracinės vyriausybės.

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 - 6808 Res: 767 - 9053
PALIEKAMO TURTO 

PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.
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PILNAS NAMU APSTATYMAS1

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVES:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto IM 9 vai. vakaro.
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r: akalą sukviesti visų kompartijų su
važiavimą ginčams išspręsti. Šiuo 
reikalu jas išskiria taktikos nesu
tarimai: kas gali sukviesti kom
partijų suvažiavimą? Kiniečiai 
operuoja šiuo išsisukinėjimu: su
važiavimas gali būti šaukiamas 
tik gavus visų kompartijų pritari
mą. Kiniečiai suvažiavimui nepri
taria. Jie tik tuomet pritars, kai 
savo pusėje turės kompartijų dau
gumą. Kur sukviesti suvažiavimą? 
Kiniečiai sako — tik ne Maskvo
je. Kas gali suvažiavime dalyvau
ti? Chruščiovas siūlė 26 partijas, 
Brežnevas sukvietė 18, o Maotse- 
tungas siūlo tik 17. Abi šalys ke
lia tarpusavio ginčą dėl Albanijos 
ir Jugoslavijos dalyvavimo suva
žiavime. Kas vadovaus suvažiavi
me? Kiniečiai mano, kad gali va
dovauti Maotsetungas. Rusai šį 
siūlymą atmeta. Kuriuo būdu bū
tų daromi nutarimai? Rusai siūlo 
daugumos pradą, o kiniečiai pri
pažįsta tik vienbalsiai padarytus 
nutarimus. Kitais žodžiais tariant, 
kiniečiai siekia veto teisės, kad 
be jų sutikimo nebūtų priimtas 
joks nutarimas.

Maskva siūlo tokią tvarką suva
žiavimui sukviesti: pirmiausia ru
sų kiniečių pasitarimas, vėliau pa
tariamasis susirinkimas, kuris pa
ruoštų sąlygas kompartijų suva
žiavimui kviesti. Pekingas šį siū
lymą atmeta. Kiniečiai pritaria 
skirtingoms nuomonėms, kurios 
turėtų būti viešai aptariamos, o 
Maskva jas pasmerkia, šie nesuta
rimai aiškiai rodo kiniečių nusi
statymą šiuo metu eiti savo ke
liu ir siekti vadovavimo pasaulio 
komunizmui.

Šio ideologinio ir taktinio gin
čo pavėsyje glūdi ir politinis ne
sutarimas. Kiniečiai aiškiai siekia 
savo įtakos Azijoje, kelia teritori
nį ginčą su sovietais ir vis labiau 
įtempia santykius su JAV. Rusai 
nelinkę daryti tertorinių nuolai
dų, talkinti kiniečių politiniam 
perversmui Azijoje ir įtempti san
tykius su JAV iki karo grėsmės. 
Maskva siekia aplinkiniu būdu 
nusilpninti priešą — JAV, kai ki
niečiai Azijoje' nenori daryti jo
kių nuolaidų.

Vietnamo pilietinis karas paro
dė, kad kiniečiai vengė atvirai at
sakyti į JAV iššaukimą ir pradė
ti .atvirą karą. šis karas dalimi su
artino Maskvą ir Pekingą spręsti 
praktiškiems klausimams, pamir
šus įkyrėjusius teorinius ginčus. 
Pietrytinės Azijos įtampa neabe
jotinai suartino ginčo šalis, tačiau 
kol kas nėra pakankamai duome
nų ateičiai aptarti. Galimas daly
kas, kad jos vėl ims varžytis tie
sioginiam pavojui praslinkus.

Kristus kėlės, mirtis krito... aleliuja!

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA SVEIKINAME
VISUS NIAGAROS PUSIASALIO TAUTIEČIUS, |

, LINKĖDAMI GAIVAUS g
KRISTAUS PRISIKĖLIMO DŽIAUGSMO - £

T. Benediktas Bagdonas, vienuolyno viršininkas i
T. Barnabas Mikalauskas, OFM, klebonas

Nuoširdžią padėką noriu išreikšti už surengtą man priešvestuvinį 
pobūvį (wedding shower) ir už brangias dovanas visoms rengėjoms: p. 
p. A. Arūniehei, E. Račkauskienei, J. Ožalienei, S. Medelienei, J. Skre- 
butėnienei, I. Jurevičienei, E. Aleksienei, D. Baranauskienei, K. Juknevi
čienei, T. Renkauskienei, M. Elijošienei, Z. Tumosienei, L. Karbūnienei, 
O. Sergautienei, E. Sergautienei, B. Galinienei; taip pat prisidėjusioms 
viešnioms: p. p. G. Šmitienei, Vaičiūnienei, Spudienei, Pakštienei, Ka- 
lendrienei, A. Stonkienei, Skirgailienei, Kolyčienei, O. Vindašienei, Mac
kevičienei, M. Iškauskienei Juozaitienei, Pundžiuvienei, D. Kaunaitei, 
Sekonienei, Valiulienei, Vėlyvienei, A. Grigaliūnienei, ščepavičienei, 
Gudavičienei, L. Dargienei, Budrevičienei, Kablienei, Meškauskienei, 
Rušienei, Renkauskaitei, Gerasimavičienei, Kazilevičienei, Jonušienei, 
A. Ožalaitei, B. Ožalaitei Laurinavičienei, Kalūzienei, Jaškevičienei, E. 
Gipienei, Rinkevičienei, Matulaitienei, Irutei Cax, Sriubiškienei, Šapo- 

• kienei, čižikienei, A. Lemežytei, Valančienei, Linkevičienei, Lorencie- 
nei, Vaitiekūnienei, Smolskienei, Liuimienei, Stukienei, Bučinskienei, 
Venckienei, Žutautienei, Tamulionienei, Urbonienei, Paškauskienei, 
Poškienei, Rickevičienei, Valaitienei, Mažonienei, Vaškienei, Grigienei, 
Tamošiūnienei, K. Bučienei, šostakienei, G. Šimkienei, R. Slapšienei, 
Jurkšaitienei, Laurinavičienei, Droleats, Beinušienei, Skilandžiūnienei, 
Šapalienei, Sarkus, Rinkūnienei, Sapijonienei, Bubelienei, Dambrauskai
tei, Punkrienei, O. Žutautienei, J. Kaunaitei.

Jūsų parodytas nuoširdumas visuomet liks mano atmintyje. Dar 
kartą nuoširdžiai dėkoju —

Rita Juodikytė

Tautiniy grupiy santykiai Kanadoje
DVIEJŲ KALBŲ IR KULTŪRŲ KOMISIJOS POSĖDI 

APŽVELGIANT
Prieš daugiau kaip metus Ka-1 kartėlio”. Tai yra tikrai sveikos 

nados feder. vyriausybė sudarė mintys, ypač pareikštos tokios de- 
taip vadinamą dviejų kalbų ir šiniosios organizacijos. Žinoma, 
kultūrų komisiją ir pavedė jai iš- senųjų kartėlių negalima buvo vi- 
tirti, kaip galima būtų pertvarky
ti Kanados ’Itultūrini gyvenimą, 
kad dvi pagrindinės tautos (ang
lai ir prancūzai) lygiomis naudo
tųsi savo kultūrinėmis vertybė
mis, viena kitos neskriausdamos, 
o taip pat nustatyti, ką reikia da
ryti, kad ir kitų tautų kultūriniai 
įnašai būtų vertai priimti.

Per metus laiko komisija jau

sai išvengti. Kažkodėl lojalistai 
rado reikalo priminti, kad naujie
ji kanadiečiai jų nemėgsta. Tas 
juos sugundė duoti piktoką pa
reiškimą: “Mes nenorime sunai
kinti savo palikimo tik tam, kad 
patenkintumėm užsieniečius”. 
Bet tai buvo vienintelis piktas sa
kinys ilgame pozityviame pareiš
kime.

Napoleono žmonos saloje
(Tęsinys iš pr. numerio)

VULKANAS MONT PELEE

ST.DALIUS darni. Tai užtrunka gana ilgą lai
ką, ir mažai kas iš turistų ryžtasi

žiūrimas. Džiunglių augmenija šiani žygiui — vieni dėf trumpo 
Būti Martinique saloje.ir neap- Pr^e. k .*?. S11071'! darbininku su; sustojimo šioje vietoje, o kiti,

silankyti tragediją pergyvenusia- peiliais nukapojama. Tokių 
me St. Pierre mieste, reikštų ne-1 dar^1?1I?ktų grupių sutinkame 
susidaryti tikro vaizdo apie šią “en*' keletą.
salą. Nuo Fort-de-France iki šio KOLUMBO PĖDSAKAI 
miestuko apie 18 mylių, tad jau 
pirmąją atvykimo dieną buvome ., ... _ , - x 
susitarę su tuo pačiu šoferiu, kad r?s d^Pke .^ Carbet — istorinę 
jis mus nuveš tenai ir aprodys vi- vietą. Tos įlankos ramiuose van- 
sas įdomesnes salos vietas tame :d®ayse Kolumbas pirmą kartą 
rajone I m- ^>uvo sustojęs, o 1635 m.

Sutarta valanda Work nriri iišsikėlė P^mieji prancūzų kolo- butartą valandą sotens pnsi j^gį §įoje vietoje dažnai vyko 
tarp prancto*ir an«"f ekskursiją pagal Karibų juros salos valdymo, šoferis rodol

Pasiekiame mažytę Karibų jū-

vietą. Tos įlankos ramiuose van-

kad ir turėdami daugiau laiko, bi
jo fizinio nuovargio.
TRAGEDIJOS LIUDININKAI

Sustojam prie Volcanic Muse
um, kurį įsteigė vienas amerikie
tis profesorius. Už keletą frankų 
įleisti į vidų apžiūrim visus muzė- 
jaus eksponatus, surištus su šiuo 
Mont Pelee vulkanu ir St. Pierre 
miestą ištikusia tragedija, čia 
daugybė didelio formato nuotrau
kų prieš ir po vulkano išsiverži-

Imperijos dukterys pripažinu- 
sios, kad įvairios kultūros labai 
vertingai pasitarnauja kanadiško- 
sios kultūros plėtotei, visdėlto 
pridėjo: “Bet visos tos kultūros 
gali būti sulydytos į vieną.”

Prancūzų organizacijos, kurių 
čia kalbėjo kelios, daugiausia sie
lojosi savo būkle Ontario provin
cijoje. Tik viena organizacija, 
Prancūzų - Kanadiečių klubas 
Oshawoje, pasirodė išimtinai sa
votiškas. Ji puolė naujuosius ka
nadiečius kaip prancūzų mažu
mos Ontario provincijoje teisių 
didžiausius priešus; puolė ir už 
tai, kad naujieji kanadiečiai laiką

yra apvažinėjusi visą Kanadą, su
rinkusi daug medžiagos ir ją jau 
paskelbusi storoka knyga. Prieš 
padarydama savo išvadas, dabar 
komisija didesniame sąstate lan
kosi didžiuosiuose Kanados mies
tuose išklausyti pasisakymų ne 
tik iš organizacijų, bet ir paskirų 
asmenų. Toks komisijos posėdis 
įvyko ir Toronte.

Daugeliui šis komisijos lanky
masis Toronte buvo įdomus, nes 
joks kitas Kanados miestas taip 
nepasikeitė pastarųjų 30 m. būvy
je, kaip Torontas. Dar šimtmečio 
pradžioje Torontas, pagal seną 
tradiciją, buvo protestantų anglo
saksų tvirtovė, buvo antiprancū- 
ziškas ir antikatalikiškas. Visiems; prancūzus sau lygiais emigran- 
buvo įdomu pamatyti naująjį šio f-ds 
miesto veidą.

Gausius pasisakymus komisijos Iš trečiosios grupės svarbiau-
KJTdUOlUO [JUOliXlAu V 111UO XWF111X01 IVFO • • •

posėdyje galima būtu sugrupuoti iS1^’ !r gnezčiausią, pareiski- 
r. • b 45 - • mą padare ukrainiečiai. Jie užpro

testavo patį faktą, kad komisija
pakrantę vingiuojančiu keliu. Ne-: į tu laiku likusias pakrantės m°' Vulkano modelis, akmenų ir L ... ...
trukus pasiekiame žvejų kaimelį , sk lįs kurias r,Į’darc lai. m‘nera U pavyzd™ Įvairios he- į tris grupes: anglų, prancūzų ir,
Bellefontaine,, kur galima labai Datrankos anšaudvdamos sa- ka?os -1S lavos atkastll statulų,tipiškų nuotraukų pasidaryti. , ; Hek;ie’o £ ir b^iuų reh^jm Nora grupės.
Čia pilna pakrante žvejų tinklų glažesnio kelio DOŠūkio šoferis J“s n,e-r? dldel?s,. bet^ apžiūrėjęs r____ _________ r__.. g atkreipdamas dėmesį. iaVsda’ kei‘usi’ « '? V™'

kad čia galima padaryti gražių „L_sl„Ae_s’ J^a_a' nešime čia tik du pasisakymus:
nuotraukų. Nuo šios vietos jau ir 
grėsmingo vulkano Mont Pelee 
viršūnė matyti tolumoje.
TIK VIENAS IŠLIKO GYVAS

Šio vulkano papėdėje išsistatęs 
St. Pierre miestas tebenešioja i 
tragišką atminimą, kai 1902 m. i 
gegužės 8 d. prasiveržęs vulkanas' 
palaidojo griuvėsiuose 30.000 gy
ventojų. Miestas tada buvo labai 
gyvas, šu nemažu uostu, daugeliu i 
cukraus ir melaso sandėlių. Prasi- 
veržusio vulkano lava labai stai
biai nusirito žemyn per miestą į 
jūrą. Iš visų miesto gyventojų gy
vas liko tiktai vienas, kuris tuo 
laiku už nusikaltimus buvo užda
rytas kalėjimo vienutėje, giliame 
požemyje.

Iš griuvėsių miestas netrukusi 
atsistatė, bet nepasiekė buvusio 
gyventojų skaičiaus ir anksčiau 
turėtos reikšmės. Pravažiuodami} 
miesto gatvėmis matėme dar j 
daug griuvėsiu ir mūrinių sienų 
liekanų, pasilikusių iš tų nelem
tųjų dienų. O vulkanas savo kete
rą iškėlęs anie 3.000 pėdu, viršū-1 
ne beveik visą laika paslėpęs de
besyse ir dabar tebėra aktyvus, 
nors visa jo pakrantė jau žalia 
augmenija apaugusi. Norintieji 
konti i vulkano viršūnę gali tai 
padaryti prityrusių vadovų pade-

kanos iš lavos atkastų statulų, naujuju kanadiečiu — trečiosios ... r,, -. . ; >
bažnytinių relikvijų. Nors muzė- grupes. i’^ra tik dviejų, kalbų ir dviejų

pridžiauta, įvairaus dydžio laive
liai stovi pakrantėje -— vieni pa
siruošę į jūrą plaukti, kiti jau 
grįžtantieji. Pakrantėje coconut 
palmės, išskėtusios savo didžiu
lius lapus, teikia pavėsį. Virš viso 
to kyla į dangų kalnū viršūnės, 
vadinamos Pitons du Čarbet, sie
kiančios 4.000 pėdų augščio. Bet 
tai dar ne vulkanas, nes jį užsto
ja augštesni kalnai.

Bevažiuojant toliau pakrante, 
kelias kyla augštyn, atverdamas 
puikius vaizdus į Karibų jūrą ir 
užpakalyje pasilikusį Fort-de- 
France miestą. Pakelėse matyti 
skurdi augmenija bei krūmokš
niai. nebėra to žalumo, kuris akį 
veria ir gaivina. Daugybė įvairaus 
dydžio juodų kaip anglis akmenų. 
Nuošaliose pakelėse dar yra užsi
likusiu nuodingų gyvačių, vadina
mų fer-de-lance^ nors kitose sa
los vietose jos jau išnaikintos. 
Vėl nuo augštumos leidžiamės į 
unės slėni augmenijai keičiantis 
iš skurdžių nusususių krūmų Į 
vešliai žaliuojančias palmes ir ki
tus tropikinius augalus. Matome 
prie upelio kaip vietinės moterys, 
ibridusios į vandenį, plauna bal
tinius, ir ne viena, bet būriu 
linksmai klega, nekreipdamos dė
mesio Į pravažiuojančius automo
bilius.

Kelias neva asfaltuotas, bet ga- 
rokai duobėtas, matyt, mažai pri-

Anglų pasisakymai rodo pasi-

. . . , • i imperijos lojalistu ir imperijos
kystę pnes gamtos jėgą, kuri per. dukterų.

60 sekundžių nusinešė Lojalistai yra gausi organizaci- 
3000 gyvybių, nepalikdama nei ja apjungianti ainius tų anglų, 
pėdsako, nes deganti lava viską kurįe Amerikos revoliucijos mė- 
sunaikmo._______ (Bus daugiau) įįU ištikimi Anglijos kara

liui. Nebegalėdami susigyventi su 
revoliucijos pasekmėje susidariu- 

j šia JAV respublika, jie emigravo 
į to metų Anglijos karaliaus kolo-

sunaikino.

kultūrų“. Kodėl tik dviejų, klau
siama? Ar tai nerodo, kad kitų 
kalbų ir kitų kultūrų kanadiečiai 
esą antros klasės piliečiai? Pozi
tyvioje pusėje jie siūlė įsteigti 
tautybių tarybą bei įvesti trečio
sios grupės kalbas ir istoriją į mo
kyklas. Ukrainiečius papildė len
kai ir estai, šie pastarieji nuėjo 
dar toliau, reikalaudami trečio
sios grupės tautoms pilnos kultū
rinės autonomijos, valdžios subsi
dijuojamos. Ilgą laiką komisijoje 
nepasirodė italai, gausingiausioj! 
tautinė grupė Toronte. Pagaliau 
iu atstovas atėjo su tokiu pareiš
kimu: “Mes manome, kad, turint 
galvoje, jog Kanada yra dviejų 
kalbų ir dviejų kultūrų kraštas, 
problema neturėtų būti sunkina
ma skiriant atskirą dėmesį kitoms 
tautinėms grupėms”. Taigi, italų 
linija išsiskyrė iš kitu trečiosios 
grupės tautų. Bet toji linija pa
tiko didžiajai Toronto spaudai, 
kuri ją užgyrė vedamaisiais.

Lietuvių pasisakymo nei To-

LAIŠKU CENZŪRA 
LENKIJOJ

Naujasis Lenkijos vidaus reika- . _ _
lų min. gen. Moczar. pertvarkyda- niją Kanadą. Jų pasisakymas dau- 
mas saugumo reikalus, žymiai su- giausia buvo nuosaikus. Jie plėto- 
griežtino laiškų cenzūrą. Numaty- jo tokią visiems priimtiną mintį: 
ta mikrofilmais fotografuoti laiš- “Kanados kūrėjai nėra vien tik 
kus bei atvirutes, gautus iš užsie- anglai ir prancūzai. Net pirmųjų 
nio ar iš Lenkijos siunčiamus į lojalistu tarpe buvo negrų, ir žy- 
Vakarus. Iki šiol toks būdas buvo du, ir šveicarų ir vokiečių, ir 
naudotas tik susirašinėjimui su olandų, ir darni, ir indėnų. Jie vi- 
užsienyje gyvenančiais asmenį- si taip pat yra “fonding races”, 
mis, kurie buvo patekę į specia- Ir jeigu šiandien norime surasti 
liūs saugumo įstaigų sąrašus. Į tvirtesnį pagrindą Kanados kal- 
Laiškų cenzūros griežtinimas aiš- boms ir kultūroms, tai geriau jo 
kinamas tuo, kad, naujųjų parei- j ieškot i šių dienų santykiuose, o 
gūnų nuomone, iki šiol ji buvo at- ne istorijoje, kuri gali būti įvai- 
liekama paviršutiniškai. E. riai aiškinama ir kuri gali sukelti ronte. nei kur nore’kitur iki š,iol

SILVER BELL FURNITURE 00.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •

į nebuvo. Tiesa, pasisakymui To
ronte buvo ruoštasi per ištisus 
metus. Diskutuoja, rašyta, posė
džiauta. Bet kai atėjo laikas pasi
sakyti — mūsų nebuvo. Kažkas, 
kažkur neatliko savo pareigos. Ti
kėkimės. kad tai bus atitaisyta 
Montrealyje, kur įvyks vienas pa
skutiniųjų komisijos posėdžiu.
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Kongresas Brazilijos lietuvės akimis
(Tęsinys iš praeito numerio)

Kaimynų linkėjimai
Svečias iš Urugvajaus K. Čibi

ras sveikino kongresą Lietuvos 
konsulo dr. Mačiulio vardu, palin
kėdamas, kad tokie kongresai 
nuolatos tobulėtų, stiprėtų ir pa
galiau galėtume susitelkti į vieną 
didelį visuotinį kongresą neprik
lausomoje Lietuvoje.

Dr. E. Armanienė JAV Liet. 
Bendruomenės ir BALFo vardu: 
“Mums rūpi lietuvių jaunimas, 
kultūra, spauda ir norime tuo pa
sidalinti su jumis broliai P. Ame
rikoje. Norime jungtis su jumis 
bendrame darbe iki mūsų tauta 
ir tėvynė vėl bus laisva!”

Dr. E. Draugelis sveikino jauni
mą, kuris pajėgė visus išjudinti 
šiam kongresui ir davė vilčių, kad 
Lietuva ir vėl bus nepriklausoma: 
“Lietuvių studentija turi būti ko
vinga ir nenustoti entuziazmo to
je kovoje, o šis kongresas turėtų 
jaunime tą entuziazmą dar labiau 
sukelti”.

Genovaitė Stonienė atstovavo 
mažai saujelei Čilės lietuvių — 
trijų profesorių , šeimoms: prof. 
Stelingio (ispanų k.profesorius, 
“dypukas”, moko pačius ispanus 
jų kalbos); prof. J. Kakariekos 
(viduramžių istorikas) ir prof. A. 
Stonio (plačiai pagarsėjęs P. 
Amerikoje celiuliozės ir popie
riaus fabrikų specialistas, pasta
tęs fabrikus Brazilijoje, Meksiko
je, o dabar Čilėje).

:::

r.:
c:

BRANGŪS LIETUVIAI,

Kristaus Prisikėlimo švenčių nuotaikoje mintis ir jausmai sa
vaime skrieja visur, kur žinau jus esant. Visiems trokštu švie
sos, palaimos, džiaugsmo.

Jeigu ne suklydusių dvasių puikybė, pavydas, neapkanta, 
žmogus gal niekad nebūtų praradęs Dievo malonės ir šviesos. 
Jeigu ne Dievo meilė žmogui, prarastos malonės žmogus nebūtų 
atgavęs. Kur žmonija dar nėra pažinusi ir išmokusi dieviškos mei
lės, ten ji dar vis nepajėgia pakilti iš skurdo ir tamsos. Ir Pasku
tinėje Vakarienėje^ ir ant kryžiaus Kristaus skelbta meilė tebūna 
mūsų kelias vienybėn, Dievo vaikų džiaugsman, Kristaus bendra
darbių skaičiun. Kristaus palikta šviesa, džiaugsmas tiek yra 
mūsų, tiek mes esame su Kristumi. Šiais turtais tepralobsta visų 
jūsų širdys ir sielos —

Jūsų vysk. Vincentas Brizgys

Adv. Z. Juknevičius sveikino 
Argentinos lietuvių spaudos, Liet. 
Išlaisvinimo Centro, “Ecos de Li- 
tuania” radijo valandėlės ir Anti
komunistinio Argentinos Centro 
vardu: “Man, gimusiam Argenti
noje ir niekad Lietuvos nemačiu
siam, yra didelis džiaugsmas jaus
ti, kad šis kongresas reikalauja 
Lietuvai laisvės...”. Tai labai su
jaudino klausytojus, nes turime, 
deja, jau nevieną šeimą, kurios 
Lietuvoje buvo pasiekusios aukš
tų vietų, o šiandieną jų vaikai jau 
nėbesušikalba su tėvais lietuviš
kai. ..

Liet. Sąjungos Brazilijoje var
du J. Sliesoraitis: “Kongreso šū
kis: mūsų jėgos, mūsų darbas — 
Lietuvai Tėvynei! Mūsų brolių 
kraujas šaukia, kad mes papasa
kotume visam pasauliui, kaip jie 
buvo nukankinti. Tad tikėkime, 
kad šis kongresas tai padarys”.

Mok. Vincas Nalivaika iš Ar
gentinos pabrėžė, kad kaip Brazi
lijoje, taip ir Argentinoje Lietu
vos atstovybės yra uždarytos; 
kongresas turėtų tuo reikalu, pa
sisakyti ir pasiųsti atatinkamiems 
valdžios organams memorandu
mus.

Sao Paulo Liet. Katalikų Bend
ruomenės choro vardu pasveikino 
J. Bagdžius.

Kongreso karalaitės
Kongreso atidarymo oficialiai 

daliai pasibaigus sekė “kongreso

lietuvaitės” vainikavimas”. I pre-
miją laimėjo Cecilija Bagdžiūtė, 
U — teko Žanetai žarkauskaitei 
ir Vidai Idikaitei. Pirmoji premi
ja reiškė nemokamą kelionę lėk
tuvu į Santiago Čilėn su dviejų 
savaičių atostogomis lietuviškoje 
šeimoje. Antroji — nemokama 
kelionė lėktuvu ten ir atgal į Bra
zilijos sostinę Braziliją su 1 savai- j 
tės atostogomis. Tos trys lietuvai
tės iš 7 kandidačių surinko dau
giausia lėšų kongreso reikalams.

“Pereita prie susipažinimo — 
kokteilio. Seselių pranciškiečių 
salė buvo pilnutėlė žmonių. Besi- 
vaišinant buvo pasikalbėta savo 
tarpe, susitikta su seniai matytais 
žmonėmis, užsimezgė naujos pa
žintys.

čia norėčiau priminti, kad 
kongresui rengti komiteto nutari
mu, svečiai, atvykę iš svetur bu
vo nemokamai apgyvendinti pri
vačiose šeimose, nemokamai vai
šinami ir visur turėjo nemokamą 
įėjimą.

Taigi, S. Paulo lietuviai stengė
si parodyti tikrą lietuvišką vaišin
gumą. Kaip patiko svečiams mūsų 
vaišingumas, jie patys pasisakys'

Netrūko žinoma, ir klaidų bei 
netikslumų, bet tai įvyko tikrai 
ne iš piktos valios, o stačiai per 
neapsižiūrėjimą ir kongreso tvar
kytojų persikrovimą pareigomis.

Filmas ir “Pabaigtuvės“
Atskirai pažymėtina, Alg. Gus

taičio iš Los Angeles filmas “Lie
tuva — Europos nugalėtojas”, ku
ris Š. Amerikoje turėjęs neblogą 
pasisekimą. Senesniajai kartai bu
vo malonu pamatyti pažįstamas 
vietoves, prisiminti tą olimpijadą, 
kurioje lietuviai buvo laimėtojais, 
bet jaunesnioji, karta, pripratusi 
prie spalvotų filmų, neparodė en
tuziazmo.

Po filmo sekė meninė progra
mos dalis, kurią išpildė iš Argen
tinos atvykę svečiai. Vyrų kvarte
tas padainavo keturias dainas, po 
to sekė tautinių šokių ansamblio 
“Rambynas” pasirodymas, šio an
samblio steigėjas yra inž. muz. Al
fonsas Petraitis (pastaruoju laiku 
gyvenąs Sao Paulyje). Buvo insce
nizuotos “Pabaigtuvės” — dainų 
ir šokių pynė. Visi buvo sužavėti: 
tautiniai šokiai atlikti su nepap- 
rastai-gyvu temperamentu ir dis
ciplina. Vadovavo Hektoras Leva- 
navičius.

Programai pasibaigus jaunimas 
nei nemanė skirstytis namo ir dar 
pasilinksmino šokdami salėje, 
sukdami liet, ratelius ir dainuoda
mi. Tą pat dieną brazilų katalikų 
studentai pakvietė jaunimo atsto
vus į savo klubą kokteiliui, kur 
jie priėmė nepaprastai nuošir
džiai, aprodė klubo patalpas, bib
lioteką ir pan.

Iškilmės teatre
Vasario 20 d. vakare kongresas 

iškilmingai minėjo Lietuvos ne
priklausomybės šventę Sao Paulo 
miesto teatre. Iškilmingas aktas 
pradėtas Brazilijos himnu. Min. 
V. Sidzikauskas pasakė tai dienai 
pritaikintą kalbą anglų ir lietu
vių kalbomis. Po jo kalbėjo S. 
Paulo katalikų universiteto prof. 
Plinio Correa de Oliveira, pagar
sėjęs savo socialiniais - filosofi
niais mokslo darbais. Abiejų kal
bėtojų pagrindinės mintys buvo, 
kad be laisvės tauta negali egzis
tuoti ir turi būti vieną syki komu
nistiniam imperializmui padary
tas galas.

Po kalbų sekė meninė minėji
mo dalis.

Pranešėjais buvo prof. Henri

kas Nadolskis ir Silvija Bogus- 
lauskaitė. Jis skaitė portugališ
kai, o jinai — lietuviškai, bet abu
du be rimto pasiruošimo, ir tai 
pastebėjo ypač svečiai iš JAV. Te
atro salė buvo pilnutėlė žmonių. 
Publikos tarpe matėsi nemažas 
skaičius brazilų studentų, atvyku
sių nė vien iš S. Paulo, bet ir iš 
Belo Horizonte, Porto Alegre ir 
kt. vietovių. Iš valdžios atstovų te
buvo atvykęs vienas S. Paulo vals
tijos Il-sios kariuomenės divizijos 
atstovas. Po šių iškilmių “Exel- 
sior” viešbučio patalpose'— pui
kioje svetainėje įvyko svečiams 
pagerbti pobūvis.'

Atsisveikinimopobūvis
Vasario 21, 15 vai., su didžiau

siu pavėlavimu pradėtas paskuti
nis kongreso posėdis Vytauto D. 
mokyklos patalpose Villa Beloje. 
Buvo perskaitytos ir priimtos re
zoliucijos. Buvo išreikšta vieša 
padėka Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjui, kuris pažadėjo paaukoti 
Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus jaunimo bibliotekoms po pil
ną komplektą L. Enciklopedijos 
ir kitų knygų $1000 vertės. Tai 
yra pati didžiausioji ir vertingiau- 

sioji auka, sulaukta šiame kongre
se. Deja, nevisi ją įvertino, nes 
kitiems šnerantis doleris rankoj 
darė didesnį įspūdi nei šis nema
rus lietuvių tautos paminklas.

20 vai. V. Zelinos gimnazijos 
salėje publika vėl susirinko atsi
sveikinimo vakarienei. Kalbėjo 
svečiai ir šeimininkai vieni ki
tiems dėkodami. Buvo parodyta 
dalis Sj. Narkeliūnaitės spalvoto, 
labai gražaus filmo “Lietuviai Pa
saulinėje Parodoje“. Sutvarkius 
stalus, pasigirdo šokių muzika ir 
prasidėjo linksmoji atsisveikini
mo dalis. Vėlai, vėlai po vidur
nakčio publika skirstėsi su'viltimi 
vėl susirinkti sekančiame kongre
se 1967 m. Argentinoje.

Taip praėjo Trečiasis P. Ameri
kos Lietuvių Kongresas. Jis išju
dino lietuvių visuomenę iš apsnū
dimo, suartino jaunimą savo tar
pe, suglaudė visuomenininkų gre
tas, o svarbiausia jis parodė ne 
tik Brazilijai, bet ir visam pasau
liui, kad lietuviai išeiviai nėra 
abejingi savo tautos pavergimui, 
kad jie primygtinai reikalauja ir 
reikalaus savo tėvynei Lietuvai 
laisvės.

Sao Paulo, Brazilija

Keramika Nuotr. V. Maco
KARIU ATRAMA PRIEŠO...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kėši tvirtai. Jų dvasia pakilo net 
iki tokio laipsnio, kad, paskelbus 
karo paliaubas ir kiniečiams su
gabenus filmų aparatus į stovyk
las užfiksuoti belaisvių džiaugs
mingoms ovacijoms, jie tegalėjo 
filmuoti karius ramiai ir susikau
pusiai kartojančius “Tėve mū
sų” žodžius.

Smarkiausią dvasinį smūgi ki
niečiams amerikiečių marinai 
turbūt smogė išeidami iš nelais
vės. Kiniečiai, juos paleisdami, 
uždraudė išsinešti .bet kokius re
liginius simbolius. Tada ameri
kiečiai griežtai atsisakė palikti 
barakus. Galiausiai kiniečiai tu
rėjo nusileisti, o kariai išžygiavo 
iš nelaisvės nešini “Spygliuotų 
vielų Kristumi”. Tai buvo tik 
medžio skulptūra, apipinta vielo
mis, tačiau kariams jis reiškė ne
palūžimo simbolį, dar sykį Įro- 
džiusį dvasios pergalę žmoguje.

(Šis Įvykis smulkiai aprašytas 
dokumentiniame leidinyje “The 
problems of U. S. Marine Corps 
Prisoners of War in Korea”, ku
rio autorius — pulk. Įeit. James 
Angus MacDonald, Jr.)

VINJETĖ DAIL. ALF. DOCIAUS
NELE MAZALAITE

Dabar jau tikintieji galėjo būti laimingi—jie 
gavo vikarą, ir dar kokiu laiku—prieš pačias Ve
lykas. Tai buvo juokas — žinojo bažnytkaimio 
žmonės, buvę aplinkiniai kaimai, dabartiniai 
kolchozų baudžiauninkai — taip tyčiojos: vie
tos valdžia, buvę lietuviai žmonės, nūnai bol
ševikai.

Velykų savaitę jiems atvežė kunigą, tikrai: 
stačiai iš ligoninės, jį teleido tiktai į tokią vie
tą kunigauti, ir bažnytkaimiui, seniai nebetu
rėjusiam kunigo — tiktai tokį gauti — nes jie 
buvo verti vienas kito.

Žmonės čia iš seno garsėjo atkaklumu prieš 
visus svetimus — jie augino, iš savo nelabai 
derlingos žemės, mokytus vyrus, nevieną kuni
gą; jie bėgo savanoriais, jie, apžėlę miškais ap
linkui, augino partizanus — pavojinga veislė 
okupantui.

Miškai buvo iškirsti, partizanai išnaikinti — 
jų kapai sulyginti, tačiau žmonės nepasikeitė
— jie tebuvo atkaklūs. Neužteko to, kad senieji 
išmirdavo — jie vistiek kažkaip sugebėjo au
ginti savo vaikus tokius pat — baisi veislė pa
vergėjui.

Jie buvo baudžiami — išvaromi, ištremia
mi, uždaromi — bet jie neišnyko ir nesikeitė. 
Ir tarė apie juos tie, kurie valdė, jog tegalima 
padaryti viena: jie turėjo būti atpratinti nuo 
Dievo—nes nieko kito nebebuvo atimti. Jeigu 
jie gaudavo kunigą — jis buvo greit nušalinamas, 
jeigu jam leido pasilikti ilgiau — žmonės tyrė 
jį ir kartais rado, jog jis nebuvo toks, kokius 
pašventina Dievo garbei — jie darė taip, kad 
toks pasitrauktų iš jų tarpo. Bet už savo baž
nyčią jie mokėjo mokesčius iš paskutiniųjų — 
ir vietinė valdžia žinojo, jog nieko nepadės už
darius — pavertus sandėliu ar šokių sale: bu
vęs šventnamis būtų sudegintas su šokančiais
— tokie buvo tie žmonės.

Reikėjo kantrybės, ir leisti jiems pavarg
ti — pamažu, kad viltis išsektų, kaip užverstas 
buvusių sodybri Šulinys, ir kad neatrodytų, jog 
čia yra prievarta. Štai kodėl, kai jie nors di
džiausiai Šventei rūpinosi kunigo — gavo jį.

Gavo ne betkokį — nereikėjo žinių nešan
čio balandžio — žodis plito, ir į šventosios sa
vaitės vidurį visi žinojo kas jis: kunigas Povi
las buvo garsus pamokslininkas, buvo kuniga
vęs didėliuose miestuose, buvo mokytas, doro 
gyvenimo ir gilios įtakos darė kiekvienam, ku
rį sutiko bažnyčioje ir gyvenime.

Kunigas Povilas — girdėjo nauji parapijie
čiai iš patikimiausių pranešėjų — buvo ištrem
tas į Sibirą už pamokslus ir išgyeno šiaurės 
speiguose dešimtį metų sunkiai dirbdamas ir

skelbdamas Dievo žodį, nesulaikomas kaip sau
lė.

Kai.po tiek metų jam leido grįžti — nelei
do vieno dalyko: niekuomet, jokioje vietoje jis 
neturėjo teisės sakyti pamokslų. Ir jis tada, — 
taip kalbėjo tie, kurie patys buvo girdėję ir 
matę tą įvykį, — tik pasakė rusų lietuviams, 
kaip žmonės juos vadino:

— Aš tiktai paskaitysiu Evangeliją — ji pri
klauso pamaldoms, ji nėra pamokslas.

Ir tie, kurie buvo girdėję jį skaitant Evan
geliją po Mišių, niekuomet neužmiršo, jis įlipo 
sakyklon, paskaitė iš šventosios knygos, persi
žegnojo (klausantieji taipgi) ir tylėjo.

Jis tylėjo ir žiūrėjo į žmones, ir jie į jį — 
kiekvieną veidą jis buvo palietęs žiūrėjimu. Jis 
tylėjo, bet jie paskui galėjo prisiekti, jog jis sa
kė pamokslą — jie girdėjo, jie girdėjo kiekvie
nas kitaip, kaip nevienodai krenta Evangelijos 
skelbtoji sėkla.

Ir kitą sekmadienį žmonių buvo dar dau
giau. Ir kiekvieną sekmadienį banga augo — 
plūdo klausytojai išgirsti: jis stovėjo sakykloje 
ir tylėjo, o visi girdėjo.

Nepraėjo metai, kai jis buvo vėl išvežtas į 
dar žiauresnį ištrėmimą, ir jis dirbo ir skelbė 
Žodį kiekvienam, kam reikėjo paguodos ar at
gailos, ir ix> ketverių metų jis vėl buvo sugrąžin
tas. Ir tai yra dabar.

Dabar bažnytkaimis turi kunigą — jauną 
vikarą, kaip juokiasi bolševikai.

Kunigas Povilas yra devyniasdešimt trejų 
metų.

Kai tie, kurie matė jį pirmą kartą bažnyčio
je, savo bažnyčioje — nedaugelis laisvųjų nuo 
prievartos darbų — jie buvo išgąsdinti, koks pa
vargęs, koks sergantis jis stovėjo prie altoriaus, 
koks augštas ir liesas, tarytum ištrėmimo me
tas miškuose jį būtų pavertęs medžiu.

Gerieji žmonės atėjo paskui jį į kleboni
ją — jie neatėjo tuščiomis — ir rankšluostį, ir 
lovos paklojimą, ir maisto atnešė jie — ir patar
navimą. Jis šypsojosi ir juokavo, ir kai vienas, 
pats ligotas vyras, apgailestavo kunigo sveika
tą, jo suvargimą, kunigas Povilas linksmai tarė:

— Kad Dievas leido į pasaulį tokį apyn- 
vartį, tai žinojo kam: sako, kad šventas Petras 
bevaikščiodamas, bevarstydamas dangaus var
tus, dažnai sudėvi savo lazdas — galbūt aš tik
siu jam ramsčiu.

Ir kai jis matė, kaip baimingai jie stebėjo 
jo skruostus, nusišypsojo:

— Tai tiktai dėl grožio turiu po raudonį 
žanduose — jie šviečia ir tamsoje; nesirūpinkit, 
mes gražiai Švęsime Velykas.

Jie vistiek bijojo — jie išgirdo, kad Velykų

|rytą jų klebonas — taip vadino jį — buvo kre- 
^čiamas drebulio ir jo -galvai svaigo. Jis nesakė 

į VI to, bet vyras, kuris tarnavo jam, kuris buvo ir

Matė ir kiti bažnyčioje — laimingi, kad jų 
šventovė netuščia, kad Prisikėlimas įvyko. Jie 
stebėjo kleboną prie altoriaus ir juto, jog tokių 
Mišių jie niekuomet gyvenime nebuvo išklau
sę: kiekvienas jo judėjimas buvo kančia — nuo 
išdavimo ir kraujo prakaito iki nukryžiavimo. 
Jis buvo pats perėjęs visą Golgotą ir privedęs 
prie išvados: taip. Prisikėlimas įvyko bažnytkai
mio Dievo namuose.

Jie žiūrėjo, kaip jis atsisuko nuo altoriaus 
po Mišių — dabar jis .paskaitys Evangeliją — ir 
jie net negalės stebėti jo tylėjimo, nes ir tai bu
vo uždrausta, tačiau jis nusivilko arnotą ir pra
dėjo žengti į sakyklą.

Jis ėjo labai lėtai ir atrodė toks augštas, kad 
negali išsilaikyti nesulūžęs, ir kad jis buvo lai
kinai nematomas, nes laiptai į sakyklą buvo 
pridengti, jie stačiai negalėjo kvėpuoti; jis bu
vo sugriuvęs ant pirmo žingsnio, galvojo jie. 
Jie norėjo bėgti ten, tačiau tylėjo ir laukė. Ir 
pagaliau jis pasirodė sakykloje — toks tvirtas, 
tarsi savo viršugalviu būtų atsirėmęs į skliau
tus ir prilaikomas. . ’

Jis perskaitė Evangeliją.
Jis nepasitraukė.
Jie norėjo pulti ant kelių — nejaugi jie bū

tų sulaukę stebuklo, kad išgirstų jo tylųjį pa
mokslą? Bet jie tiktai stovėjo, nes kunigas Po
vilas prabilo:

— Mano broliai, ar esate labai gundomi? 
Aš bijau, jog tai bus užkritę, ant jūsų, nes jūsų 
veidai yra liūdni ir šešėliai nebėišverkiami iš 
akių. Neviltis yra aštuntoji didžioji nuodėmė, 
tačiau žinokite, kad ištikimieji yra sunkiausiai 
paliesti mėginimų. Girdėjote, kaip Evangelijos 
moterys aną rytą išėjo iš namų? Aušra dar ne
buvo pasiekiama akimis, ir akmenys gatvėje 
po jų kojomis atrodė juodi kaip skylės. Tary
tum per ežerą, vilnyjantį ir sutemusį, taip jos 
brido per savo ilgus apdarus, nes jų širdys bu
vo apimtos sielvarto taip sklidinai, jog liejosi 
per kraštus — jos tegalėjo tylėti ir lėtai žings
niuoti į Uolos pusę.

Tyla taipgi buvo tamsi, jų tyla, nes ir aša
ros buvo išsekusios, jų liežuviai buvo pasida
rę sausi, lygiai kaip ir akys. Jos tiktai ankštai 
susisupo savo nuometus ir atsargiai laikė ant 
alkūnių indus su kvepiančiais tepalais, už ku
riuos užmokėjo brangiai, negalvodamos apie 
savo neturtą.

Taip jos stūmėsi tamsios, per miegantį, ne
matomą naktyje miestą, ir joms atrodė, jog jos 
pačios yra tuščios ir bauginančios, kaip laido
tuvių marškos.

Nes jos artėjo į Kapą.
Kaip ir visi žmonės, kiekviena jų buvo paži

nusi mirtį, kuri kartas nuo karto atlankė jų na
mui -■ giminių ar 'kaimynų - tačiau tokios 
mirties, kaip šioji, moterys juto, niekuomet ne
buvo atsitikę, nes ji iš karto nužudė pasaulyje 
viltį ir viską gera. Argi dar buvo galima ką 
nors pasakyti,? Jų žingsniai buvo pavargę; at
rodė, jos norėjo sustoti ir pasilikti vietoje arba 
grįžti, kad nereiktų atlikti to, kam buvo iške
liavusios.

Omai tamsoje ir tylėjime jos išgirdo žings
nius: iš kelių šonų artėjo jie, guvūs ir trankūs, 
tarsi bėgo šokėjai, ir garsūs, lyg norėjo priža
dinti miestą. Moterys išsigando ir dar kiečiau 

suglaudė savo galvų apdangalus ir stipriau lai
kė kvepalų indus — mirties kvepėjimą.

Tačiau moterys tuojau pamatė, kad tai ar
tėjo ne kareiviai ir ne plėšikai — tai moterys 
skubėjo. Jos nepraėjo pro šalį, bet prisiartinu
sios pradėjo žengti greta. Ir pastebėjo mote
rys, net toje nenušvitusioje prieaušroje, kad 
atėjusiųjų apdarai buvo panašūs — jie spindu
liavo kaip auksas, kaip sidabro žvynai, kaip 
brangieji akmenys, kurie svaido žiežirbas. Ir 
jų kojos buvo gražiai apautos.

Savo rankose jos nešė atvirus didelius ir 
gražius ąsočius, iš kurių sklido kvepėjimas, 
stipresnis, brangesnis, negu moterys — gedėto
jos buvo įstengusios įgyti, ir jos nusižeminu
sios galvojo:

— Jos neatrodo tinkamai apsirengusios, nei 
jų veidai yra nuliūdę, tačiau kas esame mes, 
kad išdrįstume smerkti? Gal jos yra kilmingos 
romėnės, kurioms Mokytojas prikėlė iš ligos ar 
mirties jų kūdikius? Gal jos priklausė prie to
kių, kurios buvo užmušamos akmenimis, kol 
Dievo Sūnus nebuvo užrašęs smėlyje “Kas be 
nuodėmės, tegu pirmas meta akmenį”? Jos nu
ėjo atgailauti, buvo išlaisvintos iš savo nusikal
timų bei savo blogumo. Ir štai jos to neužmir
šo. Moterys buvo dėkingos savo širdyse, kad 
tos prisidėjo prie liūdnosios kelionės.

Štai, čia mes esame, tiktai trupiniai iš tų 
minių, kurios buvo maitintos duona, žuvimi ir 
Žodžiu. Kur gi yra kiti? Išgydytieji iš raupsų, 
prikeltieji, paguosti ir suraminti? Kur tie, ku
rie klojo Jojančiam į miestą palmes ir savo dra
bužius po gyvulio kojomis ir netrukus šaukė: 
“Nukryžiuok”? Kur apaštalai ir mokiniai, kur 
vyrai, kurie nesitraukdami sekė Mokytoją — 
žengė paežeriais drauge, ir palei javų dirvas, 
ir tikėjo Jam? Kur yra visi dabar? Tiktai mo
tėm — gedėtojos, ištikimos nuo pradžios, ir 
tos, kurios prisidėjo pakelyje. Ir ūmai, paste- 
bėjo moterys, kad svetimųjų yra lygiai tiek pat, 
kiek ir jų. Ir tai nustebino jas. Tačiau šioje 
draugystėje jų dvasia darėsi drąsesnė ir kojos 
rečiau kliuvo už grindinio akmenų.

Staiga prabilo viena svetimoji:
— Jūs neturėtumėte taip skubėti. Jūs gi ži

note, kad už tos Uolos nebėra tako nei kelio. 
Ir niekuomet nebus — tai tiktai kapas.

— Argi? — sušuko viena moteris sieloje, — 
argi tiktai kapas? Ar neskelbė Jis, kad eitume 
Jo keliais, ar nekalbėjo jog Jis yra gyvenimas? 
O kiekvienas žino, kad gyvenimas yra būti gy
vu? Bet ji tylėjo.

— Štai kodėl mes nesigailime brangių tepa
lų lavonui — pasakė kita iš prisidėjusiųjų. — 
Lavonui. Reikia pagerbti- pasakotojus ir mela
gius, nes jie paįvairina beprasmybę ir parodo 
jog teisybė yra labai kieta: tiktai mirtis. Išga
ruoja aromatas, puvimas sunaikina kūną — tai 
yra viskas, kas pasilieka iš pažadų ir žodžių.

— Ne, ne, ne! — prieštarauja kita moteris 
savyje, — tai nebuvo pasakotojas, ir ne tiktai 
pranašas! Jo žodžiai buvo čia pat, kaip duona 
ir alsavimas — mes jutome Jo Palaiminimus apė
musius mus, kaip paprastą teisybę, mes regėjo
me Jo dabus — jie buvo stebukai. Ber ir žodžiai 
buvo tokios pat jėgos, kaip ir darbai — už juos 
galima kentėti ir pačiam mirti, — nes Jis žadė
jo gyvenimą. Aš tikiu jais! — Bet ji tylėjo.

— Ar verta iš viso beeiti? — tarė dar kita 
svetimoji, — argi nejuntate, kad gerai jog vis
kas pasibaigė ir nebus daugau neramumo? 
Geras žmogus atidavė Jam savo kapą ir to yra 

perdaug. Kas gi Jis buvo, jeigu Jį pardavė taip 
pigiai? Jeigu tiek mažai kareivių tereikėjo Jafn 
suimti? Jeigu niekas nepasisiūlė mirti Jo vie
toje? Kur ten! Jį išmainė į bjauriausią plėšiką! 
Ir minia visiškai nebijojo prisiekti išgaudama 
Jo mirtį, prisiimti Jo kraują. Jie netikėjo, kad 
gali užtekti teisiojo kraujo vaikų vaikams! Jie 
neklydo: tas kraujas ištekėjo pro šimtininko ra
gotinę iki paskutinio lašo.

— Jis atidavė Pats, — sudejavo kita mote
ris širdyje, — šventojoje vakarienėje Jis tarė: 
imkite Mano kraują, kad gyventumėte. Tie, 
kurie piktžodžiavo Golgotoje, nežino ką sakė
— taip tarė Jis, kuris viską žinojo, Kuris ži
no. Ir niekas negali parduoti Dievo, Dievo Sū
nau, atleisk, — liudijo latras, kuris mirė ant gre
timo kryžiaus. Drauge mirė. Ne, netiesa — Jis 
nemirė!

— Bet jeigu jūs taip labai veržiatės nueiti,
- vėl kalbėjo viena iš tų, kurios atsirado iš šo
no, - galima. Tačiau kodėl taip vargti, kad ga
lėtum pažvelgti į negyvą uolą — nes kas mums 
atris akmenį nuo kapo?

— Jis liepė vaikščioti vandens paviršium, 
ir neskendo tas, kuris klausė. Kodėl abejojame 
mes savo jėga, jeigu Jis valdo mūsų rankas? 
Mes tikime. Mes tikime! — kalbėjo moterys bal
su išpažindamos, o jų žingsniai pasidarė leng
vi, kaip sparnai.

Ir tuo pačiu metu jos pamatė, kad tos, ku
rios buvo atsiradusios pakelyje, staiga išnyko, 
išgaravo, kaip migla, kaip tvaikas — ir nė vie
na negalėjo pasakyti, kaip tai galėjo atsitikti — 
tiktai jų nebuvo moterų tarpe.

Ir dar pamatė jos, kad teka saulė.
Dėl jų šrdžių liūdnumo, dėl ašarų — dvi 

dienas saulė buvo blanki, tarytum ji negalėjo 
atsipeikėti iš Nukryžiavimo meto. Jos šviesa 
buvo aptraukta užtemimo šešėlio, jos šiluma 
nešildė ir atrodė, kad ji niekuomet nebebus to- 
ka, kaip Raštas sako, kai Viešpats paleido ją į 
dangus iš Savo delno.

Ir nūnai, žiūrėkite, moterys: saulė teka, 
kaip rasa, kaip paukštis, kaip gėlės žiedas — 
teka saulė.

Ir jos ėmė žengti dar lengviau. Kai priėjo 
Uoią, anga buvo atvira, bet nejuodavo; ji švi
tėjo — tarytum ten ir buvo vieta, kur saulė gy
veno. Jos nesistebėjo, kad aplinkui lekiojo 
paukščiai — būrelis paukščių skraidė ir nardė 
angoje, čiulbėjo, lyg čia būtų ne Įdėta uola, o 
ką tiktai išskleidęs lapus medis.

Ir moterys nudengė nuometus nuo savo ran
kų, indus su kvepalais atvėrė, oras pasidarė 
gaivus ir sklidinas lelijų žydėjimo.

Ir kai angelas, stovėjęs prie akmens, to, ku
ris buvo pirmiau užspaudęs angą, tarė joms:

— Jis prisikėlė — tai nebuvo moterims išgąs
tingas pranešimas, tiktai užtikrinimas to, ką jos 
žinojo.

Jos tikėjo.
— O, mano vaikai, — tarė klebonas mei

liai ir prašančiai, ir įsakančiai: nepasiduoki
te gundymui — nepameskite vilties. Tikėkite!

Ir žmonės stebėjo, kaip jų klebonas nusi
leido iš sakyklos. Jie lydėjo jį visi iki kleboni
jos durų, kaip tinka džiaugsmingai švenčian
tiems Velykas.

Tą pačią naktį atėjo kiti, kuriems nėra už
darytų durų apsaugos, kurie neįeina, bet įsilau
žia. Tačiau jie nebegalėjo ištremti kunigo Po
vilo už pamokslą: jo žemiškoji uolos anga bu
vo atverta ir ttiščia; — siela paliko kūną, kad 
švęstų Prisikėlimą su Prisikėlusiuoju.
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Gaunamas 
svaiginamųjų gėralų 
parduotuvėse
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nių per Velykas pasilieka gimnazi
joje.

AJL DR. V. TERCUONAS iš savo 
kuklaus palikimo paskyrė $1000 JAV 
Liet. Bendruomenės veiklai. Paskir
tieji pinigai perduoti JAV LB cent
ro valdybai

Britanija

rėjusi pajamų 1548 sv. Atskaičius 
visas išlaidas, dar likę keletas svarų. 
Tas pats par. k-tas paliktas vadovau
ti ir šiais metais. Vienas svarbiausių
jų darbų — naujojo vyskupo sutiki
mas ir priėmimas, kuris į Angliją at
vyks gegužės mėn. pradžioje.

LONDONO JAUNIMO V-BA pra- 
dėjo leisti laikraštėlį “Karvelis”. 
Laikraštėlis spausdinamas anglų kal
ba; būsiąs leidžiamas kas mėnesį ir 
jame atsispindėsiąs Anglijos jauni
mo gyvenimas.

DAIL J. KIBURAS neseniai atvy
kęs iš Anglijos, apsistojo Čikagoj ir 
įsijungė į liet, veiklą. Jo karikatū
rų pasirodo “Draugo” dienraštyje.

“THE BOSTON GLOBE” kovo 16 
d. strapsnyje “Karas yra vienintelė 
viltis Lietuvos laisvei” aprašo gyve
nimą Lietuvoje. LONDONO LIETUVIŲ PARAPI-

DR. B. PAPROCKIENĖ, niujorkie- JA, V. Vyt. pranešimu, pr. metais tu- 
tė, pagaliau susilaukė, iš Vilniaus sa
vo seno tėvo Andriaus Trainavičiaus. 
Maskvos muitinėje jis buvo labai 
kruopščiai tikrintas, sudraskyta jo 
kepurė, sulaužytas dukrai vežtas gin
tarinis kryželis, lazda apkeista kita, 
o senoji sulaužyta bejieškant paslap
čių.

ST. GRITĖNIENĖ -BILŽAITĖ iš 
Vokietijos atvyko pas vyrą į Melrose 
Park, Ill. Ji kilusi iš Šiaulių miesto, 
gyvenusi Schweinfurto, Dillingeno 
stovyklose.

DR. P. MAČIULIUI, nepr. Lietu- - 
vos diplomatui, teisininkui ir žurna- ArgCnTina 
listui, kovo 5 d. suėjo 7(1 m. Be gau
sių spaudos darbų, dr. P. Mačiulis 
išvertė lietuvių kalbon G. Papini 
“Kristaus istoriją”, kurios antroji 
laida dabar vėl ruošiama. Sukaktuvi
ninkas yra <4T. Žiburių” bendradar
bis. Ilgiausių metų!

M. BRAKAS, Maž. Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio pirm., profesoriau
ja Sioux Falls, S. Dak., Augustana 
kolegijoj. Ji priklauso Amerikos liu
teronų bažnyčiai.

KUN. ANT. RAČAITIS mirė ko
vo 29 d. Buvo 55 m. amžiaus. Mirė 
gavęs širdies smūgį. Palaidotas Ro- 
česteryje balandžio 1 d. Velionis pas
kutiniuosius 8 m. buvo Šv. Jurgio 
par. vikaras Ročestery. Anksčiau ku
rį laiką darbavosi Mt. Carmely ir Či
kagoje. Į kunigus buvo įšventintas 
1936 m. Iš Europos į JAV atvyko su 
kitais tremtiniais.

BR. JUŠKA, buvęs JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kenošos apyL pirm, 
ir kitu organizacijų aktyvus narys, 
pirmasis jungiasi spaudos mėnesio 
proga į Bet. knygos platinimo darbą. 
Prašydamas atsiųsti knygų katalogus 
centro valdybai rašo: ‘Tastebiu, kad 
mūsų kolonija nėra gausi, bet ti
kiuos, kad pavyks šiek tiek išplatin
ti, nes šiais metais esu numatęs kie
tai šiame reikale padirbėti.”

BOSTONO UN-TE balandžio 3 d. 
įvykusioje III tarpt, šokių šventėje 
dalyvavo ir šv. Antano gimnazijos 
mokiniai iš Kennebunkporto, Main. 
Jie pasirodė programoje naujais tau
tinių raštų drabužiais ir ypatingai at
kreipė publikos dėmesį, šokių šven
tėje dalyvavo 15 tautybių šokėjų 
grupės.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS mo
kiniai Velykų atostogom paleidžiami Lietuvos nepriklausomybės; linkėjo 
balandžio 14 d. Balandžio 20 <1. jau* ištvermės ir laisvės, 
prasideda pamokos. Dauguma moki

INŽ. ALGIMANTAS RASTAUS- 
KAS, buvęs tautinio š. ansamblio 
“Rambynas” šokių mokytojas vedė 
mokytoją Nelidą Stašytę.

LIETUVIŲ ŠEŠTAD. MOKYKLA 
šiemet pradėjo veikti nuo balandžio 
mėn. pradžios. Mokyklos darbo va
landos — nuo 3 iki 5 vai. p.p.

ALICIJA DEVEIKYTĖ (Pipiras) 
ištekėjo už Edvardo Kazimiero Po
ciūno.

AGR. ST. MIKELIONIS, ilgesnį 
laiką dirbęs viename viščiukų augi
nimo ūkyje, kur perinami veisliniai 
viščiukai vien tik eksportui, ir ūkis 
yra vienas didžiausių visame P. Ame
rikos kontinente, neseniai buvo per
keltas naujon darbo vieton prie Lu- 
jano “Granja L a Paz”.

Prancūzija
LIET. B-NĖS INICIATYVA, šie

met Vasario 16 minėjimas Paryžiuje 
buvo suruoštas vasario 21 d. Jis bu
vo pradėtas iškilminga dalimi ir 
Įžanginiu LB valdybos pirm. kun. J. 
Petrošiaus žodžiu. Į garbės prezidiu
mą pakviesti: gen GanevaI — Pran
cūzu—Baltų Dr-jos pirm., prof. J. 
Baltrušaitis — Lietuvos pasiuntiny
bės Prancūzijoje patarėjas, A. Vens- 
kus — LB krašto tarybos pirm., kun. 
J. Petrošius — kr. v-bos pirm, ir 
pik. J. Lanskoronskis — kr. tarybos 
narys ir minėjimo pagr. kalbėtojas. 
Gen. GanevaI, buv. Prancūzijos ka
ro atašė Lietuvoje, minėjimo daly
viams tarė vaizdų ir jautrų žodi, pri
mindamas savo buvojimą Lietuvoje, 
asmenis ir bičiulius, su kuriais teko 
bendrauti, iškeldamas lietuvių ryžtą 
nepr. Lietuvoje, pasigėrėjo lietuvių 
pastangomis tremtyje siekiant vėl

Paruošė Pr. Al.

it

šventės proga
IR LINKIME

NUOLAT GYVENTI
PRISIKĖLIMO DVASIA

Toronto Tėvai Pranciškonai

:::

SVEIKINAME VISUS
PARAPIJIEČIUS,
GERADARIUS.IR BIČIULIUS

KRISTAUS PRISIKĖLIMO

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

BALTAS SALDUS
Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

ŽIEMA LIETUVOJ

Kaip skelbia laiškai iš Lietuvos, 
vasario pabaigoj kraštas buvo nu
siaubtas didesnės sniego bangos. Nu
kasti sniegui buvę pašaukti ne tik 
darbininkai, bet ir įstaigų tarnauto
jai bei moksleiviai. Iš Kauno rašoma, 
jog Nemunas nebuvo sustojęs visą 
žiemą. Jo pakrantėse kiekvieną die
ną galėdavai matyti nemaža meške
riotojų, kurie ten šaldavo ne tik spor
tiniais sumetimais, bet ir norėdami 
savo maisto davinį papildyti žuvimi. 
Šiuo metu oras yra atšilęs — kalba
ma net apie grįžusius paukščius, 
nors žemę vis dar dengia storokas 
sniego klodas.

Jis prisikėlė 
Jo čia nėra.

Kanados Lietuvių Fondo vajus
Atbundanti gamta pagyvino ir 

įnašų plaukimą į Lietuvių Fondą. 
Fondo įgaliotinis P. Augaitis pri
siuntė krūvą čekių iš Delhi-Till
sonburg tabako augintojų rajono.

P. Augaitis papildė įnašą nuo 
$350 iki $500; A. Rudokas — nuo 
$250 iki $400; V. Miceika — nuo 
$100 iki $200; Delhi apyl. valdy
ba (pirm. P. Augaitis) — nuo 
$100 iki $200.

Įstojo nauji nariai su įnašais: 
A. Augustinavičius (La Šalette) 
— $333 (pažadėjo $1000 įmokėti 
per 3 metus); D. šiurna (Glen Me
yer) — $100; kun. dr. J. Gutaus
kas — $100; Liet. Namų Bendro
vė Tillsonburge (pirm. A. Rudo
kas) — $100. Iš viso per P. Au- 
gaitį gauta $1.133. Fondas nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams. 
P. Augaičiui dėkojame ne tik už 
stambią auką, bet ir už gerą pasi
darbavimą kaip Fondo įgalioti
niui.

Savo laiške P. Augaitis rašo: 
“Daug kas turi klaidingą nuomo
nę apie mūsų apylinkę ir finansi
nį pajėgumą. Beveik visi šiuos 
įnašus davusieji dar nėra savo 
ūkių išmokėję. Davė dėlto, kad 
rado reikalą ir turėjo norą padė-

ti lietuviškiems reikalams ne tru
pinėliu nuo stalo, bet kad pajustų 
šio to atsižadėję savo kenčiančios 
tėvynės labui.”

Ypatinga padėka gerb. kun. dr. 
J. Gutauskui, kuris būdamas dar 
naujakurys, rado galimybę ir 
Liet. Fondą paremti.

Dar gautas naujas įnašas iš 
Montrealio: P. Bagušis įmokėjo 
“Lite” $100. Dėkojame ir P. Ba- 
gušiui. Su šiais įnašais KLF pa
augo iki $15.000. Šių metų pla
nas — pasiekti $20.000. Kai maža 
Delhi-Tillsonburg lietuvių apylin
kė parodė tokį gražų pavyzdį, tiki
mės, kad ir kitų apylinkių lietu
viai plačiau atidarys savo pinigi
nes. P. Lelis,

KLF inform.

Žymus pabaltiečių bičiulis prof. Birger Nermanas iš Švedijos Toronte susitiko su Baltų Fe
deracijos valdyba. Iš kairės: estų atstovas A. Horms, lietuvių atstovas J. R. Simanavičius, 
prof. B. Nermanas, estų atst. H. kullango, latvių atst. ir Baltų Federacijos pirmininkas 
T. E. Kronbergs. ‘ * Nuotr. J. Kreilio

SKAITYTOJAI PASISAKO

savo ir kitų vaikus tenka kad ne vien kultūrų augš- žemumas veda į nutautėji- ir daugelis kitų veiksnių,

JAUNIMAS IR LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMASKeletas pastabų dėl straipsnio “Jaunimas ir lietuvybės išlaikymas” ir Pr. G. pastabų “T. Ž.” nr. 3, 1965 m. sausio 21 d. Tame straipsnyje V. Ignaitis pasisakė nenorįs sutikti su LB tarybos suvažiavime kaikurių paskaitininkų mintimis, tų paskaitų išvadomis ir dėl visos eilės teigimų pareiškė savo nuomonę.Stebint įsitikinti, tumas ar mą, betkuriuos V. Ignaitis paminėjo, bet gaila smulkiau neišryškino. Tai gyvenamojo krašto aplinka ir šio krašto kalbos priėmimas ir dalinis ar net visiškas savosios lietuviškos kai- i bos išsižadėjimas arba jos toks menkas mokėjimas, kad mūsų vaikai — paskutiniosios imigracijos vaikai — jau gėdisi dalyvauti lietuviškose organizacijose dėl permenko lietuvių kalbos mokėjimo, čia ir glūdi visas sunkumas ir nutautėjimo šaknys, nes nemokėdamas pakankamai savo gimtosios kalbos jaunimas pradeda atsiriboti nuo savo šeimos, lietuviškųjų organizacijų ir jam lieka nepasiekiami tie lietuviškosios kultūros lobiai, kuriuos mūsų tauta yra amžiais sukrovusi. Negalėdamas pasinaudoti lietuviškąja kultūra ir pasb savindamas iš svetimos, arba teisingiau tariant gyvenamosios kultūros trupinius, mūsų pakimba ore tarp dangaus ir tų abiejų kultūrų gauna mentus. Jaunimas augdamas šeimose ir lietuviškoje aplinkoje, visvien daugiausia gauna lietuviškosios kultūros, nes vaikystės amžius yra pats imliausias, o svetimos kultūros pasisavinimas nėra toks lengvas, kaip kam gali atrodyti, nes kultūra taip lengvai nepakeičiama ar naujai neįgyjama nors mūsų jaunimas išėjęs iš namų joje “mirksta”.Kalba, o ne kultūrų rungtyniavimas ar jų papildymas mums turi būti pagrindinis rūpestis. Tiktai abi kalbas gerai mokėdamas lietuviškas jaunimas išvengs pavojaus nukultūrėti, nes kultūra nėra koks madnas drabužis, kad jį nusivilkus būtų galima pakeisti nauju. Todėl visi sąmoningi lietuviai: tėvai, organizacijų vadovai, laikraščių redaktoriai prie kiekvienos progos privalome šaukti, raginti ir visokiais būdais apeliuoti, kad lietuvių kalba būtų skiepijama, nes tik kalba, anot Vydūno, “yra tautinės dvasios veidrodžiu ir tautos sielos himnu”.

Grįžtant prie teigimo, kad tik žemos 
kultūros atstovai greitai nutautėję su
sidūrę su augšta kultūra, kyla klausi-

aplinkos jaunimas ir žemės tik frag-

mas, kur jau čia Kanadoje ar Ameri- ■ koje matome tokią augštą kultūrą, kad lietuvis turi neišvengiamai pralaimėti. Visos žmonijos, reiškia ir šių valstybių (Kanados ir Amerikos), kultūra yra ne kas kita, kaip visų tautinių kultūrų suma. Ji išaugo tik tautinėms kultūroms augant, plintant ir šako- jant. Juo labiajįnkad-šių valstybių gyventojai daugumoje yra europiečiai, o mes lietuviai ar jau nebe europiečiai?. Svetimoje aplinkoje atsidūrę, galime tik džiaugtis Įstengdami perteikti vaikams kalbą ir tą tautinės sąmonės turinj, kurį turime savyje. Bet Dieve pasigailėk mūsų, jei to turinio perma- žai mumyse, arba per lengvai išsižadame kas sava ir pergreitai pradedame taikstytis su esamąja padėtimi, sakydami, kad tokia esą faktinė būklė.Pasisakymas, kad ‘problemą tenka spręsti atsiremiant į tikrovę, o ne j gražius norus”, jau reiškia ir pradžią kapituliacijos. Visa ši jautri ir gyvybiškai mums svarbi problema kaip tik remiasi gražiais norais. Jokios kito-! kios atramos mes neturime ir neturėsi-1 me. Gražūs norai ir tuos norus sekąs sunkus ir visų sąmoningų lietuvių pasiaukojantis darbas yra ir bus užtvara, kuri sulaiko tas nutautėjimo bangas, kurios taip negailestingai skalauja tautines mažumas.Lietuvybės išlaikymo problema yra tokia plati ir sudėtinga, kad šia tema kalbėti ir rašyti niekad nebus perdaug. Todėl visi geriausieji mūsų protai ir jautriausios širdys turi susitelkti ir tame sutelktiniame darbe turi būti surastos priežastys ir nutautėjimo šaknys, ir tik suradus tai daug sėkmingiau galėsime kovoti su mūsų tautinį potencialą žudančiomis ligomis.Šia tema (lietuvybės išlaikymo) pageidautinos daug platesnio masto diskusijos nes tik abipusiškame pasisakyme išryškinama svarstomoji problema.
L. Mockienė

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vieninteli valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir Asiniai rankų masažai; spindulinis Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologini terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, PsDJRJLNJPL

RINKIMAI Į TARYBAS ,

Lietuvoje pravesti rinkimai į mies
tų, rajonų ir apylinkių vietines tary
bas. Pasak propagandistų, tai buvusi 
didelio džiaugsmo diena. Operos sol. 
J. Stasiūnas pvz. pareiškė: “Nuotai
ka tokia, kad dainuoti norisi. Būtų 
malonu užtraukti kokią gerą naują 
dainą apie kosmonautus. Balsuoju už 
naujas pergales kosmose...” Pensi
ninkė N. Kazlauskienė, kuri buvo iš
vykusi į Australiją pas sūnų ir vėl 
grįžo Lietuvon, džiūgavo: “Nėra ša
lies gražesnės už Tarybų...” Tą di
delį džiaugsmą užtemdo Dotnuvos 
žemdirbystės instit. dir. P. Vasinaus- 
ko pasikalbėjimas su vienu kolchozi- 
ninku Tauragnų kolchozo kontoroje: 
“Kiek, — sakau, — pernai gavai už 
darbadienius? — Iš viso išdirbau 
250 darbadienių ir iš viso gavau 50 
rublių ir 2.5 centnerio javų ...” Gau
tąsias gėrybes padalinus iš darbadie
nių skaičiaus, vienam darbadieniui 
tenka 24 kapeikos ir % kg javų. Ta
čiau iš savo privataus sklypelio žemės 
jis turėjo 900 rb. metinių pajamų. 
Kyla klausimas — kiek šis kolchozi- 
ninkas būtų turėjęs pajamų, jeigu jo 
privatus “ūkis” būtų matuojamas ne 
arais, o hektarais? šis rašinys, savai
me suprantama, į rinkimams skirtos 
“Tiesos” propagandinius puslapius 
pateko per redaktorių neapsižiūrėji
mą.

LAIVŲ REMONTAS

Klaipėdos uoste projektuojama sta-

tyti didelę laivų remonto įmonę, ku
riai planus paruošė valst. žuvies pra
monės projektavimo instituto Lenin
grado konstruktoriai. Įmonėje numa
toma remontuoti Murmansko, Lenin
grado, Estijos, Latvijos, Kaliningra
do ir Lietuvos žvejybos laivus — iki 
120 laivų per metus. Įmonės kranti
nės turės pustrečio km ilgio, remon
tui skirti dokai galės aptarnauti lai
vus iki 12.000 tonų talpos.

LIETUVOJE — GERIAU

1964 m. ketvirtojo ketvirčio socia
listinio lenktyniavimo nugalėtojais 
pripažinti Lietuvos vartotojų koope
racijos darbuotojai. Jiems paskirta 
raudonoji vėliava ir piniginė premi
ja už prekių apyvartos įvykdymą mi
nėtame ketvirtyje 103%. Stebėtis 
verčia nuolatiniai skundai spaudoje 
dėl kaikurių prekių chroniško trūku
mo, stokos pasirinkimo. Planai įvyk
domi, bet... žmonės nepatenkinti 
savo prekybininkais. Jeigu jiems ski
riamos premijos, matyt, Sov. Sąjun
goje dar didesnė netvarka.

“KAIMAS KRYŽKELĖJE”

Lietuvoje entuziastiškai sutiktas 
nrujaris J. Avyžiaus romanas “Kai
mas kryžkelėje”. Algimantas Bučys 
savo rašinyje “Žmogus mūsų prozo
je”, paskelbtame “Liter, ir Mene”, 
prasitaria: “Mes žinome, kad pirmą
jį romano .“Kaimas kryžkelėje” va
riantą J. Avyžius pradėjo dar 1953 
m., kada sumanė parašyti romaną 
apie audringas permainas kolūkinia
me kaime. Bet tąsyk darbas ėjo sun
kiai. Teko laukti. Rašytojas turėjo 
drauge su visa mūsų visuomene nu
eiti netrumpą kelią nuo negyvų dog
mų prie tikro, realaus humanizmo. 
Tik tada, kai, anot rašytojo, jis pa
statė kūrinio centre ne problemas, 
o žmones, gyvenančius tomis proble
momis, tik tada aktuali, ilgus metus 
rinkta gyvenimo medžiaga išsiliejo 
įspūdingais meniniais vaizdais, ku
riuose su džiaugsmu atpažįstame gy
venimo tiesą...” šiomis eilutėmis 
pripažįstama, jog J. Avyžiui pavyko 
padaryti tai, apie ką 1953 m. jis galė
jo tik svajoti, ne dėl gabumų stokos, 
bet dėl kompartijos varžtu literatū
rai. V. Kst.rodo kasdieniniai faktai, kurie ir kelia mūsų visų susirūpinimą.Laiško autorė sako, kad pagrindinis mūsų rūpestis turi būti ne kultūrų rungtyniavimas ar jų papildymas, o kalba. Tai netikslu. Kalba nėra skirtina nuo kultūros. Lietuvių kalba yra jų kultūros esminė apraiška. Jei kalbame apie lietuvių kultūrą, negalime išskirti jų kalbos. Kai kovojame už lietuviškosios kultūros ugdymą jaunime, kovojame kartu už kalbą ir visą mūsų kultūros turinį. Išmokti lietuvių kalbą gali ir negras, bet įaugti lietu- viškon kultūron reikia atitinkamos aplinkos ir jų vertybių pasisavinimo. Mokydami savo jaunimą lietuvių kalbos turime kartu įdiegti bent tiek savosios kultūros, kiek jos patys turime. Bet mokydami lietuvių kalbos negalime ignoruoti gyvenamojo krašto kalbos bei kultūros. Teisingai tad autorė sako, kad “tiktai abi kalbas mokėdamas lietuviškasis jaunimas iš vengs pavojaus nukultūrėti”. O kai dėl šauksmo, kad lietuvių kalba būtų skiepijama, reikia pasakyti, kad kol kas šauklių netrūksta: geriau mažiau šaukti, o daugiau minima linkme dirbti. Garbė tiems, kurie tyliu darbu mokyklose, šeimose, jaunimo organi- i zacijose ugdo lietuviškąją kultūrą, i Kapituliacija prasideda tada, kai aps- ribojame gerais norais ir šauksmu, laikydami tai savo “atrama”. Kas realiai vertina tikrovę ir stengiasi ją veikti atitinkamom priemonėm, gali didžiai pasitarnauti lietuviškosios kultūros ugdymui išeivijoj. Tai turėtų būti mūsų, kaip lietuvių, moralinė pareiga, plaukianti iš mūsų ištikimybės savajai tautai, o ne iš noro ar nenoro. Pareiga ir darbas turėtų grįsti mūsų lietuviškąją veiklą. Tik tokia veikla ir galės būti p. L. M. minima užtvara prieš nutautėjimą. Pr. G.

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,Galvodamas, kad šito paties klausimo negali išspręsti ir daugiau mūsų jaunąją kartą auginančių šeimų, prašau neatsisakyti atspausdinti “TŽ” sekantį mano laišką ir duoti į šį laišką atsakymą.
Prieš porą savaičių sugalvojau už

sisakyti plačiai žinomą anglišką encik
lopediją “Enciklopedia Britannica”, 
manydamas, kad tai padės mano vai
kams, kurie mokosi vietinėje mokyk
loje ir gimnazijoje. Norėjau šiuo rei 
kalu pasitarti su vienu mūsų koloni
joje gyvenančiu inteligentu tautiečiu, 
kuris išgirdęs mano sumanymą tik pa
sijuokė iš manęs.

“Kuriems galams, sako, tau ta “Bri
tannica” reikalinga? Nei doktoratui 
rengies, nei mokslinę knygą rašai. Ta
vo vaikams jų lankomose mokyklo
se yra visokios “books of knowledge” 
ir enciklopedijos, o jei to nepakanka, 
tai mokytojai rekomenduoja — pataria 
atitinkamas knygas, kurios laisvai gau
namos vietinėse bibliotekose, o jeigu 
save skaitai padoriu lietuviu ir jieškai 
geros enciklopedijos, tai rašyk tautie
čiui Juozui Kapočiui į Bostoną, kur 
leidžiama “Lietuvių Enciklopedija”. 
Šiuo laiku kaip tik spausdinami pasku
tiniai šios enciklopedijos tomai. Nesi
gailėsi, nes tai tikrai gera enciklopedi
ja ir tikrai neišsemiamas žinių bei 
informacijų šaltinis. Kitas reikalas, pa
taria man tautietis, jeigu nori enciklo
pediją užsisakyti tiktai saliono ar gal 
knygų lentynos papuošimui, žinoma,

Savaitės įvykiai
JAV PREZ. JOHNSONAS SAVO KALBOJE PASIŪLĖ TAI

KĄ VIETNAME DRAUGE SU VIENO BILIJONO DOLERIŲ 
PARAMA VISAI PIETRYČIŲ AZIJAI, neišskiriant nė Š. Viet
namo. Jis taipogi pabrėžė, kad iš Vietnamo amerikiečiai nesi
trauks: “Mes nebūsime ten nugalėti, nepavargsime ir nesi
trauksime.” Kinija iš to pasiūlymo tik pasišaipė, o Sov. Sąjun
ga norėtų Vietname taikos, tačiau nedrįsta erzinti Kinijos, ku
ri tebesiiinčia “savanorius” į š. Vietnamą ir skatina tai daryti 
Sov. Sąjungą, Š. Korėją, Kubą ir kt. Indija, Kanada ir kt. kraš
tai pritaria prez. Johnsono planui. Daugelio kraštų diplomatai 
jį tebesvarsto, o tuo tarpu JAV i 
siunčia dar didesnę karinę pa
galbą P. Vietnamui. šiuo metu 
P. Vietname yra 30.000 ameri
kiečių karių. Jų lėktuvai vis 
stipriau bombarduoja Š. Viet
namo karinės reikšmės taiki
nius. Praėjusią savaitę net 220 
lėktuvų bombardavo Š. Vietna
mo teritoriją. Juos kartas nuo 
karto pasitinka sovietiniai MIG 
naikintuvai.

ATSAKYMAS 
PONIAI L. MOCKIENEI

KLB tarybos suvažiavimo proga 
rengtas simpoziumas lietuvių jaunimo 
klausimu susilaukė ilgai trunkančių 
atgarsių. Po V. Ignaičio atsiliepimo iš 
Rodney Ont., atėjo ir kitas iš to pa
ties Rodney. Jis artimas savo minti
mis pirmajam. Be to, jis pakartoja da
lį tų minčių, kurios buvo iškeltos dis
kusijose po simpoziumo, ir patvirtiną 
pranešėjo mintį, kad nutautėjimui 
pavojų sudaro “gyvenamojo krašto 
aplinka ir šio krašto kalbos prėmi- 
mas ar nėt visiškas savosios lietuviš
kos kalbos išsižadėjimas ..Toji ap
linka yra ne kas kita, kaip vietinės 
kultūros veikmė Įvairiomis savo įtako
mis bei apraiškomis. Jai atsverti rei
kia stiprinti lietuviškosios kultūros 
perteikimą jaunajai kartai išeivijoje. 
Būdami nedidelė mažuma, turime at
laikyti gyvenamo krašto kultūros 
stiprią Įtaką. Nuomonė, kad svetimos 
kultūros pasisavinimas nėra taip leng
vas, gal tinka Lietuvoj subrendusiems 
išeiviams, bet ne čia augusiam ar gi
musiam jaunimui. Pastarajam žymiai 
svetimesnė yra lietuviškoji kultūra. 
Reikia tik pabuvoti pvz. čiagimio jau
nimo būryje, kad tai patirtum. Tai (lietuviška enciklopedija tą uždavinį ir-

Sov. Sąjunga ir Lenkija pasira
šė “tarpusavio pagalbos” sutarti 
sekantiems 20 m. Kitaip sakant, 
buvo pratęsta sutartis, pasirašyta 
1945 m. Tai nebuvo sutartis, o 
okupacijos pradžia, kai buvo so
vietų sudarytas Liublino komite
tas, kuri, kaip Lenkijos valdžią, 
pripažino Vakaru valstybės prieš 
lenkų norą. Varšuvon buvo spe
cialiai šiam maskaradių atvykę 
Brežnevas ir Kosyginas.

Sovietai Berlyne buvo sukėlę 
paniką, kai ėmė trukdyti susisie
kimą tarp Berlyno ir V. Vokieti
jos dėlto, kad V. Vokietija sušau
kė Reichstago posėdį Berlyne. 
Vokiečiai Berlyną pripažįsta savo 
sostine ir norėjo tai pademonst
ruoti savo tautai, okupuotiems 
vokiečiams ir pagaliau ir visam 
pasauliui, kad Vokietijos sostinė, 
nors ir idiotišku susitarimu at
skirta nuo Vokietijos, yra Berly
nas. Nepatiko rusams, nepatiko 
ir Vakarams, kurie delsia kelti 
Vokietijos sujungimo problemą. 
Užtat ir reagavimas buvo labai 
švelnus: tik žodiniai protestai, 
kurių buvo apstu ir Berlyne, ir 
Vašingtone, ir Maskvoje. Bet vo
kiečiai nenusileido ir Rechstago 
posėdis Berlyne įvyko. Rusai, 
kiek įmanydami, trukdė stabdy
dami susisiekimą plentais ir pa
siųsdami sprausminius lėktuvus 
skraidyti nepaisant anksčiau nu
statytų taisyklių. Jie skraidė taip 
žemai, kad Berlyne nuo garso 
langai byrėjo. Rusai nepripažįsta 
Berlyno V. Vokietijos dalimi, juo 
labiau Vokietijos sostine. Berly
nas teisiniu požiūriu dar yra 4 
sąjungininkų valdžioje.

gi puikiai atliktų, tačiau galima pasek
ti ir to legendinio tuščiagalvio turtuo
lio išradimu, kuris nesidomėdamas 
knygomis nei skaitymu, o norėdamas 
užpildyti tuščias knygų lentynas tik 
dekoracijai, užsakė medines ar fane
rines knygų imitacijas... Pasijuokėme 
kartu, tačiau aš ir nesugalvojau ką da
ryti. Neapsisprendęs tautietis

(Nukelta į 5 P»L)

Niujorke policija pradėjo bu
dėti miesto požeminiuose trauki
niuose nuo 8 v.v. ligi 4 v .r., nes 
chuliganizmas taip išplito, kad 
žmonės vengė jais naudotis. Tai 
tarnybai paskirta 1.000 policinin
ku. Tas miestui kainuoja į mėne
sį'“tik” $1.800.000.

Pietų Afrikos premjeras Ver- 
woerd dar kartą patvirtino, kad 
baltųjų valdžia pasiliks ir toliau. 
Negrai ir toliau pasiliks tik darbo 
jėga; politinių teisių neturės ir 
gyvens atskirose srityse.

R. Nixonas, buvęs JAV vice
prezidentas, lankėsi Maskvoje, 
bet šį kartą kaip privatus turistas, 
atvykęs su Newfoundland© prov. 
premjeru Smallwood ir kitais Ka
nados ir JAV pramonininkais. Vi
zą jis gavo šį kartą per tris valan
das. Maskvoje jis turėjo ginčą su 
un-to vicerektorium. Jis norėjo 
sutikti ir Chruščiovą, su kuriuo 
pasiginčijo 1959 m., bet nerado. 
Pareiškime korespondentams jis 
pareiškė, kad Rusijos žmonės yra 
geriau dabar apsirengę ir Mask
voje daugiau' automobilių, nors 
skirtumas tarp Amerikos ir Sov. 
Sąjungos pasilieka labai didelis. 
Jis pareiškė palaikąs JAV prez. 
Johnsono politiką pietryčių Azi
joje, kuri jam patinka savo “tvir
tumu”.

Afrikos studentai bėga iš Sov. 
Sąjungos. 20 Kenijos studentų, 
kurie studijavo Baku un-te, ėmė 
skųstis nedraugiška sovietų laiky
sena, rekšti protestą ir buvo lėk
tuvu grąžinti į savo tėvynę Nai
robi.

Berlyno burmistras W. Brandt 
atvyksta. į JAV, kur matysis ir su 
prezidentu. Jis yra socialdemo
kratų partijos vadas ir sekančiuo
se rinkimuose bus kancl. Erhardo 
varžovu. Jis kritikuoja dabartinę 
kanclerio politiką su vakariečiais. 
Sako, jog jo politika būtų atvires
nė ir Vokietijai naudingesnė; no
rėtų geresnių santykių ir su 
Prancūzija; pritaria Amerikos po
litikai pietryčių Azijoj.

Čikagoj mirė kardinolas Mey
er, 62 m. amžiaus, po operacijos 
smegenyse, kur buvo rastas pikty
binis auglys.

Didelis potvynis JAV ištiko 
plačią sritį išsiliejus Mississippi 
upei. Tūkstančiai gyventojų turė
jo bėgti iš savo gyvenviečių. Pa
daryti milžiniški nuostoliai. Prie 
to prisidėjo audra, kuri nusiaubė 
6 valstijas — nuo Iowa iki Ohio. 
Užmušta apie 200 asmenų, sužeis
ta — keli šimtai. Nuostoliai taip 
pat dideli.



HAMILTON
MAI, Hamiltone įvyks gegužės 2 d., 
sekmadienį AV par. salėje; prasidės

miltono ir apylinkių lietuviai prašomi 
dalyvauti šiuose svarbiuose rinkimuo
se. Bendruomenės valdyba

“MAŽASIS DIDVYRIS” — 4 pav. 
vaidinimas, bal. 4 d. nukėlė mus bent 
mintimis į savo paliktą kraštą. Links
mai bežaidžiančius vaikus elgeta — 
besislapstantis nuo komunistų moky
tojas (E. Bugailiškis) perspėja apie 
ateinantį karą ir bėgimą į vakarus. 
Pamatęs jų tėvynės meilę, jis pasisa
ko esąs mokytojas ir prašo pagalbos. 
Užklumpa juos išdavikas Markūza (A. 
Choromanskis) ir klausinėja apie pa
bėgėlį iš kone, stovyklos — mokytoją. 
Vaikai neišduoda “elgetos”, o drąsiau- 

. šią — Jonuką (M. Gudinską), Markū
za suima — uždaro kalėjimam Kalėji
me Jonukas kankinamas badu neišduo
da mokytojo, nes jį sustiprina “Lietu
vos Dvasia”, (A. Sakalaitė). Mokyto
ją paslepia vaikai savo namuose, ku
ris, nenorėdamas sudaryti vargo tai 
šeimai, pasitraukia. Vokiečiams trau
kiantis visa šeima atsiduria pabėgėlių 
stov. Vokietijoje. Čia juos susiranda 
mokytojas, taip pat ir Jonukas, nežu
vęs kalėjime. Vaidino vaikus: R. Biki- 
naitė, K. Urbonavičius, K. šeštokas, L. 
Deksnytė, K. Gedrimaitė, o motiną — 
D. Deksnytė.

“Nevienas buvo toks mažas didvyris; 
ir dabar yra, kurie neišduoda savo 
brolių tautiečių” — smelkėsi galvon 
mintis, nusileidus uždangai. Ir dabar 
mažieji tautos didvyriai yra tie, kurie 
stengiasi kalbėti, mokytis lietuviškai, 
nepasiduoti aplinkai... V.

RELIGINIS KONCERTAS — šešta
dienio vakaras. Rekolekcijos artėja į 
pabaigą. Tyliai renkasi žmonės ir už
ima vietas. Nedidelė AV bažnyčia pri
sipildo ir jau trūksta sėdimų vietų. 
Daugelis lieka stovėti. Staiga prabyla 
vargonai, valdomi kun. Br. Jurkšo, 
kuris meniškai išpildo Bacho “Preliu
dą” ir “Fugą in A”. Po to seka Mocar
to “Agnus Dei”. Pasigirsta vargonai, 
pravirksta muziko Stp. Kairio smuikas 
ir tuoj po to įsijungia sol. J. Liusti- 
kaitė savo stipriu sopranu. Bažnyčios 
skliautai prisipildo žavaus trio derinio. 
Haendelio “Larghetto' in D”: čia muz. 
Stp. Kairys meniškai išpildo smuiku 
solo, o kun. Jurkšas gražiai palydi var
gonais. Dubois “Ave Verum”: sol. J. 
Liustikaitės stiprus ir sultingas sopra
nas visus žavi. Telemann “Kantata nr. 
60” ir Naviel “Panis Angelicus”: pui
kus vargonų, smuiko ir soprano balsų 
derinys. Stradella “Bažnytinė arija” ir 
Corelli “Grave”: čia smuiko raudoji
mas, palydimas vargonų, atrodo išreiš
kia visą žmogaus sielos liūdesį ir 
skausmą. Rossini “Cujus Animam” 
puikiai išpildo sol. Liustikaitė. Pabai
gai išgirstame du trio dalyku; tai De

SKAITYTOJAI PASISAKO
(Atkelta iš 4 psL)

Red. prierašas. Asmeninį savo gyve
nimą, žinoma, kiekvienas tvarko savo 
atsakomybe. Vis dėlto permažas dėme- 
siojcreipimas lietuviškiems dalykams 
šeimos auklėjime labai atsiliepia į lie
tuvių visuomenę, kurios vadovai su pa
grindu kreipiasi į lietuviškąsias šeimas 
auklėjimo klausimais. Lietuvių enci
klopedija tam reikalui gali daug pasi
tarnauti. Pirkimas enciklopedijų sveti
mom kalbom yra savotiškas liuksusas, 
įperšamas sumanių pardavėjų, kurie 
moka apeliuoti į tėvų jausmus. Pa
prastai jos lengvai prieinamos biblio
tekose. Kanadiečių mokyklos turi sa
vo bibliotekas, aprūpintas mokiniams 
reikalinga literatūra.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje 'TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

Lalande “Sustinuit Anima Mea” ir ii- 
. trauką Iš Telmanno Kantatos nr. 64 
i “Tau garbė, Sutvėrėjau".

Nė nepajutome, kaip prabėgo valan
da laiko. Bažnyčios skliautais nuskam
ba paskutinieji soprano garsai, nutyla 
smuiko rauda, nuaidi paskutinieji var
gonų balsai ir štai religinis koncertas 
pasibaigia. Visi skirstomės pakilioje 
dvasioje. Tai buvo pirmas religinis 
koncertas Hamiltone, kurio ilgai ne
užmiršime.

Dėkojame mons. dr. J. Tadarauskui 
už koncerto pakvietimą į mūsų koloni
ją ir visą menininkų globą. Kartu esa
me dėkingi sol. J. Liustikaitei, muz. 
Stp. Kairiui ir kun. Br. Jurkšui už at
silankymą su koncertu. Linkėdami ge
riausios sėkmės jūsų muzikos meno 
darbe, liekame su viltimi ateityje vėl 
jus išgirsti. A. M.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ ruo
šimas tradicinis kartūnų balius įvyks 
gegužės 1 d. Knights of Columbus sa
lėje. Rengėjai kviečia ponias ir pane
les siūdintis kartūno sukneles. Penkios 
gražiausios ir stilingiausios suknelės 
bus premijuojamos. Karūnų baliuje 
bus trumpa, bet įdomi meninė progra
ma. Ruoškimės visi tradiciniame kar
tūnų baliuje dalyvauti.

“VELYKŲ BOBUTĖ” Hamiltonan 
atvyksta gegužės 2 d., sekmadienį, par. 
salėn. Jaunučiai ir jaunesnieji ateiti
ninkai ruošiasi Velykų bobutę sutikti 
su gražia menine programa. Scenoje 
matysime “Raudonkepuraitę”, o bo
butė visus vaikučius apdovanos mažo
mis dovanėlėmis. Kviečiami visi vai
kučiai ruoštis šiam sekmadieniui.

su- 
už 

šio

Nuoširdžiausią padėką reiškiam 
šutei ir švogeriui Gutauskams už 
rengtą staigmeną — įkurtuves, 
brangias dovanas ir visiems prie 
parengimo prisidėjusiems: p.p. E. E. 
Lengnikams, M. I. Patkams, P. Armo- 
nui, A. A. Barkauskams, E. A. Stu- 
kams, G. M. Stukams, A. Lišauskams, 
A. Mulioliui, K. Bungardai, M. V. Le- 
parskams, M. A. Trumpickams, M. A. 
Pleskevičiams, A. I. Pilypaičiams, E. 
Apanavičiui, V. Apanavičiui, P. Lese- 
vičiui, I. Karaliūnui, B. G. Juodeliams, 
Z. Bolskiui, A. D. Kamaičiams, A. T. 
Kalmantavičiams, J. Dirvaičiams, P. 
Stosiams, S. Martinkutei, D. Prunsky- 
tei, V. Liškauskams; pagaliau mūsų tė
veliams Enskaičiams ir Trumpickams.

Jūsų nuoširdumas visuomet liks 
mūsų atmintyje —•

M. ir A. Trumpickai

WINNIPEG, Man.
ŠIAIS METAIS vasario 21 d. Va

sario 16 minėjime Tautos Fondui 
aukojo: po $5 — A. Mačiūnas, Eg. 
Kalasauskas, Jurgis Januška, M. Ja
nuška, Br. Bujokienė, M. šarauskas; 
$3 — A. Genys; po $2 — Jauniškie- 
nė, kun. J. Bertašius, J. Timerma- 
nas, St. Ramančiauskas, J. Malinaus
kas, P. Žiminskas, V. Simanavičius, 
J. Demereckas; po $1 — Dielininkai- 
tienė, A. Lingė, V. Zaveckienė, Za- 
veckas, K. Strikaitis, P. Jurgelevi
čius, A. Radzevičius, H. Barkauskai- 
tė, J. Barkauskaitė, V. Stankevičius, 
St. Bartininkienė, T. Lukas, V .Ga- 
linaitis, P. Bagdonas, Vyt. Kriščiū
nas, V. Rutkauskas, A. Kuncaitis, 
B. Vaičaitis, L. Bartininkas, St. Zal- 
ba, V. Marozas, J. Mikalauskas, Vir- 
kutienė, E. Federas, K. Žentelis ir 
A. Končius. Iš viso $75.25.

Aukojusiems nuoširdus ačiū — 
J. Demereckas,

Tautos-Fondo atstovas Winnipege

Malonini kviečiame Hamiltono ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti Hamiltono A. V. parapijos choro rengiamame

ŠOKIU VAKARE
1965 M. BALANDŽIO 24 D. (šeštadieni) SLOVAKŲ SALĖJE, 1406 BARTON ST. E.

PRADŽIA 7 VAL. VAK. ĮĖJIMAS $ 1.50

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, besirengiąs pavasario koncertui. Viduryje — parapijos 
klebonas mons. J. Tadarauskas ir choro dirigentas sol. V. Verikaitis.

St. Catharines, Ont.
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS. — 

Kovo 28 d. įvykęs ramovėnų visuoti
nis narių susirinkimas išsirinko naują 
valdybą, kuri pareigomis pasiskirstė: 
pirm. J. Grigas, sekr. J. Vyšniauskas, 
ižd. J. Skeivelas, ligonių lankytojas L. 
Markelis ir pareng. vadovas J. Kavol- 
lėlis.

Pažymėtina, kad susirinkime dalyva
vusių dėmesys buvo nukreiptas dau
giausia į dešimtmečio minėjimą. Nu
tarta sudaryti garbės prezidiumą iš or
ganizacijų atstovų ir pegerbti seniau
siai atvykusius į Kanadą ramovėms bei 
organizacijai nusipelniusius asmenis.

Susirinkimo dalyviai išreiškė padė
ką Lietuvos gen. konsului Kanadoje 
dr. J. Žmuidzinui ir poniai už sutiki
mą dalyvauti minėjime.
Mes, Niagaros pusiasalio ramovėnai, 

maloniai kviečiame mielus tautiečius 
mūsų dešimtmečio veiklos proga gau
siai dalyvauti minėjimo programoje ir 
tuo padėti šios šventės rengėjams bei 
pabūti šio įvykio liudininkais, kurio 
tikslas — įrašyti bent mažu gyvenimo 
mastu Lietuvos Atsargos Karių istori
jos puslapiuose lietuvių darbus iš Nia
garos pusiasalio.

Dešimtmečiui rengti 
Ramovėnų Valdyba

Niagarospusiasalis
RAMOVĖNŲ DEŠIMTMETIS.—De- 

šimtmečio sukaktį balandžio 24 mini 
St. Catharines gyveną Lietuvos ka
riuomenės įvairių laipsnių atsargos ka
riai, susibūrę į atsargos karių organi
zaciją “Ramovę”. §i sukaktis liudija, 
kad atsargos kariai tesi seniai duotą 
priesaiką dirbti savo tautai nežiūrint 
nei pavojaus gyvybei, nei asmeninės 
naudos. Aišku, šiose sąlygose nėra pa
vojaus gyvybei, bet asmeninės naudos 
atsižadėti reikia labai daug. Taip pat 
aišku, kad šiose sąlygose nėra galimy
bės naudoti karinį ginklą, bet už tai 
plačiai naudojamas dvasinis — kultū
rinis ginklas. St. Catharines ramovėnai 
per 10 m. savo pareigas atliko pasigė
rėtinai.

Ramovėnų dėka per 10 m. lapkričio 
23 proga St. Catharines padangėje gar
siai skambėjo “Varpo” savo daina cho
ras. Taip pat buvo kviečiami ir kiti 
meniniai vienetai, kurių su džiaugsmu 
klausėsi lietuviai ir ramovėnų bičiu
liai — Kanados kariai veteranai bei 
jų draugai, ypač 1963 m. specialiame 
minėjime. Po minėjimo viskas buvo 
užfiksuota Kanados spaudoje. 
venai pirmieji ir vieninteliai išeina 
kaip organizuotas lietuvių vienetas su 

savo vėliava atstovauti lietuviams vyn
uogių parade. Jie pasirūpina St. Cat
harines bibliotekai įteikti leidinį anglų 
k. “Žalgirio kautynės”. Tai ramovėnų 
veikla kanadiečių tarpe. Lietuvių tar
pe jie niekuomet neatsiliko nuo kitų 
organizacijų.

Šios lietuviškos darbo skruzdės ba
landžio 24 d. ir mini savo 10 m. dar
bo sukaktį. Minėjimas įvyks išgarsėju
sio! Merrittono salėj. Programoj — 
Hamiltono ir visos Kanados scenos pa
žiba E. Kudabienės vad. “Aukuro” te
atras su “Pavojingu posūkiu”. Minėji
mo atidarymo žodį tars gener. konsu
las Kanadai dr. J. Žmuidzinas. Muzika 
— Babecko. Po to visos kitos linksmy
bės ir prašmatnybės. Tad visi, kas tik 
galim, nepamirškim šį gražų pavasarė
lį savo atsilankymu pagerbti darbš
čiausias biteles. Papievis

OTTAWA, Ont.
ATVYKO IŠ LIETUVOS. — Balan- 

džio 1 d. iš Vilniaus per Maskvą ir 
Amsterdamą atskrido į Kanadą Anta
nina Tamulevičienė 80 m. amžiaus.

Otavos aerodrome ją pasitiko jos

SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJOS, kurias sėkmingai 

vedė kun. St. Kulbis, SJ, iš Montrea- 
lio, sutraukėja ųg Sudburio ir apylin
kės lietuvių, šiemet lietuvišką klebo
niją išlaikė J. M. Kriaučeliūnai, P. G. 
Petrėnai ir V. G. Lumbiai. Pas pasta
ruosius buvo suruoštas atsisveikinimo 
pobūvis. Ta proga pašventintas gražiai 
ir pagrindinai iš vidaus atremontuotas 
namas, atšvęstas Gertrūdos L. gimta
dienis ir kalėdojimas. Misijonierių re
kolekcijoms į Sault. Ste. Marie parsi
vežti atvažiavo J. Sendžikas ir J. Ok- 
manas. Iš ten misijonierius išvažiavo 
dar ir Edmontono'lietuviams rekolek
cijų vesti. Krsp.

TAUTOS FONDUI aukojo $15:
J. Vaičeliūnas; $13: J. Remeikis, St. 
Jackus; $10: J. Žiūkas, J. Kibickas; 
$8: L. Kulnys, J. Valančius, P. Vens- 
kevičius; $5: Ant. Raškevičius, P. 
Semežys, V. Sadreika, K. Tutinas, 
A. Žilėnas, Petr. Jutelis, kun. A. Sa
bas, J. Jasinskas, K. Rimas; $3: V. 
Bružas, K. Daunys, P. Gustas, V. 
Juška, P. Mazaitis, K. Narbutas ,J. 
Paulaitis, A. Rukšys, E. Paulauskas, 
A. Senkauskas, Alb. Staškevičius, 
A. Jasiūnas, P. Griškonis, VI. Kriau- 
čeliūnas, St. Tolvaišą, Igp. Bružas, 
M. Pranskūnas, J. Stankus, P. Gabrė
nas, J. Balaitis, S. Krivickas, K. Ra
monas, J. Stapčinskas, P. Jutelis, A. 
Kusinskas, A. Juozapavičius; $2: A. 
Gatautis, Kl. Žukauskas, V. Stepšys,
K. šviežikas, .J Jonaitis, Z. Danile
vičius, Pr. Kraujalis, Vyt. Lumbys, 
J. Martišius; po $1: aukojo 11 asme
nų. Iš viso $237.

1964 m. L.F. atstovybė

Kanadoje: nauji planai
Pradėta nauja parlamento se- smerkia JAV politiką Vietnamo 

sija, nors parlamento nariai ato- atžvilgiu ir viešai reiškia pasi
stotų neturėjo. Atidarant parla- piktinimą pradėtais bombardavi- 
mentą gen. gubernatorius G. Va- mals, 
nier perskaitė “sosto kalbą", ku
rioje iškelti ateities planai. Tarp 
pažymėtinų projektų: pilietybės 
ir imigracijos įstatymo pakeiti
mas, “O Canada" pripažinimas 
oficialiu Kanados himnu, valsty-

stumtiems iš darbo dėl mašinų 
įvedimo, ir daugelis kitų refor
mų.

Kanados indėnams yra palik
tos visos medžiojimo ir žuvavi- 
mo teisės. Jiems nereikia jokių 
leidimų ir jie gali medžioti ar 
žuvauti bet kokiu metų laiku. 
Tai gana senas įstatymas. Kaikas 
mano, kad jis turėtų būti pakeis
tas. Br. Kolumbijoje du indėnai 
buvo nubausti už stirnos nušovi
mą nesezono metu, bet apeliavo 
į augščiausią teismą ir buvo iš
teisinti.

Kiekvienas kanadietis išleido 
įvairiose krautuvėse 1964 m. po 
$1000, iš viso $20 bil. Maisto 
krautuvėse palikta daugiausia— 
$6 bil. arba-30%, automobiliam, 
garažam ir gazolinui — $4,2 bil:, 
įvairiose mažose krautuvėse — 
$2,4 bil. ir didelėse — $1,7.bil. 
Pažymėtina, kad beveik $ 2 bil. 
išleistų didelėse krautuvėse pa
sidalino pusiau Eatonas ir Simp- 
sonas.

“Ethnic Breweries” — pla
nuota nauja alaus darykla 
Bramptone, netoli Toronto, tu
rėjo visus vyriausybės leidimus 
alui gaminti ir buvo oficialiai 
inkorporuota su $2 mil. kapita
lu. Visi laukė, kada nauja daryk
la atsidarys, nes viešai buvo pa
skirti direktoriai ir augštesnieji 

dukterys: Paulė Ancevičienė ir Anelė Bet ^4° *¥?
Tamulevičiūtė. Pastaroji per 7 metus 
dėjo pastangas atsiimti pas save moti
ną, kuriai buvo daromos įvairiausios 
kliūtys Vilniuje sudarant dokumentus. 
Pagaliau buvo kreiptasi į sovietų am
basadą Otavoje ir šiai pasirašius, 
Maskva išdavė išvažiavimo vizą.

Agronome A. Tamulevičiūtė yra 
baigusi Vilniaus universitetą su 
pienininkystės ir gyvulininkystės spe
cialybe. Išlaikius jai kelis egzaminus 
Kanadoje, žemės ūkio universitetas 
Guelphe pripažino jos vilnietišką dip
lomą. .

Dabar A. Tamulevičiūtė dirba Ota
voje “Central Experimental Farm” ag
ronomijos skyriuje kaip pašarų mikro- 
skopistė. Kartu su ja kuriam laikui 
apsigyveno, gavusi iš “General Elect
ric” bvės pensiją, jos sesuo P. Ance
vičienė.

Abidvi seserys labai džiaugiasi, su
laukusios brangios viešnios. P. A.

su pagarsėjusiu kiaulių ūkiu.

dine dingo, o investavę pinigus 
negavo jokių dokumentų ir var
gu beatgaus* savo pinigus. Nors 
darykla buvo pavadinta “Eth
nic”, tačiau nieko bendro neturi 
su etninėmis grupėmis ir viešai 
“Financial Post” paskelbtame 
“direktorių” sąraše nebuvo nė 
vieno nauj* kanadiečio.

Šv. Lauryno jūrų kelias vėl 
atidarytas naujam sezonui. Juo 
kiekvienais metais praplaukia 
vis daugiau laivų, tačiau pelno 
nepadaroma. Apmokama tik pa
lūkanos už $500 mil. paskolą iš 
Kanados ir JAV vyriausybių. 
Nežiūrint deficito, jūrų kelias 
vistiek yra didelis Įnašas i abie
jų kraštų ūki.

Nauj. demokratu partijos va
das T. Douglas kiekviena proga

Kanados pabaltiečių žaidynėse Toronte lietuviai laimėjo krep
šinio čempijonatą jaunių A. klasėje. Lietuvos gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas iteikia taurę V. Beniušiui Nuotr. J. Kreilio

Medicinos gydytojų sąjunga 
yra susirūpinusi, kaip pritraukti 
didesni kiekį studentų į medici
nos fakultetus. Studentus atbai
do ilgos studijos (6 metai) ir di
delės išlaidos. Kas metai visi Ka
nados universitetai išleidžia 850 
gydytojų, iš kurių daugelis emi
gruoja į J.A.V. Apie 400 gydyto
jų, kas metai imigruoja Kana- 
don iš kitų kraštų, daugiausia iš 
Anglijos.

Kanados eksportas užsienin 
didėja kas metai. Pirmoje vieto
je stovi kviečiai, kurių praėju
siais metais parduota už 1,3 bil. 
antroje vietoje yra laikraštinis 
popieris, kurio parduota už $ 
835 mil.

Kanadiečiai išmoka kasmet 
$500 mil. palūkanų, nes daugu
ma viską perka issimokėjimui. 
Į tą sumą neįeina nuošimčiai už 
mortgičius. Iš viso kanadiečiai 
trumpom paskolom yra skolingi 
apie 5 bil. Dėl tiek daug skolų 
daugelis šeimų patenka į vargą 
ir tampa našta visuomenei.

Kanadoje yra 11,000 huteritų, 
kurių 6,000 gyvena Albertos 
prov.* Tai yra religinė sekta, gy
venanti atskiromis kolonijomis, 
panašiai kaip ir kolchozuose, nes 
niekas neturi privačios nuosavy
bės. Jie nepripažįsta senatvės 
pensijų, neleidžia vaikų į viešą
sias mokyklas, neturi televizijų, 
muzikos instrumentų, moterys 
nenešioja skrybėlių, vyrai—dir
žų, ant sienų nekabina jokių pa
veikslų, negeria, nerūko ir atsi
sako eiti į kariuomenę. Jų prie
auglis didėja ir jiem plėstis rei
kia naujų ūkių, tačiau Albertos 
vyriausybė uždraudė pirkti že
mę. Dabar teismas sprendžia by
lą kelių sektos narių, kurie pir
ko ūkius, kaip individai ir vėliau 
įsteigė kolonijas.

Kanados augštas gyvenimo ly
gis galimas tik užsienio kapita
lo dėka. Šiuo metu Kanadoje in
vestuota virš $25 bil. užsienio 
kapitalo, kurio didžiausią dalį 
sudaro amerikiečių investacijos.

Rūkymas tikrai prisideda prie 
vėžio ligos sukėlimo — tokią-iš
vadą padarė Toronto mokslinin
kų grupė, dariusi tyrinėjimus 
net penkerius metus.

Įvairios apdraudos b-vės la
biausiai priešinasi socialinės 
medicinos ir valstybinio pensijų 
plano įvedimui Kanadoje. Pem 
sijų pianas, atrodo, neužilgo 
bus priimtas parlamente, bet 
valstybinė sveikatos drauda tu
rės sunkumų. Atskiros provin
cijos planuoja įsivesti savo pla
nus ir tuo apsunkina bendro pla
no įvedimą. -

Protestantai negali mokėti 
mokesčių katalikiškų mokyklų 
išlaikymui pagal Ontario prov. 
įstatymus. Viena šeima, atsikė
lusi iš Montrealio Torontan, no
rėjo leisti savo dukterį į katali
kišką mokyklą, kadangi ten bu
vo mokama prancūzų k. Katali
kiškos mokyklos nepriima mo
kinių, jeigu tėvai moka mokes
čius viešosioms mokykloms. Tė
vai, būdami protestantai, pagal 
įstatymą, negalėjo remti katali
kiškų mokyklų ir jomis naudo
tis.

Kanadiečiai skolininkai yra 
sąžiningi — pareiškė Toronto 
kreditų biuro pirmininkas. Ma
ža tėra kanadiečių, neturinčių 
skolų, tačiau tik apie 3% visų 
skolininkų sąmoningai vengia 
skolas mokėti. Nemokančių nuo
šimtis yra didesnis, tačiau jie 
dažniausia nemoka dėl kitų prie
žasčių.

Kanados bankuose yra $732, 
780, kurių savininkai neatsiima. 
Tą sumą sudaro 17,000 atskirų 
sąskaitų. Bankai pinigus laiko 10 
metų ir po to, neatsišaukus tau- 
nytojui, juos perveda į valstybės 
iždą.

A ■ ACADIAN
pirmoji sarasuose
(suprantantiems degtinės kokybę)

ACADIAN švelnaus, malonaus skonio paslaptis 
glūdi Naujosios Škotijos istoriniame 
Annapolio slėnyje.
Ten, turtingai žaliuose šlaituose, slėnis išaugina 
nepalyginamos kokybės javus . . . labai vertinamus 
garsiųjų gamintoju.
Tyras, švarus vanduo teka iš gilių 
požemio šaltinių . . . gaivus ir šaltas, 
kaip ledas.
Degtinės vartotojai, kurie žino (taip pat ir džiną 
geriantieji) visuomet prašo ACADIAN.

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

įMjU ACADIAN DISTILLERS

BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

OLD 
VIC

■ACADIAN ACADIAN ACADIAN ACADIAN



BARABAS - MYKOLAS BEVARDIS
ALVYDAS TAUTKUS

Nereikia būti labai dideliam 
gamtos ir pavasario mylėtoju, 
kad pasidžiaugtum pirmąja saulės 
atokaita, sėdMamas paupyje ant 
nuversto rąsto, stebėdamas, kaip 
išakijusios, pasišiaušusios pasku
tinės sniego salelės nyksta, ple
čiasi ir virsta drumzlinomis balai
tėmis. Kas nežino, kad tokiomis 
dienomis kvepia vėjas skaniau už 
tėviškės šieno kupetaitę. Tokio
mis dienomis kalba mažytis van
dens lašelis, prisiglaudęs prie 
pernykštės samanos, kalba pri
tvinkusi gluosnio šaka. Kalba at
viras ir mėlynas dangaus skliau
tas, kaip milžino kepurė užvožu- 
si alsuojančią žemę. Ir kalba, kal
ba visi vienoda džiaugsmo kalba. 
Kas nori klausyti ir gali suprasti 
— su visais tokiomis dienomis iš
tars vieną žodį: Prisikėlimas. -

Mykolas Bevardis sėdi tenai ir 
viską supranta. Ne tik supranta, 
bet ir pats sau šnibžda, kartoja tą 
didįjį bekraštės prasmės žodį, tą 
amžinąjį buities šauksmą, tą vie
nintelį tikėjimą, tą nepaliaująmą, 
nesibaigiantį ritmą.

Prisikėlimas patvinusioje ir 
raudoną molį nešančioje upėje, 
prisikėlimas pakrypusio karklo 
pumpurėlyje, prisikėlimas kait

rių vinių kalimo Kalvarijos kal
ne...

Bevardis mato — anoje pusėje 
turtinga čiabuvių šeima raudo
nais švarkeliais juda pasroviui, 
juda ir linguoja plačioje dangaus 
mėlynėje. Ką jie dabar begalvo
tų, ką tenai bekalbėtų — apie žy
dinčias kalnų viršūnes Europoje, 
apie gražiąsias ateinančių atosto
gų savaites, apie liuksusinių na
mų ar automobilių naujausius 
modelius, apie šimtus pirkinių ir 
tūkstančius galimybių kopti vis 
augštyn į aukso ir gėrybių viršū
nę — taip, apie ką jie bekalbėtų, 
jie yra laimingi, nebuvę su juo 
anomis baisiomis tėvynės prara
dimo dienomis...

Jis norėtų būti kaip anie kita
me krante ir siūbuoti raudoname 
švarkelyje, vestis už diržiuko bal
tą, lepų ir juokingai pakirptą šu
nyti. Taip — jis, Mykolas Bevar
dis, toks pat kaip anie. Jis gali 
kalbėti apie Šveicarijos Alpes, 
apie atostogas žaibiškuose lėktu
vuose, apie tūkstančius galimy
bių savo draugus pralenkti, lipti 
į auksinius sostus, pirktis daiktus 
ir vardus, jis viską gali — tik My
kolas Bevardis negali niekad pa
bėgti nuo savęs. Kaip į laisvę pa- 

riame saulės spinduly. Prisikėli- leistas Barabas slenka dideliu nu- 
mas sidabriniais varpeliais skam- kryžiuotos ir kryžiuojamos tėvy- 
bančioje bažnyčioje. Prisikėli- i—
mas žmogaus sieloje — gailėtas!, 
pasiryžta. Buvo graudu šventyk
los tamsiame kampe suklupus, 
bet graudumas maišėsi su 
džiaugsmu, palaimintu paties Kū
rėjo.

Juodais ir giliais rąsto griove
liais, aštriais gauburėliais kažkur 
skuba skruzdėlytė. Mykolas seka 
ją akimis, seka ir pavydi — tik
riausiai ji netoli nuo čia kur nors 
gimė ir užaugo. Savo kojytėmis ji 
liečia tėviškę. Ir ar begali būti di
desnė laimė pavasario prisikėli
me justi po kojomis tėviškę? ...

Mykolas nusigąsta savęs. Rodos, 
ne jis pats čia dabar sėdėtų ir ne
be ta’ pati vieta čia būtų. Ar ne 
kraujo upė po kojomis teka ir 
daužosi į akmenis — kraujo anų 
tėvynės kryžiavimo dienų, anų 
dangaus aptemimo ir žemes dre
bėjimo valandų, kada jis, kaip 
Barabas, drebėdamas iš išgąsčio 
ir džiaugsmo pravėrė tamsios olos 
angą į laisvę ir bėgo uždusęs, pa
vargęs, alkanas, pūslėtomis ir 
kruvinomis kojomis tolyn ir to
lyn, kad negirdėtų rėžiančio ašt-

Sovietinė pažanga ir atsilikimas
Sovietinė santvarka pajėgia 

pirmauti erdvėse, bet nesugeba 
aprūpinti gyventojų mėsa ir laši
niais. Tokiu paradoksišku pasa
kymu stockholmiškis “Dagens Ny 
heter” neseniai apibūdino sovie
tinę Achilo kulnį — amžiną že
mės ūkio krizę. Tuos pačius daly-' 
kus matuojant technikos pažan
gos laipsniu, prisimena kitas pa
lyginimas, kai... plaukikas per
plaukia jūrą ir ima skęsti baloje.

JIEŠKO RECEPTŲ
Pasklidusios žinios apie nuvai

nikuoto žemės ūkio “eksperto” 
Chruščiovo Įpėdinių pastangas iš 
pagrindų pagerinti negaluojan
čią padėtį stipresne rublių injek
cija susilaukė tuo tarpu nevieno
dų Įvertinimų. Vieni trumpai-drū- 
tai reiškia abejones, iš kur Brež- 
nevas-Kosyginas paims tuos rei
kalingus rublius. Kiti — jų tarpe 
ir čia minimas “DN” — nori ma
nyti, jog naujieji Kremliaus vado
vai, j ieškodami būdų žemės ūkio 
sunkumams įveikti, yra pasiruošę 
atsisakyti visos senosios politikos 
šioje srityje.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

teresuoti savo darbu. Kolchoz-kui
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Tuo prieštaravimas tarp nuola
tinių ląimėjimų erdvėse ir nesėk
mių žemės ūkyje atrodo neatski
riamas nuo pačios sovietinės san
tvarkos. Centrinio plano mecha
nizmas labai tinka gigantiškiems 
mokslo ir technikos-planams vyk
dyti. Visai kitaip su žemės ūkiu, 
kurio pažanga visai nepriklauso 
nuo Maskvoje sėdinčių planuoto
jų, bet nuo milijonų žemdirbių, 
nuo jų sumaningumo ir noro dirb
ti. Centriniai ūkio planavimo or
ganai gali sėkmingai vairuoti di
dingas sutelktines pastangas, bet 
juose nėra vietos daugiariopumui 
ir Įvairumui. Tai viena žemės 
ūkio atsilikimo priežastis.

UŽMIRŠTAS 
KOLCHOZININKAS

Kita priežastis —. tai žemdir
bių skaičiaus mažėjimas, kurio 
nekompensuoja pasiliekančiųjų 
žemės ūkyje gamybingumo laips
nis, kuris kaip visi žino, priklauso 
nuo to, kad žemdirbiai nėrasuin-

uz

slis, iš kurio jis pra- 
ia atsiminti, kad pri-

ŽIBURĖLIAI
mffsn-mažiesiems'

nės Kalvarijos kalno šešėliu, ku
ris ji dengs visą gyvenimą kur jis 
bebėgtų, kur naujų draugų ar 
miestų berastų, kur gyvenimo gė
rybių saujomis besemtų.

Ne — jis turi virsti auka, vie
na didele auka, visas jo gyveni
mas turi pasidaryti viena didele 
auka, kad tėvynei nebūtų taip 
sunku, kad trečioji Prisikėlimo 
diena artėtų, ir naktis nebūtų to
kia tamsi ir be galo ilga, o, Vieš
patie ...

Rytojaus dieną ūžiančioje mi
nioje prie plačių savosios salės 
durų Mykolas Bevardis nesustoja. 
Jis slenka minioje, kad neatsirem- 
tų į staliuką, ant kurio baltuoja 
didelis ir tuščias aukų lapas. Mi
nia jį neša, kaip stipri kalnų upės 
srovė, neša tolyn nuo balto lapo. 
Ačiū jai, nors ji kalta, ji viena 
kalta. “Neturiu. Kai turėsiu, duo
siu”, — kalba jam Barabas. “Te
gu duoda anie. Jie daugiau uždir
ba”, — atsako jam Barabas. “Ko
dėl anie neduoda, kodėl aš vie
nas visada turiu duoti?” — pikti
nasi Barabas.

(Nukelta į 9 psl.)

Kanados pabaltiečių žaidynėse lietuviai laimėjo krepšinio čem- 
pijonatą jaunių B klasėje. Gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas įtei
kia laimėjimo ženklą A. Kryžanauskui Nuotr. J. Kreilio

JEI VIENA IŠ SIU PROBLEMŲ

gyvena. Reikia atsiminti, kad pri
vatūs kolchozininkų sklypeliai su
daro tik 3% visos dirbamos že
mės, tačiau čia išauga visas treč
dalis to, ką šiuo metu pagamina 
sovietinis žemės ūkis. Nereikia 
užmiršti nė to, kad kolchozinin- 
kas savo sklypą dirba tik atspėja
mu laiku, be traktoriaus ir maši
nų, neretai negaudamas nė ark
lio pasiskolinti iš kolchozo.

ATLEIS VARŽTUS?
Chruščiovas vedė labai nepasto

vią žemės ūkio politiką, kurios vi
sos viltys buvo sudedamos į gi
gantiškas “naujoves”. Užtenka 
prisiminti Kazachstano plėšinius, 
kukurūzų akciją, agrogradus su 
sovchozais, galop — dirbtines trą
šas. Naujieji vadovai neatšaukė 
nieko, ką jų pirmtakas buvo mė
ginęs Įvesti, ir patys nepaskelbė 
nieko naujo. Dėmesį patraukė tik 
užmojai spręsti žemės ūkio sun
kumus nauju mastu.

Brežnevas centro komitetui 
pristatė planą, kuriame numaty
ta žemės ūkiui išleisti daugiau, 
negu kariuomenės reikalams (tai 
liečia tik tą karinių išlaidų dalį, 
kuri viešai nurodoma sąmatoje). 
Programoje numatoma toliau 
stiprinti mechanizavimą ir aprū
pinimą trąšomis, tačiau stebėto
jus labiausiai domina tai, jog gal
vojama žymiai pagerinti pačių 
žemdirbių sąlygas ir paskatinti 
jų iniciatyvą.

Jau pernai gruodžio pradžioje 
Kosyginas, pristatydamas 1965 
m. sovietų ūkio planą, buvo užsi
minęs, kad turi būti atšaukti su
varžymai, kurie liečia kolchozi
ninkų privačius sklypus. Plane sa 
koma, kad, pašalinus tuos suvar
žymus, padidėsiąs prekių pardavi
mas kolchozinėje rinkoje ir tuo 
pačiu sumažėsiančios gaminių 
kainos. Kitais žodžiais tariant, 
kolchozai su sovchozais nepajėgia 
krašto aprūpinti maistu, todėl re
žimas jaučiasi priverstas atsisaky
ti griežtos komunizmo politikos ir 
suteikti daugiau laisvės privačiai 
žemdirbių iniciatyvai, žadinti ją 
laisvomis rinkos kainomis.

NAUJAS SIŪLYMAS
Savo kalboje centro komitetui 

Brežnevas toliau ryškino šitą 
krypti. Iš vienos pusės jis pasisa
kė už tai, kad būtų žymiai suma- 

! žintas kiekis privalomų valstybei 
pristatymų. Iš kitos pusės, turin
čios būti padidintos kainos ypač 

J už tuos maisto produktus, kurie 
' i pristatomi valstybei virš plano. 
4 Nėra abejonės, jog toks ūkinis pa- 
J skatinimas žemdirbiams gali pa

didinti žemės ūkio našumą, tačiau 
kitas • klausimas, ar ji Įmanoma 
pilnai Įvykdyti tol, kol galioja da-

Mes ruošiamės deklamuoti, vaidinti ir laukiam atvykstant Velykų 
senelės Nuotr. S. Dabkaus

Velykos
Žvakutė spindi,
Varpeliai dindi,
Klausyk — didysis jau gausti

Din - dan, Jurguti, 
Maryt, Alpti, — 
Į Atpirkėjo prisikėlimą!
Gražu pasauly,
Kai rytą saulė
Virš pušynėlių ir sodų rieda.
Su vyturėliais
Ir pumpurėliais
Tau Aleliuja laukai užgieda.
Su vėju žaidžia — 
žiedus išskleidžia
Kartu — puriena ir žibuoklė.
Din - dan skubėkit
Pagarbint bėkit
To, kurs šį rytą jau prisikėlė!

Jonas Minelga
iš “Labas rytas, vovere” z

ima;

Velykų Bobutė
Velykų Bobutė, 
Užsuk pas mane — 
Ją kviečia Onutė 
Kas naktį sapne.
Dienas vis skaičiuoja 
Ant pirštų kelių — 
Kada bus Velykos 
Sulaukt negaliu.

Prabilo katytė
Nubraukus ūsus —
Bobutė atvykus
Patikrins žaislus.
Onutė išraudo
Pamačius lėles
Nubėgo jų maudyt
Ir keist sukneles.

A. Abrm.

SULAIKO JUS NUO PAJAMŲ MOKESČIO

FORMŲ UŽPILDYMO IR PASIUNTIMO,

GAL MES GALIME JUMS PAGELBĖTI?

Kanados Įžymybių
ŽODYNAS

Albertos universiteto istorijos 
prof. Marc Le Terreur yra paskir
tas redaktoriumi. Kanados biogra
fijų žodyno. Monumentalus žo
dynas susidės iš 25 tomų ir apims 
Kanados istoriją nuo pat jos pra
džios ligi šio šimtmečio vidurio. 
Jis pateiks pilnas ir autoritetin
gas biografijas kiekvieno pasižy
mėjusio kanadiečio — gimusio

- Kanadoje ar kitur, bet iškilusio ? . • •- . ■ . -
šioje šalyje. Jis apims kiekvieną!bartimai. kolektyvines orgamzaci- 
gyvenimo sritį ir atžymės visus j Jos PaSrin<laL _ .
garsiuosius. Žodvnas bus išleistas! Optimistai, kurių niekada ne- 
anglų ir prancūzų kalbomis. TaLtrūko sovietinių reiškinių vertin- 
pirmas kartas, kad prancūzai ir tojų tarpe, viliasi, jog dabartinis 
anglai mokslininkai sutiko bend- sovietinių valdovų susirūpinimas 

.................. ’ ____ . labiausiai atsilikusia ūkio šaka 
Can. Scene gali atidaryti vartus visiškai nau- 

i jam ekonominiam galvojimui, ku- 
 1 ris nedaug skirtųsi nuo to, kuris

• Gallupo instituto agentas pa- i reiškiasi... kapitalistinėje siste- 
skambina i duris; norėtų žinoti, j moję.
kokiai partijai priklauso' šeimi-l Laikas parodys, kiek visi opti- 
ninkas. Moteris šiurkščiai atsako: mistų spėjimai pagristi ar nepa- 
“Kokiai partijai jis gali priklau- gristi. Tuo tarpu galioja dėsnis: 
syti, jeigu mes esame vedę? Jis ■ erdvių rekordais alkanų nepape- 
priklauso man”. | nėši. ..

radarbiauti tokio pobūdžio suma
nyme. ’

Pametėt pajamų mokesčio
■ formą?

Nueikite į vietos pašto Įstai
gą. Ten yra užtektinai regu
liarių T1 formų ir lengvai ją 
gausite.

Turite neaiškumų?
Paskambinkite ar užeikite Į 
District Taxation Įstaigą. Te
lefono numeris yra baltoje 
abonentų knygoje Govern
ment of Canada skyriuje. 
Jie mielai jums viską išaiš
kins. <

Užpildę formą pastebite, kad 
esate mums skolingas mažą 
sumą pinigų, kurių jums 
trūksta.
Mes tai suprantame. Kartais 
iš tikrųjų 
jums reika- jmH 
linga d a u- 
giau primokė 
t i, negu S ĮĮĮĮ § 

galvoja- js
Gavote laišką su perbrauktu 
adresu?
Tai įvyko todėl, kad laiškas 
nuėjo į jūsų seniau gyventą 
vietą ir pašto Įstaiga per
braukė seną adresą prieš pa
siųsdami į jūsų naują gyve
namą vietą. Tačiau tenai 
yra užtektinai vietos užrašyti 
jūsų naują adresą (ištekėju
sioms užrašyti naują pavar
dę).

Užpildę, kad nepamirštu- 
mėt išsiųsti, darykite taip:
Sutvarkę vakare formas ir 
užpildę pašto ženklą, prise
kite laišką prie išvidinių 
kambario durų. Išeidami 
lengvai pastebėsite; pasiėmę 
laikykite rankoje iki prieisite 
artimiausią pašto dėžutę ir 
jon Įmeskite.

te. Vis dėlto jūs galite išsiųs
ti jau užpildytą formą ne vė
liau 1965 m. balandžio 30 d.

Department of National Revenue 
Hon. E. J. Benson, Minister

Mokiniai rašė mokykloje
Vasario 16-toji yra Lietuvos 

nepriklausomybės šventė. Nepri
klausomybės aktas buvo pasira
šytas vasario 16 dieną 1918 me
tais. Tam akte paskelbta, kad 
Lietuva nepriklausys jokiai ki
tai valstybei ir turės savo val
džią. Dvidešimt žinomų lietuvių 
pasirašė tą aktą Vilniuje. Ta die
na yra žinoma visiems lie
tuviams ir visi iškilmingai šven
čia ją. Kol Lietuva buvo laisva, 
tą dieną valdiškos Įstaigos būda
vo uždarytos. Mokyklose nebū
davo pamokų, bet būdavo pa
puoštos trispalvėmis ir įvykdavo 
nepriklausomybės minėjimai. 
Dabar Lietuva nėra laisva, bet 
lietuviai vistiek prisimena tą 
garbingą dieną. Laisvame pašau- , 
lyje lietuviai visur švenčia tą 
garbingą dieną su iškilmingomis 
Mišiomis ir minėjimais. Vasario 
16-toji yra garbinga diena Lie
tuvos istorijoje.

Irena Baltaduonytė
Šiais metais mes minime 47 

metus nuo nepriklausomybės 
paskelbimo. Prašykime Dievą, 
kad vėl grąžintų Lietuvai laisvę 
ir išvaduotų iš komunistų prie
spaudos mūsų brolius.

Almis Kuolas
Švęsdami dabar Vasario 16 

mes turėtume nepamesti vilties 
vėl atgauti nepriklausomybę, 
nes jeigu tada lietuviai galėjo iš
silaisvinti po 123 metų vergijos,

tai tikriausiai galėsime ir dabar.
Rūta Liuimaitė

Nepriklausomybės paskelbi
mas buvo pirmas žingsnis i lais
vę ir paskatino lietuvius kovoti 
ir stengtis. Po sunkių kovų Lie
tuva laimėjo laisvę, kuri, deja, 
tęsėsi tiktai 22 metus. Per ši 
laikotarpį Lietuva turėjo laiko 
atsigauti, Įsteigti savo valdžią ir 
padaryti didelę pažangą kultū
riniame ir ekonominiame gyve
nime. Prisimindami šitą šventę 
mes turėtume prisiminti ir ko
munistų pavergtą Lietuvą ir kad 
mes galbūt turėsime kariauti už 
jos laisvę. Rasa Mažeikaitė

Kiškio margučiai
Dažo kiškis kiaušinėlį 
Tepa brūkšnį, du lapus, 
Suka dešimt rutulėlių — 
šis kiaušinis margas bus.
Jo teptukas puikiai dažo, 
Žino magiškus kelius, 
Kraipo galvą kiškis mažas
— Koks kiaušinis Vytui klius?
Vienas žalias kaip žolytė, 
Antras melsvas kaip dangus, 
šis geltonas kaip antytė — 
Juk nepaprastai puikus.

Skuba kiškis tartum vėjas 
Pas geruosius vaikučius.

A. Abromaitienė

- Velykinės Stasytės dovanos
Vadinuosi Stasytė. Pabudau 

šiandie labai anksti ir galvoju, 
kokių dovanų aš gausiu Vely
koms. Išgirdau kitame kambary 
tėvelio balsą: ’’Kažin ką reiktų 
nupirkti Stasytei, gal.. ” Nebe- 
nugirdau ką tėveliai pašnibždo
mis kalbėjosi tarp savęs, tik tė
tis atsiveikindamas mamai pasa
kė garsiai: “Dar pagalvosiu ei
damas į darbą ką nupirkti Sta
sytei”.

Atsisėdau lovoje žiūriu i sa
vo žaislus, i lentynėlę su knygo
mis ir galvoju: “Kaip būtų gera, 
kad mano kad mano brangusis 
tėtis atspėtų ko aš labiausiai 
trokštu — gražios knygos! Mėgs
tu skaityti knygutes, bet jų tu
riu nedaug, o lentynėlėj dar yra 
tiek daug vietos. Neseniai per
skaičiau tetos Mylės dovanotą 
knygutę, Vytės Nemunėlio 
“Meškiukas Rudnosiukas”. Man 
ji labai patiko, net sapne sapna
vau kaip meškiukas nepaklausęs 
mamos išėjo į mišką ir jame pa
klydo. Vakar iš tos knygelės nu
piešiau iliustraciją, kaip kiške
lis daktarėlis nukentėjusiam 
nuo bičių Meškiukui Rudnosiu- 
kui apriša žandą ir ranką. O gal 
tėveliai mano, kad aš esu dar 
mažas vaikas, nors jau turiu 8 
metus? Gal nupirks kokią lėlę ar 
saldainių?

Kai atėjo Velykos, tėvelis Įtei
kė man dovanėlę. Mano širdelė 
pradėjo smarkiai plakti: “Ne. tai 
ne lėlytė!” Skubėdama atrišau 
kaspinėlį ir radau net dvi gra
žias knygutes: N. Jankutės “žeb- 
riuko nuotykiai” ir J. Narūnės 
— eilėraščių knygutę “Gintaro 
takais”. Nuo mamytės gavau jos

pačios pasiūtą mėlynos spalvos 
plačią suknelę. Mano džiaugs
mui nėra galo. Rytoj, kai ateis 
draugės, aš parodysiu joms savo 
dovanėles.

O kokias knygas jūs gavote? 
Parašykite “žiburėliams” ir pa
sakykite kurios lietuviškos kny
gos jums labiausiai patinka?

A. Abr.

Galvosūkis
Jau nebetoli... kas? Perskai

tykite 8 eilę iš viršaus žemyn ir 
sužinosite! Bet pirmiau Įrašyki
te tinkamus žodžius i skersines 
eiles: 1. šeimos galva; 2. kur ga
nosi karvės; 3. pagrindinė kūno 
dalis; 4. skaitome iš jos; 5. jo
mis plaukus šukuojame; 6. ją 
valgome kasdien; 7. naminis 
paukštis.
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Nedaugeliui žinomi istoriniai faktai
ALGIRDAS UŽĖMĖ CHERSONĄ. VYTAUTAS D. ĮSITVIRTINO PRIE JUODŲJŲ JŪRŲ. 

JO SESERS RINGAILOS VEDYBOS SU MOLDAVIJOS DESPOTU ALEKSANDRU

£. m. kovo 27 d. buvo surengta 
Toronte prof. dr. J. Jakšto paskai
ta apie Simaną Daukantą kaip is
toriką. Jai pasibaigus, buvo vieno 
klausytojo iškeltas klausimas, ar 
Lietuvos didysis kunigaikštis Al
girdas tikrai buvo užėmęs Cherso- 
ną, sunaikinęs miestą ir užmušęs 
daug žmonių? Siam klausimui iš
aiškinti noriu pateikti žiupsnį ži
nių.

Chersonas arba Heraclea yra 
Krymo pusiasalio vakarų pusėje. 
Senasis miestas buvo įkurtas 5-me 
šimtmetyje prieš Kristų ir Kris
taus laikais jau buvo apgriuvęs. 
500 metų vėliau prie Balaklavos 
uosto buvo pastatytas naujasis 
Chersonas, kuris greitai išaugo, 
tapo svarbia genujiečių prekybos 
vieta, buvo turtingas ir galingas. 
1237 m. totoriai Įsiveržė Į Krymo 
pusiasalį ir Chersonas pateko i to
torių Įtaką. Iš Krymo ir kitų pieti
nių kraštų totoriai puldinėjo ir 
Lietuvą. Lietuvos didysis kunigai
kštis Algirdas 1362 m. sumušė to
torius prie “Mėlynųjų vandenų”, 
juos nusivijo Į Krymą, užėmė ir 
apgriovė Chersono miestą. Šis 
Įvykis turimose Lietuvos istorijo
se nėra pažymėtas, šaltinių reikia 
j ieškoti svetur. Maxim Gorki savo 
raštų 23 tome rašo, kad Algirdo 
kariuomenė miestą apgriovusi ir 
užmušusi daug tūkstančių žmo
nių.

Po Vytauto D. mirties 1453 m. 
Chersonas buvo užimtas turkų ir 
visiškai sužlugdytas. Baltąjai Or
dai nykstant, 1736 m. rusai Įsi
veržė i Krymo pusiasali ir Cher
sono vietovėje buvo pastatytas 
Sevastopolis — tvirtovė ir mies
tas. Krymo karo metu 1853 — 
1856 m. Sevastopolis buvo paim
tas sujungtų anglų - prancūzų ir 
turkų kariuomenių. II D. karo 
metu, 1942 m., Hitlerio kariuome
nė Įsiveržė Į Krymo pusiasalį ir 
užėmė Sevastopoli. Vokiečių karo 
vadovybės pranešime buvo pasa
kyta, kad Sevastopolis - Cherso
nas tris kartus buvo patekęs i 
priešo rankas: 14 š. buvęs paim
tas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo, Krymo karo metu anglų- 
- prancūzų - turkų sujungtos ka
riuomenės ir vokiečių trečiojo 
reicho dalinių.

Reikia pažymėti, kad Vytautas 
D. su kariuomene niekuomet nėra 
pasiekęs Krymo pusiasalio ir 
Chersono. Norėdamas prieiti prie 
Juodųjų jūrų, jis 1421 m. pastaty
dino prie Dniepro ištakos tvirto
vę, pavadintą Haggi Beg, kurio
je buvo palaikoma nedidelė įgu
la. ši tvirtovė turėjo žymios eko
nominės reikšmės, nes tapo Lie
tuvos - Lenkijos pietine išeiga i 
Juodąją jūrą. (B. Spulpr, Die 
Goldene Horde, 279-280 psl.).

Stiprindamas savo Įgytą pozici
ją, Vytautas D. leido pastatyti 
prie Dniepro ištakos į jūrą, neto
li Moncastro, kitą tvirtovę^ pava
dintą Ag Kerman, kuri Įėjo į isto
riją kaip Ackerman. Pavadinimas 
reiškia totorių ir turkų kalbose 
“Baltą miestą”' Apie šią' tvirtovę 
prancūzų keliautojas riteris Guil- 
bert de Lanoy rašė:

“Pasiekiau sutvirtintą miestą 
prie Juodųjų jūrų, pavadintą 
Moncastro arba Bielogorod, tur
kiškai Ag Kerman, kuris buvo pa
statytas ant upės vieno kranto. 
Čia Padolijos gubernatorius Gedi- 
gold (Gedigaudas) prievarta pa
statė visai naują tvirtovę, kuri bu
vo baigta beveik mėnesio laiko
tarpyje. Ji buvo pastatyta dyku
moje, kur nebuvo nei medžių, nei 
akmenų. Bet minėtas gubernato-

DR. M. ANYSAS rijos karaliaus Sigismundo pusę, 
kuris tuomet buvo ir nevainikuo
tas Romos imperatorius, Alek
sandras anuliavo vedybas: davė 
Ringailai didelį turtą ir grąžino ją 
Lietuvon. Oficialiai buvo sakoma, 
kad Aleksandras negalėjo paveik
ti savo žmonos užsispyrusio būdo, 
ir todėl turėjęs nuo jos atsiskirti. 
Jai pastatytoji bažnytėlė, nenau
dojama, greitai sugriuvusi, taip 
pat ir vienas Moldavijoje anks
čiau Įkurtas vienuolynas (N. lor- 
ga, Rumanian History, 71 psl.). 
Aleksandras, nežiūrint jo auto
kratiško titulo, buvęs geras val
dovas ir rumunų istorijoje mini
mas kaip Aleksandras gerasis.

Minėtos Ringailos ir Aleksand
ro vedybos buvo politinio pobū
džio, taip pat kaip ir jo dukters 
Sofijos vedybos su Maskvos di
džiuoju kunigaikščiu Vosyliumi. 
Ringaila buvo našlė, kai tekėjo už 
Aleksandro. Jos pirmos, taip pat 
politinės, vedybos, Įvyko 1392 m. 
Vytautui su šeima ir artimesniais 
giminaičiais tebesant ištrėmime 
pas Ordiną. Ji tuomet buvo ište- 
kėdinta už jauno Mazovijos kuni
gaikščio vyskupo Henriko, kuris 
Vytautui slaptai perdavė kara
liaus Jogailos ir karalienės Jad
vygos pasiūlymą grįžti Lietuvon 
ir užimti Vilniaus sostą. Atvyki-

rius surinko 12.000 žmonių dar
bui ir 4.000 vežimų akmenims bei 
medžiams vežti”.

Ag Kerman buvo antrasis atra
mos taškas saugoti Lietuvos di
džiosios kunigaikštystės ir lenkų 
karalystės priėjimą prie Juodųjų 
jūrų. įjungus visą kraštą tarp 
Dniestro ir Dniepro į Lietuvos- 
-Lenkijos įtakos sferą, minėtos 
vietovės tapo svarbiausiais uos
tais pietuose ir įgalino eksportuo
ti grūdus iš Lietuvos — Lenkijos 
į Konstantinopolį. Kadangi Kry
mo totoriai ilgai liko draugiški 
Lietuvai, šis kelias abiem valsty
bėm liko atviras iki 1480 m. Kry
mo jotoriai buvo vadinami ir Bal
tąja Orda.

Riterio de Lanoy kelionės apra
šyme tris kartus minimas Gedi
gaudas buvo augštas pareigūnas 
prie Vytauto D. dvaro, po to Lie
tuvos maršalas, dalyvavęs lietu
vių delegacijoje sudarant Toni
nės taikos sutartį 1411 m. ir vė
liau buvo Padolijos gubernato
rius. Manau, kad Įdomu žinoti, 
kad ankstyvesniais laikais, prieš 
1400 metų, kai Vytautas D. var
žėsi su Lenkija ir Vengrijos ka
ralių Sigismundu dėl įtakos Pa- 
dolijoje ir Moldavijoje, Vytautas 
D. ištekindino už Moldavijos dės- i mo tikslui užmaskuoti buvo suda- 
poto (autokrato) Aleksandro savo; rytos vedybos. Po jaunavedžių iš- 
jauniausią seserį Ringailą (Ryn- 
galla). Dėl turkų pavojaus šis val
dovas buvo Vytauto D. globoje ir 
ji vadino savo suzerenu. Alek
sandras, palikdamas savo žmonai 
Ringailai tikybos laisvę, jai buvę 
pastatydinęs Romos katalikų baž
nyčią Baia vietovėje. Dar vedybų 
metu Aleksandras buvo priėmęs 
despoto (autokrato) titulą. Vie
noje Moldavijos bažnyčioje kabė
ję jo ir jo žmonos paveikslai su 
minėtais titulais. Kai 1420 m. des
potas Aleksandras perėjo i Veng-

Dail. J. Bakis Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus Detalė

vykimo i Mazoviją Henrikas grei
tai mirė j sakoma, nunuodytas.

Ringaila buvusi krikštyta Elz
bieta, ji buvusi labai linksma ir 
graži, kaip jos motina Birutė. Pa
gal Šliūpą, ji buvusi 1434 m., po 
Vytauto mirties, nužudyta. Nužu
dymo priežastys ir kas ją nužudė 
nežinoma.

Vytautui D. mirus ir kunigaikš
čiui Švitrigailai pasiskelbus Lie
tuvos didžiuoju kunigaikščiu, des
potas Aleksandras jį gynė prieš 
lenkus.

Gyvenimas filmuose

Gausiais artistiniais gabumais 
apdovanotas filmų gamintojas ir 

■ režisorius George Stevens su nuo
lankiu orumu ilgokai ruošėsi 
svarbiam filmui. Tema pasirinkta 
sunki, bet imponuojanti: Kristaus 
gyvenimas. Nors filme “The 
Greatest Story Ever Told” labiau
siai susikoncentruojama prie pas
kutinių trijų Išganytojo gyveni
mo metų, paliečiama keletas mo
mentų ir iš Kristaus vaikystės. 
Laikydamiesi Šv. Rašto, režiso- 
rius su keletu padėjėjų paruošė 
šio filmo tekstą pagal to pat var
do Fulton Oursler veikalą bei ei
lę kitų knygų.

Iš svarbiausių filmo teigiamu
mų — tai švedų artisto Max von 
Sydow vaidyba Kristaus rolėje ir 
didingi panoraminiai scenovaiz
džiai.

Max von Sydow perteikiamas 
Kristus atrodo labiausiai nusise
kęs iš visų kitų ankstesnių šio po
būdžio filminių pastatymų. Išven
giant pigaus sentimentalizmo, 
Kristus pavaizduojamas kaip stip
ri asmenybė, grindžianti savo 
meilę žmogui ne jausmu, bet tie
sa ir teisingumu. Daugelis turi 
susidarę savo privatų Kristaus 
vaizdą, tačiau Max von Sydow 
vaidyba, kruopščioje režisoriaus 
priežiūroje, gana artimai pertei-
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Iš filmo “The Greatest Story Ever Told” — Išganytojo motina 
ir apaštalas Jonas

Gyvenimo triumfas
E. I. WATKIN

triumfinę gyvenimo kovą per 
mirti su mirtimi. Pagal doktriną 
ir liturgiją, pagrindinė Bažny
čios pozicija yra aiški. Ji niekuo
met neslepia kančios ir mirties 
tikrdvių bei jų būtinumo nuodė
mingame pasaulyje, kai moder-

Krikščionybei dažnai priekaiš
taujama, kad ji esanti liūdesio ir 
išsižadėjimo religija, naikinanti 
gyvenimą. Kaip reakcija kyla pa
saulietinė linkmė, pabrėžianti 
šio pasaulio daiktus, gamtos ir 
kūno malonumus, pasitenkini
mą, einanti iš sveiko aktyvumo, nusis pasaulis beviltiškai sten- 
puikios aplinkos supamo gyveni
mo. Tiesa, ištisus šimtmečius ka
talikiškasis pamaldumas per
daug išskirtinai pabrėždavo kan
čios aspektą. Nors kiekvienas al
torius, kaip ir pridera, turi kry
žių ir bažnyčių sienos beveik pri
dengtos Kryžiaus Kelių stotimis, 
— mes retai tepamatysime pa
veikslų ar skulptūrų,-kur būtų 
atvaizduotas triumfuojantis 
Kristus, Jo prisikėlimas bei dan
gun žengimas. Ten, kur tie daly
kai iš viso dar parodomi, paren
kamos šalutinės reikšmės vietos 
ir gali būti pastebimi tik bažny
čių langų vitražuose arba užalto- 
ririės perskiriamosios sienos pa
puošimuose. Todėl neišvengia
mai susidaro įspūdis, kad Kris
taus kančia ir aplamai liūdnosios 
paslaptys sudaro krikščionių re
ligijos centrą.

O iš tikrųjų liturgija skelbda
ma Velykų Aleliują per penkias
dešimt dienų ir teskirdama tik 
dvi savaites kančios laikotarpiui, 
parodo tikrąją proporciją. Kry
žius yra kelias. Prisikėlimas — 
tikslas; kryžius yra laikui, o Pri
sikėlimas amžinybei. Pagaliau 
kryžius pirmoje-*ietoje simboli- 

‘ i ne mirties kančią, betI zuoja

giasi nugręžti savo akis ir jų ne
matyti. Ji reikalauja ir nenustos 
reikalavusi išsižadėjimo ir pasi
aukojimo kryžiui. Tačiau ji 
skiriasi nuo daugelio Rytų religi
jų ir nelaiko išsižadėjimo sau 
tikslu. Ji neina taip toli, kad iš
kreiptai brangintų kančią tik 
dėl kančios ir liguistai pamiltų 
mirti.

Laikydamasi vidurio kelio (via 
media) tarp Rytų ir Vakarų, tarp 
optimizmo ir pesimizmo, tarp 
bailaus pasitraukimo ir skaus
mo kulto, krikščionybė per teo
logiją ir liturgiją moko, kad 
džiaugsmas, o ne liūdesys yra 
tikrasis žmogaus gėris, kad žmo
gus sukurtas ne tam, kad kentė
tų, bet kad būtų laimingas ir 
jei tik norės, galės susilaukti ir 
amžinosios laimės. Ji taip pat 
skelbia, kad mirtis yra blogis, o 
gyvenimas gėris, kad žmogus 
skirtas gyvenimui, o ne mirčiai, 
kadangi Kristus atėjo suteikti 
gausaus gyvenimo ir kartu amži
no gyvenimo. Taip kryžius, nors 
ir būdamas atitinkamai pripa- 
žĮstamas, yra pastatomas Į tikrą
ją ir jam išganymo plane paskir
tąją vietą.

Vertė A. Bajorinas

Lituanus” vajus dar nebaigtas
AL. GIMANTAS

Su kovo mėn. pabaiga turėjo 
pasibaigti ir “Lituanus” žurnalo 
vajus. Deja, dėl Įvairių, daugiau
sia techninių priežasčių, dėlto, 
kad daugelis mūsų studentų tuo 
metu laikė egzaminus ir jokiu bū
du negalėjo atsitraukti nuo savų
jų mokslinių darbų, savaime aiš
ku, turėjo rimtų sunkumų prisi
dėti prie “Lituanus” prenumera
tų ir aukų rinkimo vajaus.

Vajaus pasisekimas priklauso 
nuo rinkėjų apdairumo ir kiek 
galint gausesnio lietuviškųjų šei-

rėmimo pastangose. Bet ir tos vie
tovės, tikimasi, praėjus studenti
jos egzaminų ruošai, galės kur 
kas plačiau ir aktyviau Įsijungti 
vajaus eigon.

Šie, dvidešimt penktieji Lietu
vos nepriklausomybės praradimo 
metai, lietuviškąją išeiviją turė
tų Įpareigoti naujam ryžtui ir pa
didintai akcijai prakalbėti laisva
jam pasauliui iškeliant ir prime
nant Lietuvos laisvės bylą. Jei iš
eiviai lietuviai tylėsime, kas gi 
už mus šauks? Sovietinamoje Lie-

mų aplankymo. Tad težino visuo-1 tuvoje šiandieniniai jos tvarkyto- 
menė ir studentija, kad šiemeti- jai šią vasarą visu iškilmingumu
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kia iš Evangelijų pažįstamo Kris
taus vaizdą. Retas kuris artistas 
pajėgtų išlaikyti sukauptą publi
kos dėmesį per keturias filmo ro
dymo valandas, ypač kad turinys 
taip žinomas ir artimas. Artisto 
didingumas ir pajėgumas sužiba 
ypač Kristaus pamoksluose ir mo
nologuose. Kasdieninės eigos dia
loguose jis jau nebėra tiek pagau
nantis, bet čia daugiau paties fil
mo trūkumas.

Spalvota fotografija ir vienu 
objektyvu Cinerama ekrane per
duodami vaizdai pagaunantys ir 
žavūs. Nuo autentišku Palestinos 
gamtovaizdžių atsisakyta, nes lai
kas ir ypač politinės suirutės 
juos yra gerokai apgadinusios. Iš
oriniai filmavimo darbai atlikti 
Š. Amerikos pietvakariuose.

Iš įspūdingesnių scenų ypač 
pažymėtinas Lozoriaus prikėlimas 
iš numirusių, Kristaus atlaidus 
švelnumas nusidėjėlės gynime, 
griežtas pinigų keitėjų išvalymas 
iš šventyklos ir pan. Pagirtina, 
kad režisorius pajėgė atsisakyti 
žiaurumu ir sensacingumu per
krautų scenų. Jono Krikštytojo 
mirtis'ar net Kristaus nukryžiavi- 
mas pavaizduotas įtikinančiai, bet 
be grubių detalių.

1

žvelgiant į šv. Raštu pagristą 
filmą, laukiama persikėlimo į 
vaizduojamo laikotarpio dvasią ir 
aplinką. Bet kaip žiūrovas gali 
tai Įvykdyti, jei režisorius nepajė
gė visiškai atsisakyti moderniojo 
amžiaus Hollywoodui taip charak
teringos silpnybės — garsaus 
vardo artistų. Smulkesnėse rolė
se filme pasimaišo ją ilga eilė ir 
pertraukos metu ar filmui pasi
baigus daugelis žiūrovų tik dali
nasi įspūdžiais, kiek atskirų ar
tistų pajėgė atpažinti. Panaudo
jant ne tiek žinomus artistus ar 
net visai neprofesijonalus, dėme
sys daug sėkmingiau būtų buvęs 
sutelktas ties pagrindiniu veikė
ju ir ties pačia vedamąja minti
mi — Kristaus išganomąja misi
ja.

Nors apaštalų vaidmenims pa
rinkti beveik nežinomi artistai, 
savo išvaizda jie vargiai tepajė
gia sudaryti žvejų įspūdį. Mari
jos vaidmeny Dorothy McGuire 
neištaria nė vieno žodžio, bet vi
sa savo laikysena sugeba įtikinan
čiai perduoti slypinčią kančią. 
Gausiuose šalutiniuose vaidmeny
se trumpai pasirodančių garseny
bių tarpe sėkmingiausias Charl
ton Heston, kaip šv. Jonas Krikš
tytojas, ir Pat Boone, kaip ange
las prie tuščio Kristaus kapo.

Visdėlto teigiamumams virši
jant silpnybes, šis filmas gali bū
ti laikomas vienu geriausiai pa
vaizdavusiu betkuriuos §v. Rasto 
įvykius ir iki šiol sėkmingiausiai 
perteikęs ekrane Kristaus gyve
nimą. Filmas rekomenduotinas 
visiems šeimos nariams.

nis “Lituanus” vajus nepasibaigė 
su kovo mėn. Jis vykdomas ir to
liau ir, galimas dalykas, turės už
sitęsti ir balandžio mėn. Iš Įvairių 
lietuviškųjų kolonijų centrini va
jaus komitetą pasiekusios žinios, 
bent kol kas, nėra perdaug džiu
ginančios. Bet, kita vertus, kiek
viena diena atneša vis naujas vil
tis, kad galutinai suvedus vajaus 
rezultatus, jie galės būti pilnai 
patenkinami.

Vajaus organizatorius kiek ste
bina ir neramina, bent kol kas, 
nelabai džiuginančios žinios iš 
Kanados. Atrodo, kad svarbesnių 
centrų, kaip Toronto ir Montre- 
alio tautiečiai, kurių susiprati
mu, duosnumu ir lietuviškųjų rei
kalų supratimu niekam neteko 
abejoti, galėtų kur kas daugiau 
ir plačiau pasireikšti “Lituanus”

švęs “išvadavimo” sukakti. Ta 
proga ten ruošiamos ne vien tik 
sporto šventės, masiniai chorų 
pasirodymai, tautiniai šokiai, pa
radai, bet ir eilė leidinių svetimo
mis kalbomis, kurie skiriami ne 
savai, vidaus rinkai, bet užsieniui. 
Sovietinamos Lietuvos tvarkyto
jai puikiai, ne blogiau už mus, 
supranta pasaulio viešosios opini
jos svarbą ir pagaliau, po ilgesnės 
tylos, atrodo, ir šioje plotmėje 
ruošia mums nemalonią staigme
ną. Vakaruose bus paskleistos 
brošiūros, knygos, kiti tos rūšies 
leidiniai (sovietai netaip jau blo
gi meistrai propagandoje), kalbą 
apie “savanorišką” lietuvių tau
tos įsijungimą “broliškon” sovie
tinių tautų šeimon, kur nuotrau
komis, diagramomis ir kitais bū-

(Nukelta i 9 psl.)

LIETUVOS DIDIKU VELYKOS
Senosios Lietuvos didikų vely

kinis stalas pasižymėjo ypatingu 
puošnumu. Jie vienas prieš kitą 
stengdavosi mandriau pasireikšti. 
Štai kaip atrodė XVII š. vaivados 
Sapiegos Velykų stalas, paruoštas 
diduomenei.

Stalo pačiame vidury — iškep
tas avinas, vaizduojąs Dievo Avi
nėlį. Jį galėjo valgyti tik ponios, 
senatoriai ir dvasininkai. Keturi 
dideli kalakutai su kumpiais, par
šiuko mėsa ir dešromis. Tuo skai
čiumi prisimenama keturi metų 
ketvirčiai. Toliau — dvylika ra
guotu briedžių su zuikiena ir

buvo mėgiamas pyragų puošimas 
Įvairiais Įrašais. Tie simboliški 
Įrašai suteikdavo svečiams daug 
malonumo ir parodydavo šeimi
ninko kulinarijos pranašumą.

Su metų laikais buvo susieti ir 
gėrimai. Keturios statinės seno 
vyno iš karaliaus Stepono Bato
ro laikų priminė keturis metų ket
virčius. Dvylika sidabrinių indij 
su vynu iš karaliaus Zigmanto lai
ku reiškė metų mėnesius. 52 si
dabriniai grafinai, prinildyti is
paniško, Kipro ir itališko vyno, 
vaizdavo metų savaičių skaičių, o 
365 taurės vengriško vyno — me-

paukštiena. Tas skaičius reiškė tu dienas. Neužmiršti būdavo ir 
metų mėnesius. 52 tortai įvairiai dvaro tarnai. Jiems skirta 8.760 
išgražinti. Jais buvo išreiškiamas kvortų lietuviško midaus, simbo- 
savaičių skaičius metuose. Ypač lizuojant metų valandų skaičių.

LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBE 
Los Angeles kovo 13 d. buvo atidary
ta Rasutės Arbaitės, rašyt. Alės Rūtos 
ir archit. Arbo dukros, 60 piešinių pa
roda. Atidaromąjį žodį tarė klubo pir- 
min. Jurgis Gliaudą, o dr. kun. P. Ce- 
liešius pasakė kalbą, sugretindamas 
meną su filosofija.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” straips
nio konkursui atsiųsta 18 rašinių: 14 
suaugusiųjų ir 4 — jaunimo. Vertin
tojų komisija, susidedanti iš pirm. J. 
Ignatonio, sekr. D. Lukienės, V. Tu- 
masonienės, kun. P. Patlabos ir J. Ka
valiūno, netrukus paskirs premijas.

“GIEDRA”, ateitininkų korporacija 
ir vyresniosios giedrininkės Čikagoje, 
skelbia romano konkursą. Pagrindinė 
jo veikėja privalo būti stipraus cha
rakterio lietuvė moteris. Premijos dy
dis — $1000. Vertintojų komisiją su
daro: K. Bradūnas, Č. Grincevičius. 
D. Kučėnienė, Iz. Motekaitienė ir J. 
Vaičiūnienė.

J. VAZNELIO PLOKŠTELE “Dai
nų ir arijų rečitalis* su A. Kučiūno 
piano palydu neseniai pasirodė plokš
telių rinkoje. Pr. Al.

PROF. J. PIKuNAS po operacijos 
sveiksta ir jau pradeda dirbti — skai
to un-to studentų tezes, rengia naują 
lektorato programą ir tęsia tyrinėji- 
.mus psichologijos srityje. Jo seniau 
parašytas veikalas apie vaikų psicho
logiją išleistas antrąja laida.

KUN. PROF. ST. YLA šiuo metu 
dirba Vatikano archyvuose rinkdamas 
medžiagą istoriniam veikalui apie Ši
luvą. Ten jos yra gana apsčiai. Veika
lo išleidimo reikalai dar nėra paaiškė
ję. 1964 m. pabaigoj išleista knyga 
“Dievas sutemose” rado labai platų 
atgarsį visuomenėje ir spaudoje — vi
sų yra mielai skaitoma, nors nevisų 
vienodai aiškinama ir priimama. Tai 
vertingas, originalus darbas, išaugęs 
iš lietuviškojo gyvenimo, veltas kiek
vienam susipažinti.

O. IVAŠKIENĖ IR J. MATULAI
TIENĖ, žinomos tautinių šokių moky
tojos, dėstys lietuvių tautinių šokių 
ratelių vadovu-mokytojų kursuose, ku
rie prasidės š.m. birželio 13 d. Daina
vos stovyklavietėje ir truks dvi sa
vaites. Norintieji juose dalyvauti dar 
gali regstruotis JAV Liet. Bendruome
nės c. valdybos adresu: K. Januška, 
2646 West 71st St., Chicago, Illinois 
60629, USA.

JAV LIET. BENDRUOMENĖS cent
ro valdyba dar kartą primena, kad 
leidyklos, kurios dar neprisiuntė iš
leistų leidinių sąrašų, galimai greičiau 
prisiųstų JAV LB centro valdybos pir
mininko adresu: Jonas Jasaitis, 7252 
So. Whipple St., Chicago, Ill. 60629. 
Centro valdyba, numato sudaryti bend
rą išleistų knygų ir kitų leidinių ka
talogą, ir leidyklos, kurios savo išleis
tų leidinių sąrašo neprisiųs, į katalogą 
nebus įtrauktos.

INŽ. .M. IVANAUSKAS referavo sa 
vo pasiūlymus Federal Aviation Agen
cy Vašingtone kaip išgelbėti keleivius 
ir lėktuvo įgulą ištikus lėktuvo nelai
mei. Projektas buvo pateiktas raštu. 
Posėdžio metu tos įstaigos atstovas 
pripažino tą projektą vertą dėmesio ir 
tolimesnio tyrimo; be to, garantavo 
autoriaus teises ir konfidencialumą. 
Inž. M. Ivanauskui šį pasiūlymą pateik
ti padėjo ir buvo vertėju dr. R. Zalu- 
bas Vašingtone.

JAUNIMO LITERATŪROS premijos 
komisijai prisiuntė savo kūrinius: L. 
Dovydėnas, B. Naujalis, M. Venslaus- 
kas, D. Augienė, V. Frankienė, M. La- 
banauskaitė-Norkienė, J. Rūtenis, S. 
Tomarienė ir G. Banaitytė-Ivaškienė.

DAIL. ANASTAZIJOS TAMOŠAI
TIENĖS darbų paroda įvyks Londone, 
Ont., balandžio 7-29 d. viešojoj biblio
tekoj ir meno muzėjuje. Audimo kur
sai tame pačiame mieste rengiami ba
landžio 26-28 d. Rengia District Wea
vers ir savivaldybės švietimo skyrius. 
Ryšium su paroda ir kursais išleistas 
specialus katalogas, kuriame trumpai 
apibūdinta A. Tamošaitienė kaip me
nininkė, baigusi mokslus Lietuvoj, 
Švedijoj ir Austrijoj. Dvi vasaras iš 
eilės ji mokė audimo meno Macdonald 
institute, Gūelp, Ont.

PASAULIO LIETUVIŲ ISTORIJĄ 
rašo Vincentas Liulevičius. Joje bus 
surašyta lietuvių emigracijos priežas
tys, kiekvieno krašto, kuriame gyvena 
lietuviai, įsikūrimo sąlygos, religinė 
bei kultūrinė veikla ir pagalba Lietu
vai. Darbas jau įpusėtas.

Medžiagą siųsti Pasaulio Lietuvių 
Archyvo adresu: 5620 So. Cleremont 
Ave., Chicago, Illinois 60636, U. S. A. 
Lydraštyje siuntėjai prašomi nurodyti, 
ar siunčiami spausdiniai bei fotogra
fijos turi būti grąžinti, ar padovanoja
mi Pasaulio Lietuvių Archyvui.

J. PAKŠTIENĖ, a. a. prof. K. Pakš
to žmona, sielojasi jo monografija. Ji 
yra labai dėkinga Ateitininkų Sen
draugių S-gos valdybai už rūpestį pa
minklo statymu ir prof. J. Eretui už 
įsipareigojimą padaryti monografiją. 
Ji kreipiasi į Velionies bičiulius, pra
šydama nedelsti su atsiminimų rašymu 
ir juos pasiųsti monografijos red. prof. 
J. Eretui, 44 Flora Str., Basel, Switzer
land.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. JUOZAS BALČIKONIS at- 

šventė 80 m. amžiaus sukaktį. Visą sa
vo gyvenimą jis paskyręs lietuvių kal
bai bei jos turtams. Pradėjęs nuo pa
sakų vertimų mažiesiems, YėHau jis 
perėjo prie lietuvių k. žodžių ir išsi
reiškimų rinkimo, žodynų redagavi
mo, straipsnių kalbos klausimais. Jo

dėka skaitytoją pasiekė J. Jablonskio 
raštai, K. Būgos pradėto “Lietuvių 
kalbos žodyno” šeši tomai ir 1954 m. 
pasirodęs “Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas”, kuris 1962 m. buvo perspaus- 
tas Čikagoje. Šiuo metu prof. J. Bal
čikonis verčia savo gero bičiulio J. 
Otrembskio “Lietuvių kalbos gramati
ką”, rašo straipsnius kalbos klausi
mais, talkina terminų žodynų paruoši
me ir taipogi neužmiršta grožinės lite
ratūros vertimų. Gilią vagą profeso
rius yra išvaręs naujųjų kalbininkų 
ugdyme. Jo mokiniais yra buvę dabar 
jau plataus pripažinimo susilaukę li
tuanistai: E. Mikalauskaitė, J. Senkus, 
K. Ulvydas, V. Ambrasas, J. Kazlaus
kas, A. Sabaliauskas, V. Urbutis, Z. 
Zinkevičius ir kt.

NAUJĄ LIETUVIŠKĄ FILMĄ — 
“Paskutinė atostogų diena” sukūrė 
rež. A. Žebriūnas scenarijaus pagrin
du pasirinkęs J. Nagibino apsakymą * 
“Aidas”. Tai romantika, poezija bei 
kalnų grožiu nuspalvintas dviejų vai
kų — Vikos ir Romo — susitikimas 
atostogų metu. Filmuotojas J. Gricius 
į ekrano drobę perkėlė eilę kalnų 
vaizdų skirtingų savo nuotaika poeti
nėmis detalėmis ir niuansais. Muziką 
šiam filmui sukūrė jaunas kompoz. A. 
Bražinskas. Pagrindinį Vikos vaidme
nį atliko Linutė Braknytė Romo — 
Valerijus Zubarevas, Vikos senelio — 
žymus estų akt. K. Karmas, Vikos tė
vo — B. Babkauskas, nedaug tegalė
jęs pasireikšti epizodinio pobūdžio ne
reikšmingoje rolėje.

DAIL. LILI-JANINA BAŠKAUS
KAITĖ baigė iliustruoti J. Baltušio 
knygą “Novelės apie meilę”. Ji yra 
viena negausių dailininkų, pasirinku
sių sudėtingą oforto — vario raižinių 
— techniką, kuri daugiausia naudoja
ma tik knygų viršeliams. L. J. Paš- 
kauskaitė “Novelių apie meilę” iliust
racijoms panaudojo taipogi daug pa
stangų reikalaujančius raižinius fane
roje, kuri duoda minkštesnę toninę 
gamą. Esminę novelių mintį ji sten
giasi išreikšti būdingomis detalėmis.

KIPRO PETRAUSKO atsiminimų iš
trauką paskelbė “Tiesa” savo kultūri
niame puslapyje: “Be galo vingi toji 
mano gyvenimo kelio juosta. Daugelis 
kraštų, miestų, žmonių, atsitikimų til
po joje. Kaip filmo kaspinu šiandien 
prabėga prieš akis jų veidai, Švyti iš 
praeities — tai draugiški, tai priešiš
ki, tai abejingi, bet dabar, pro tą to
lumą, visi be galo mieli ir brangūs..,” 
Toliau seka garsiojo F. Šaliapino 1934 
m. gastrolių Kauno teatre aprašymas, 
Ch. Gounod “Faustas”, pokylis “Met
ropolyje”, pašnekesiai su Šaliapinu 
Kipro bute. Iš Sov. Sąjungos pasitrau
kęs F. šaliapinas tada paprašęs Kiprą 
surasti jam Lietuvos kaime namelį su 
sodu: “... Kad upelis per pievą vin
giuotų ir beržai netoliese žaliuotų. La
bai jau jūsų vietos man tėviškę pri
mena. Norėčiau, nors retkarčiais, iš
trūkęs iš didmiesčio, taip pailsėti.. 
Tai buvęs pakulinis Kipro ir šaliapi
no susitikimas. Jis mirė Paryžiuje 
kaip tik tais metais kai vėl turėjo at
važiuoti gastrolių į Kauną.

JANINA DEGUTYTĖ, jaunesniosios 
kartos poetė, spaudai paruošė IV-tą 
poezijos knygą “Spindulių tinkle”. 
Apie savo kūrybą ji yra prasitarusi: 
“Nuo mažens pajutau jaudinantį neri
mą išsakyti, kuo gyvenu, ką matau. Il
gainiui tai vis dažniau virto eilėraš
čiais, kurti tapo būtinybe. Būna — at
veri akis, o susikaupę žodžiai netelpa 
viduj, spurda, veržiasi, klostosi į pos-- 
mus. Impulsas — visa aplinkui. Pra
žydusi alyva ir vaikiškas čiauškėjimas, 
lapų virpesys ir šiltas duonos kvapas, 
sniego lašai...” Jos poezijos posmai 
savuoju moterišku jautrumu ir širdies 

! gausa gerokai primena Salomėją Nėrį:
“Žydėkit, vyšnios, baltos ligi ašarų. 
Sniegų nusaulintų gyvi miražai, 
Bijau ir priartėt, kad neišnyktumėt... 
Bijau aprėpti, kad nebūtų maža...” 
f V. Kst.

Lietuviški muzikos 
instrumentai

Kanados valstybinis muzėjus 
Otavoj planuoja parodą muzikos 
instrumentų ir priemonių, norė
damas pailiustruoti tradicines Ka
nados tautų kultūras ryšium su 
Kanados šimtmečio sukaktimi. 
Paroda bus įrengta naujame mu- 
zėjaus pastate, nuolatinėj parodų 
salėj ir pavadinta “Music and 
Tradition from Sea to Sea”. Si 
svarbi paroda yra skirta pailius
truoti Kanados vienybei ir kultū
rinei įvairybei.

Kenneth Peacock, kompozito
rius ir muzikologas, įgaliotas rink
ti muzikos instrumentus ir prie
mones šiai parodai. Per pastaruo
sius trejus metus K. Peacock va
žinėjo po Kanadą užrašinėdamas 
Įvairių tautybių tradicinę muziką 
išsaugotą liaudies dainininkų ir 
instrumentalistų. Šie rinkiniai 
yra sudėti tautosakos archyvuose 
prie valstybinio muzėjaus. Su
rinktoji medžiaga tvarkoma ir bus 
paskelbta originale ir anglų kai- ’ 
bomis. Jei kas nors norėtų pado
vanoti senus muzikos instrumen
tus ir tradicines muzikos priemo
nes minėtai parodai, terašo: Mr. 
Kenneth Peacock, National Mu
seum of Canada, Ottawa 4, Cana
da. Korespondentai turėtų pažy
mėti savo adresą, instrumento pa
vadinimą, jo original? kilmę ir 
kainą, jeigu nesutiktų jo dovano
ti. Can. Scene



8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1965. IV. 15 — Nr. 15 (794)

Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai. kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC —BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 {mokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga- 
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

four-

i •

12 d. rytą Queen Elizabeth ligoninėje, po sunkios bei 
ilgos ligos, mirė

At A VANDA BALSIENĖ
Pašarvota Turner & Porter laidojimo namuose 436 Roncesvalles 
Avė. Laidotuvės — trečiadienį, balandžio 14 d., 10 vai. ryto, 
iš Šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse Port Credit, Ont.

Nuliūdę vyras, vaikai ir sesuo

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

P.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
VYČIO ŽINIOS

Elena Sabaliauskaitė, Vyčio stalo te
niso žaidikė, atstovaujanti Kanadai pa
saulinėse stalo teniso pirmenybėse 
Jugoslavijoj, ši pirmadieni lėktuvu iš
vyko į Niujorką. Iš čia vėl lėktuvu į 
Miuncheną, iš kur traukiniu pasieks 
Liublijaną. Jaunajai Vyčio stalo teni
sininkei pirmą kartą pasirodančiai pa
saulinėje sporto arenoje, linkime sėk
mės.

G. Kerniūtė sėkmingai dalyvavo š. 
A. L. S. žaidynių plaukymo varžybose, 
laimėdama 3 pirmas vietas. Gražią pa
sekmę ji pasiekė 50 jd. plaukime nu
gara, nuplaukdama šį nuotolį per 36,3. 
Nors G. K. plaukė mergaičių B klasė
je, tačiau šL pasekmė yra geresnė už 
moterų klasės pasekmę. Ji taip pat 
laimėjo mergaičių B klasės 100 jd. 
įvairaus plaukymo per 1,24.2 ir 50 jd. 
plaukymą peteliške per 38,3.

Stalo tenisininkai taip pat sėkmin
gai dalyvavo tų pačių žaidynių stalo te
niso varžybose. Vyrai; nugalėję Kleve- 
landą 5:1 ir Čikagą 5:2, laimėjo ko
mandines stalo teniso varžybas. Kitų 
varžybų pasekmės: vyrų vienetas: J. 
Kavaliauskas (Omalia), 2. P. Gvildys, 
3. J. Nešukaitis, 6. E. Vaičekauskas; 
moterų vienetas — 1, V. Nešukaitytė, 
2. E. Sabaliauskaitė, 3. R. Končiūtė 
(Klevelandas), 4. Z. Gustainytė, Vyrų 
dvejetas: 1. V. Grybauskas — A. Klei
za (Čikaga), 2. P. Gvildys — J. Nešu
kaitis; moterų dv.: 1. E. Sabaliauskai
tė — V. Nešukaitytė; 2. R. Končiūtė— 
A. čerekienė (Kiev. — Čikaga). Miš
rus dv, — 1. J. Nešukaitis — V. Nešu
kaitytė, 2. P. Gvildys — E. Sabaliaus
kaitė. Berniukų A. klasė — 1. V. -Nas- 
vytis, 2. A. Krašauskas, 3. Zabiela. 
Berniukai B — 1. E. Zabiela, — 2. A.

Zakarevičius, 3. K. Galbokis. Berniu
kai c — i. A. Zakarevičius, 2. K. Gal
bokis, 3. E. Sįpnčius. Vyrų B kl. —1. 
R. Koklys (Kiev.), 2. G. Krašauskas. 
Mergaitės A — 1. V. Nešukaitytė, 2. 
R. Končiūtė (K.), 3. L. Gustainytė. 
Mergaitės B — 1. V. Nešukaitytė, 2. 
L. Gustainytė, 3. R. Stončiūtė, 4. E. 
Krikščiūnaitė. Mergaitės — C — 1. R. 
Stončiūtė, 2. E. Krikščiūnaitė. Vytie- 
čiai taip pat laimėjo stalo teniso tau
rę, skirtą pajėgiausiam stalo teniso 
klubui. Varžybos įvyko užpraeitą sa
vaitgalį Detroite.

Ontario baigminėse krepšinio varžy
bose Vyčio berniukai (14) pralaimėjo 
antras rungtynes Hamiltonui 29:48. 
Šiomis rungtynėmis vytiečiai užbaigė 
šias varžybas likdami Ontario vice 
meisteriais. Berniukai iki 12 m. taipgi 
pralaimėjo antras tų pačių varžybų 
rungtynes prieš Brantford 30:45. 
Jiems taip pat atiteko vicemeisterio ti
tulas. A. S.

Sportas Lietuvoje
Baigminėse bokso pirmenybėse 

Maskvoje Lietuvoj gyvenančiam rusui 
D. Pozniakui pavyko iškovoti I v., J. 
čepuliui ir A. Zurzai atiteko antros 
vietos. Pagal Vilniuje leidžiamo “Spor
to” nuomonę, I v. turėjo atitekti A. 
Zurzai, tačiau viską nulėmė Maskvos 
teisėjai.

Kaip vilniškis “Sportas” praneša, 
Leningrade įvykusiose vidaus lengvat- 
letikos pirmenybėse 5.000 m nuotolyje 
K. Orentas pasiekė naują pasaulio re
kordą, nubėgdamas šį nuotolį per 14: 
05 ?4,

Tradiciniame 8 km krose A. Aleksie- 
jūnas laimėjo IV v.

Moterų antros grupės krepšinio pir
menybėse Kauno politechnika užėmė

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:

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

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
S5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 
1965 m. vasario mėn. 28 d. kapitalas — $1,419,389

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — DUNDAS $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, pir

mame augšte 4 dideli kamb. ir moderni virtuvė (gražiai įrengta), rūsys 
pilnai ir moderniškai įrengtas, 2 garažai. Namas išnuomotas, mėn. 
nuoma $390. Prašo $22.900.

SUNNYSIDE — GRENADIER $10.000 įmokėti, mūro atskiras, 12 kam
barių, 3 vonios ir virtuvės, 2 garažai. Prašo $26.900.

SWANSEA $5.000 įmokėti, mūro atskiras, 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), garažas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Prašo $16.900.

GLENLAKE — KEELE $20.000 įrftokėti, mūro, atskiras, 6 butų, 34 kam
barių, 5 metų senumo pastatas. 5 mūro garažai ir 3 automobiliams vieta, 
geroj vietoj, gražus pastatas. Prašo $69.000.

ISLINGTON — DUNDAS $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių vie
naaugštis. Garažas, privatus šoninis įvažiavimas. Kaina $16.500.

SWANSEA —mūro, gražių rauplėtų plytų. 6 kambariai per 2 augštus; ga
ražas, šoninis įvažiavimas; grynais $19.000.

Neradę tinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jum* bos surasta ko. Tamstos pageidaujate —- vieta, kokybė ir kaina.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad š. m. balandžio 6 d. Lietuvoje 

mirė mūsų mylima Motina 
MARIJONA KEMEŠIENE

Palaidota balandžio 9 d. Vėžaičiuose.
- Sūnūs: kun. Lionginas ir kun. Laurynas

Po sunkios vėžio ligos a. a. mano mamai mirus Lietuvoje, 
visiems, pareiškusiems užuojautą man raštu ar žodžiu, - 

nuoširdžiausias ačiū —
Stepas Normantas

TORONT©^
Mano nuoširdžiausia padėka ligos 

metu mane lankiusiems ir padėju- 
siems — šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo 
par. kunigams. Ypatinga padėka dr. 
A. Valadkai ir dr. A. Užupienei, Šv. 
Jono Kr. ir Prisikėlimo Moterų ir ki
toms draugijoms už lankymą ir dova
nas šv. Kalėdų proga.

Ačiū mano vaikams, ištoli atvyku- 
siems: mano sūnui su šeima ir V. V. 
Kubiliams. Taipgi visiems bičiuliams 
ir pažįstamiems, lankiusiems, siuntu- 
siems gėles, dovanas ir linkėjimus.

Neužmirštamas ačiū ponioms, ku
rios mane slaugė grįžus į namus: p.p. 
M. Petravičienei, M. Pocešūnienei, 
Skrinskienei, K. Taujėnienei ir T. Va- 
ladkienei.

Su pagarba —
Valerija čuplinskienė

Kredito kooperatyvas “Para
ma” praneša, kad D. Penktadienį 
ir D. šeštad. — bal. 16-17 d.d" 
bus uždarytas. D. Ketvirtadienį, 
bal. 15, kasa bus atidaryta iš ry
to nuo 10 iki 13.30 v. p.p. ir va
kare nuo 4.30 iki 8 vai.

Vedėjas

Artėja didžioji Velykų šventė — 
Kristaus Prisikėlimas. Daug dvasiškai 
tai šventei ruošėmės. Tas ruošimasis 
dažnaL reiškėsi savęs išsižadėjimu, ku
ris praktiškai bei konkrečiai pasiekė 
ir mūsų darbus. Už tai norime visiems 
nuoširdžiai padėkoti. Giliausia padėka 
abiejų parapijų klebonams už leidimą 
rinkti aukas per rekolekcijas. Prisikė
limo parapijos ir Šv. Jono Kr. parapi
jos kat moterims, Prisikėlimo parapi
jos kat. vyrams už patį rinkimo darbą 
ir visiems aukotojams, kurie savo dar
bo vaisiumi pasidalino su mumis. Jū
sų visų nepailstantis gerumas yra 
mums nuolatinis ramstis.

Priimkite mūsų nuoširdžiausius lin
kėjimus, sujungtus su mūsų pašvęsto 
gyvenimo auka ir malda. Tegul Prisi
kėlęs Jėzus atlygina Jums tyru sielos 
džiaugsmu, kuriam nėra lygaus.

Giliai dėkingos —
Nek. Pr. Marijos seserys

Sol. L. Šukytės baigiamasis mu
zikos studijų koncertas • rečitalis 
trečiad., balandžio 14 d., 8.15 v. 
v. Edward Johson pastate koncer
tų salėje (Recital Hall) prie Blo
or — Avenue Rd. už Royal Onta
rio Museum. Įėjimas nemokamas. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti. So
listė šiuo koncertu užbaigs To
ronto un-to muzikos fakultetą. 
Tai progai ji parinko pasaulinių 
kompozitorių kūrinius. Iki šiol 
jaunoji solistė plačiai pagarsėjo 
savo koncertais lietuvių ir kana
diečių visuomenėje. Dainavimo 
mene pastaraisiais metais ji pa
darė didelę pažangą ir iškilo i pir
maeilių operos dainininkių lygį. 
Šiemet ji yra pakviesta dainuoti 
pagrindinę “La Boheme” operoj 
Mimi rolę, Stratfordo festivalyje 
ji dainuos “Figaro vestuvės” ope
roje grovienės rolę.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyrius ruošia moterų popie
tę balandžio 25 d., 5 v. p.p., Pri
sikėlimo par. salėje. Medicinos 
daktarės, anestezijos specialistės 
O. Gustainienės, paskaita. Kvie
čiamos narės ir visos kolonijos 
moterys dalyvauti. Visos bus pa
vaišintos. Valdyba

2232 Bloor St. West ■
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454 '■ :

Namų teL LE 5-1584
QUEBEC — BLOOR, $8.000 įmo- 1 

keti, 9 kambarių atskiras na- 1 
mąs_. Dvigubas garažas. Di- ' 
delis kiemas. ,

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 11 kambarių atski- ' 
ras mūrinis namas, vandens , 
alyvos šildymas, 2 vonios, 5 
kambariai pirmame augšte, 
viena atvira skola balansui, 
vos keletas namų į pietus 
nuo Bloor gt.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
7 butų po 5 kambarius atski
ras mūrinis pastatas, viskas 
išnuomota, prašoma kaina $ 
55.000.

ELLIS AVE. — SWANSEA, $5.000 
įmokėti; 5 kambarių viena- 
augštis (bungalow). Garažas 
su privačiu įvažiavimu; vie
na atvira skola 10-čiai metų.

JANE — ANNETTE, $3.000 įmo
kėti; atskiras 3-jų butų (tri- 
pleksas) namas, vos keleto 
metų senumo; privatus įva
žiavimas.

HIGH PARK — INDIAN RD., įmo
kėti $12.000, didžiulis 13 
kambarių atskiras namas; 3 
vonios kamabariai; 3 virtu
vės; dvigubas garažas; 50 
pėdų priešakis.

ISLINGTON — BLOOR $7.000 įmo
kėti, puikus 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow); už
baigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos. 
Žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti,-gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modemus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone.

• Virš $28.000 metinių pajamų.
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Ateitininkų žinios

II v., Vilniaus Kibirkštis — III. Poli
technika automatiškai kitiems metams 
perkeliama į I grupę.

Taline įvykusiose Pabaltijo vyrų ir 
moterų rankinio pirmenybėse dalyva
vo lietuviai, latviai, estai ir Leningra
das. Lietuviai abiejose grupėse laimė
jo pirmas vietas.

Pasaulinėse stalo teniso pirmenybė
se Liublijanoje dalyvaus dvi-lietuvai
tės. E. Sabaliauskaitė atstovaus Kana
dai ir L. Balaišytė Sov. Sąjungai. Abi 
— 18 m. amžiaus.

šv. Jono Kr. par. jaunesniųjų atei
tininkų susirinkimas — šeštadienį, 
3 v. p. p., balandžio 24 d. salėje virš 
“TŽ”. Susirinkime bus margučių kon
kursas, todėl visi prašomi atsinešti sa
vo pačių margučius. Po konkurso 
įvyks margučių ridinimas pagal seną 
lietuvišką paprotį teikiamos pre
mijos už geriausius ridinimus.

Vyr. moksleiviai rengia šokius jau
nimui Velykų antrą dieną, pirmadie
nį, Prisikėlimo kavinėje. Kviečiamas 
visas Toronto liet, jaunimas. Pradžia 
7.30, užbaiga 10.30 v.v.

Visi ateitininkai, jaunesnieji ir sen
draugiai, šią savaitę gaus vokelius 
balsavimui į Ateitininku Federacijos 
tarybą. Kandidatų yra daug, bet bal-

Lietuvių skautų veikla
Kanados skautų-čių rajono vadas 

ir vadeivė sveikina tėvų-rėmėjų komi
tetus bei visus rėmėjus, skautų-čių va- 
dovus-ves bei skautes-tus Prisikėlimo 
šventės proga ir linki velykinio džiau
gsmo ne tik per Velykas bet ir per vi
sus metus.

Velykų gerasis darbelis. Ar jau su
galvojai ir ar atlikai šį gerąjį darbelį 
vienetais ar paskirai.

Obuolių dienai artėjant dar kartą 
primenama, kad visų vilkiukų, skau
tų ir jūros skautų uniforma būtų pil
na, tvarkinga.

Per Atvelyki Rambyno ir Šatrijos 
skautų-čių draugovės vyksta į Hamil
toną šv. Jurgio minėjimui. Taip pat 
atvyksta Žalgirio viet. iš Niagaros pu
siasalio. Ta pačia proga vadovai vyks
ta į š. m. stovyklą, turės pasitarimą__

Balandžio 22—24 d. Parodos aikštės 
kolizėjuje įvyksta kanadiečių skautų 
paroda bei pasirodymai. Netiktai skau
čių pareiga aplankyti šią parodą, bet 
ir tėvelių, nes ten bus galima rasti 
naujų idėjų mūsų veikimui. Bilietai 
gaunami pas mūsų vienetų vadovus ir 
prie įėjimo.

Tėvų - rėmėjų komitetas rengia sto
vyklavietės virtuvei pagerinti pobūvį 
šv. Jono parap. salėje bal. 25 d., per 
Atvelykį. Prašom tėvelius ir visus 
skautus rėmėjus į šį parengimą atvyk
ti. Jums bus dėkingas visas lietuvikas 
jaunimas, stovyklaujantis šioje stovyk
lavietėje.

Skautai • tės ar jau baigėt išplatinti 
akordeono loterijos bilietus? Nuo bi
lietų išplatinimo priklauso ir stovyk
lavietės pagerinimas.

Archit. V. Kvedaras mūsų stovyklos 
patogumų pastatams gavo geležinius 
stulpus ir stogui dengti medžiagą. Me
cenatas R. Geležiūnas padarys prausi
mosi priemones. Toronto archit.-inž. 
sąjunga paaukojo $50. Už šias dideles 
aukas nuoširdus skautiškas ačiū.

Mūsų stovyklos mecenatas: B. R. Ge
ležiūnus, sulaukusius sūnaus, inž. G. 
E. šernus — dukters, ir buvusį “Sk. 
Aido” pirmąjį administratorių bei eks
peditorių Toronte inž. A. Pundzevičių 
su ponia sulaukusius trijų dukrelių 
sveikiname ir linkim visiems sveikatos 
bei laimingos ateities.

Skautą • čią stovykloj liepos 17— 
rugs. 1 d. pramatoma virš 300 stovyk
lautojų. Tėveliai, kurie leisite savo

vaikus į stovyklą, prašomi registruoti. 
Blankai — pas d-kus. Primenama, kad 
visi stovykl. turėtų savo lovutes . Da
bar pats laikas jas įsigyti. Kokį inven
torių skautas-tė turi turėti, yra numa
tyti registracijos blanke.

Rambyno tunto I vilkiukų dr-vei, iš 
kurios išaugo kitos 2 dr-vės, šiuo lai
ku vadovauja dr-kė v. sk. V. Stukienė 
ir sk. vytis P. Regina. Į šių metų sto
vyklą ruošiasi važiuoti pilnam sąstate.

suoti galima tik už 15, nes tiek rei
kia išrinkti. Balsuokite už ką norite, 
bet balsuokite visi. Vokus grąžinti 
šiuo adresu: S. Dargis, 174 Evelyn 
Ave., Toronto 9, Ont.

Ateitininkų įžodis bus duodamas 
kongreso metu. Tam jau pradėta ruoš
tis.

Vyr. moksleivių būrelis nuo š. moks
lo metų pabaigos žymiai padidės: 8-tą 
skyrių baigia 12 mergaičių ir 16 ber
niukų, iš kurių visi pereis pas vyres
niuosius.

Regina Kryžanauskaitė, moksleivių 
Valdybos narė ir labai veikli ateitinin
kė, mokosi baleto jau 7 metai pas p. 
Orentienę ir Boris Volkoff studijoje, 
šį pavasarį pasirodys “Volkoff An
nual Recital” Ryerson auditorijoje.

Vyr. moksleivių tarpe yra neblogų 
dainininkų. Jie žada sudaryti nuolati
nį kvartetą ar sekstetą. Pamokyti su
tiko Kazys Kaknevičius.

Adoracija šv. Sakramento D. Penk
tadienį ir D. šeštadienį! Atskiri būre
liai prašomi nepamiršti savo valandų.

Jaukių Velykų švenčių visiems!
Jaunutės ateitininkės adoruoja 

švenčiausiąjį D. Penktadienį nuo 5 v. 
v. iki 5.30. Jaunesnės moksleivės — 
Gintarės ir Vaidilutės — nuo 5.30 iki 
6 v.v.

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

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėnas

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
$8.000 visos nuosavybės kaina; 11 kambarių atskiras namas ir laivų garažas 

22x22 ant upės kranto, kuri teka į 2 ežerus; apie 1 hektarą žemės, 200 
pėdų ant upės kranto, geras žvejojimas, 168 mylios nuo Toronto.

BLOOR — UŽ SIX POINTS.
$21.500. Gražus 3 miegamų vienaaukštis “bungalow”, pilnai užbaigtas rū

sys su žaidimo kambariu ir baru; išklotas brangiais kilimais, didelis skly
pas, privatus įvažiavimas, garažas. Greitas užėmimas.

CAMP BORDEN 100 AKRŲ. .. ..
$65.000 visos nuosavybės kaina; tabako ūkis, 32 akrai tabako auginimui; 

nauji trobesiai ir įrankiai, apie $15.000 įmokėti.
RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 

augštus. 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 {mokėjimu.

TRIPLEKSAS prie Humber upės. __
$33.000 — 17 kambarių, balkonai, {mokėti $10.000.

* Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

W. VASIS
REAL ESTATE

863 Bloor St. W. LE 4-7525
BLOOR — RUNNYMEDE, mūrinis, atskiras, 7 kambariai, geras susisie

kimas, prašo $15.900, įmokėjimas pagal išgales.
ARTI EŽERO RYTINIAME TORONTE, mūrinis 6 kambarių namas, skly

pas prie parko, įmokėti $2.000.
HUMBERCREST BLVD., rupių plytų 6 kambarių namas su garažu, atski

ras, 2 vonios, įmokėti $5.000, prašo $17.900.
INDIAN RD. — ANNETTE; mūrinis, atskiras 9 kambarių namas, 2 virtu

vės, dvigubas garažas, prašo $21.900 įmokėti $11.000.
DUFFERIN — ST. CLAIR, atskiras, mūrinis, 7 kambariai per 2 augštus, 

2 virtuvės, prašo $18.500, įmokėti $7.000, viena atvira skola.
JANE — EGLINTON, atskiras, mūrinis 4 kambariu vienaaugštis su gara

žu, prašo $11.800, įmokėti $1.700.
JIEŠKOME NAMŲ PARDAVIMUI

V. RAČIUKAITIS
LE 4-7525, namų — OX 8-3670

■ ..... ■ ■- ■■ —

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius I

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964¥2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 

______ TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
ALL CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai 
AAMiknAi KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (P*fe Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LĖ. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

namas, gėra daržinė; savininkas 
gyvena Toronte; aplinkybių pri
verstas parduoti; prašo $16.000.

RICHVIEW — ISLINGTON, viena
augštis (bungalow) plytinis, 6 
kambarių, 2 įrengtos prausyklos, 
poilsio kambarys, didelis sklypas, 
prie namo garažas, $5.000 įmok.

COLLEGE - DOVERCOURT, $1.500 
įmokėti, plytinis 8 kambarių na
mas, 2 virtuvės, dvigubas garažas, 
1 mortgičius balansui.

RONCESVALLES — GARDEN, 
$5.000 įmokėti, plytinis 10 dide
lių kambarių, atskiras namas, ap
šildomas šiltu vandeniu, 3 virtu
vės, 3 prausyklos, šoninis įvažia- 
ražas; prašo $ 16.900.

RONCESVALLES — PEARSON, 
$4.000 įmokėti, plytinis 7 kamba
rių namas, 2 modernios virtuvės, 
didelis sklypas su įvažiavimu, 1 
mortgičius balansui; neužimtas.

HIH PARK, $3.000 įmokėti, plytinis 
vimas, garaž., 1 mortgičius bal.
6 kamb., 2 mod. virtuv., atsk. ga- 

TRIPLEKSAS, 14 kambarių, vakari
nėje Toronto dalyje, atskiras, 
plytinis, šiltu vandeniu šildymas, 
pilnai išnuomotas, privatus įva
žiavimas, 1 mortgičius, $8.000 
įmokėti.

ŪKIS 45 mylios į šiaure nuo Yonge 
gatvės, tarp 400 kelio ir Yonge 
gatvės, 100 akrų dirbamos žemės, 
plytinis, 10 kambarių gyvenamas

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių |vai- * 
riose vietose ir {vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGU ATSITIKIMU • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

KELIONIŲ BIURĄ
FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

Vn aAfM a C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DACtiNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTIMIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

S

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MOŠŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvena ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 

Telefonas LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais —penktadieniais nno 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

-i

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su'gaminių kokybe ir damomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė 

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V.r Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka- 
mas lietuvio techniko.
T.V. Utenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR - VISION T.V ? Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

Tebūnie Jums džiugios 
VELYKŲ ŠVENTĖS

Per ištisus amžius Velykų tradicija reiškė 
atsinaujinimo metą... progą žvelgti į prie
kį. .. naują viltį ir naują gyvenimą.
Kai Jūs su savo šeimomis rinksitės švęsti 
šią džiaugsmingą šventę savo įprastu būdu, 
mes iš McGuinness įstaigos linkime Jums 
tikrai laimingų Velykų!

MCGUINNESS
DISTILLERS LIMITED

M l M ICO, ONTARIO ~
VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „„ . D ... .„ 

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

Už sutaupąs moka nuo 4*6% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vfc%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekviena 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL o vakare 
ano 4 vaL 80 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t

“Žiburių” sp. b-vė...
(Atkelta iš 10 psl.) 

perorganizavimą ir pertvarkant 
spaustuvės personalą. Tolimesnis 
bendrovės reikalų tvarkymas iki 
oficialios jų užbaigos pavestas 
pereitų metų valdybai. Vieton iš 
valdybos sąstato išėjusio p. J. Ma
žeikos įėjo J. Andrulis. Kad nebe
reiktų šaukti dar vieno specialaus 
susirinkimo, iš karto išrinkta ir 
perorganizavimo komisija iš A. 
Bumbulio, A. Rinkūno ir V. Son- 
dos.

Kaip jau anksčiau buvo rašyta, 
minimasis persiorganizavimas da
romas tikslumo sumetimais. Ke
liolikos metų patirtis parodė, kad 
leidyklos padalinimas į du nepri-

Barabas - Mykolas
Atkelta iš 6-to psl.

Tuo tarpu skardžiai sužvanga 
mestas į lėkštutę pinigas. Myko
las krūpteli ir atsisuka — virš 
staliuko sudžiūvusi ir drebanti se
no kūrėjo-savanorio ranka, metu
si tėvynei auką ...

Minia jį stumia į salę. Jis ne
begali grįžti, bet ačiū jai, kad jis 
nebegali grįžti. O ausyse vis 
skamba mestas savanorio pini
gas. Jis grįš, jis ateis kitą kartą, 
gal po metų, jis atneš dvigubai 
daugiau, jis išmoks taip eiti, kad 
minia jo nuo staliuko nenustum
tų. O iki to laiko jis pagyvens su 
anais kitame upės krante, kur 
tūkstančiai galimybių, šimtai lai
mėjimų ir -— daryk,* ką nori...

★ ★ ★
Po kelių dienų savame laikraš

tyje perskaitėme trumpą žinutę: 
“Staiga mirė Mykolas Bevardis. 
Velionis buvo kilęs iš T. Jokių gi
minių čia neturėjo. Laidojamas 
ateinantį šeštadieni iš X bažny
čios.”

O dangus vistiek dar buvo mė
lynas ir didelis, vistiek dar tekėjo 
patvinusi upė, kvepėjo pavasaris 
ir aname upės krante vaikštinėjo 
raudonais švarkeliais apsivilkę 
čiabuviai...

VALAU FOTELIUS
IK ĮVAIRU S KILIMUS. 

Automatinis ete&ira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome tu standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswasenais. 

klausomus vienetus nėra raciona
lus. Per eilę metų tas klausimas 
buvo studijuojamas, jieškant ge
resnio sprendimo, suderinamo su 
Ontario provincijos įstatymais. Su 
teisininko G. Balčiūno pagalba 
toks sprendimas buvo surastas ir 
dabar palaipsniui vykdomas dvie
jų įstaigų susijungimo linkme. 
Tai suprastins leidyklos darbą ir 
sumažins kaikurias išlaidas. “TŽ” 
leidėjai tikisi, kad visi spaudos bi
čiuliai vieningai parems šį planą, 
priimtą KLK Kultūros Dr-jos bei 
“Žiburių” Spaudos B-vės metinių 
susirinkimų, ir turimus šėrus pa
aukos tolimesniam “TŽ” leidi
mui, kuriuo rūpinasi KLK Kultū
ros Dr-ja. Tuo reikalu bus krei
piamasi atskirais laiškais į visus 
šėrininkus. Jie bus kviečiami ir 
toliau dalyvauti “TŽ” leidime 
pertvarkytu būdu. Tiem, kurie 
dėl kokių nors priežasčių nesu
tiks su minėtu pertvarkymu, pa
liekama galimybė šėrus atsiimti. 
Plačiau šie reikalai bus išdėstyti 
laiškuose.
10Tranesama'apt^aw^^ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų 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 augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

BALTIC MOVERS
Baldę pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealj, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON STn TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai 

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

—’ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televtrijos Ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o «2 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

“Lituanus” vajus...
Atkelta iš 7-to psl. 

dais bus rodomi sovietiniai “lai
mėjimai” ir pan. Vakarietis skai- 
tytojas, nekartą gal ir kuris įta
kingas asmuo, nesunkiai galės 
būti tokios propagandos suklai
dintas, kaip nekartą praeity jau 
yra atsitikę.

Per 25 metus mes, tiesa, šį bei 
tą paruošėme svetimųjų rinkai, 
vis bandėme atskleisti jiems Lie
tuvos laisvės reikalą. Bet jau da
bar patys galime matyti, kad tos 
pastangos nebuvo tokios, kad jau 
būtų spėjusios atnešti ryškesnius 
rezultatus. “Lituanus”, sutikime, 
tai dar toli gražu neviskas mūsų 
informacinėse pastangose, skirto
se svetimiesiems, bet jau vis ne
mažas įnašas bendrajame nuveik
tų darbų balanse. Padėkime jam, 
paremkime ji! Jis ir . toliau žada 
tobulėti, o šių metų antroje pusė
je “Lituanus” išleis specialią žy
miai padidintą ir plačiai doku
mentuotą laidą, išimtinai skirtą 
Lietuvos pavergimo 25 metinėms. 
Tai bus, galima sakyti, jau ne 
žurnalas, bet lyg atskira knyga, 
prie kurios ruošimo jau dabar vi
su rimtumu dirba atitinkamų 
specialybių kultūros ir politikos 
darbuotojai. Kiekviena prenume
rata, 'kiekviena auka “Lituanus” 
žurnalui yra kartu ir kovos už 
Lietuvą dalis.

GRAMERCY
SHIPPING CO.

(Įsteigta 1945)
Augščiausios kokybės maisto, audi
nių ir dovanų siuntiniai siunčiami 
be jokio muito. Pristatymas garan
tuotas. Siuntėjui persiunčiamas ga
vėjo kvitas. Pilno katalogo prašy
kite angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E. 28 St. New York, N. Y.
MU 9-0598. Atidaryta 9—5.30 

kasdien, šešt. 9—12.30.
PINIGAI Į S.S.S.R.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO LEI

DIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra vienintelė, kuri 
siuntėjui pasiunčia gavėjo pasira
šytą KVITĄ. Pristatoma per 2 sa

vaites. Jokių atskaitymų. 
Vertė: 9 rubliai už $10.00.

Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 
virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad St., Newark, NJ.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 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. Trečiadieniais uždaryta.

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lanko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trukumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Pareigūnų pasitari 
mai Niujorke

Lietuvos dipl. tarnybos šefas 
min. S. Lozoraitis, lydimas Lietu
vos gen. konsulo V. Stašinsko, da
lyvavo VLIKo valdybos ir Lietu
vos delegacijos Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo posėdžiuose. Bu
vo pasidalinta informacijomis 
apie P. Amerikos lietuvių kongre
są Brazilijoj, apie lankymąsi pas 
Urugvajaus užs. r. ministerį, Ko
lumbijos prezidentą ir užs. r. mi
nisterį, apie Lietuvos reikalų pa
dėtį P. Amerikoje. VLIKo pirm. 
V. Sidzikauskas pranešė apie Pa
vergtųjų Seimo atstovų lankymą
si Valstybės Departamente ir pas 
senatorius bei kongresmanus. 
Min. Lozoraitis papasakojo apie 
savo vizitą augštiesiems Valstybės 
Departamento pareigūnams. Abu
du buvo patikinti, kad JAV poli
tika sovietų pavergtosios Euro
pos atžvilgiu nėra pasikeitusi. Bu
vo taip pat aptarti kaikurie konk
retūs darbai ryšium su Lietuvos 
laisvės kovos 25 m. sukaktimi. 
Min. S. Lozoraitis išskrido į Euro
pą balandžio 11 d. E.

Teisme
Vienas įsilaužėlis teisme parei

kalavo atidėti byla, nes jo advo
katas susirgęs.

— Betgi, — pasakė teisėjas, — 
Jus suėmė įsilaužimo metu ir, be 
to, Jūs visai nesigynėt. Ką galė
tų dar Jūsų advokatas pasakyti?

— Taigi/ taigi, pone teisėjau, 
— atsakė vagis. — Aš irgi norė
čiau išgirsti, ką advokatas galėtų 
pasakyti...

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas — 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

W. A. LENCKI
B.A., LJL.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
V. S. MASTIS, LL J).

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė, 

Tel. LE 7-1708.
Antr. 7—9 v.v. ir Penkt. 5—8 v.v. 

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE. 6-3750

išskyrus trečiadienius.
HAMILTON: 21 Main St. E. 

JA 7-5575, FU 3-8928

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

..ŠYPSENOS..
De Gaulle ir menas

De Gaulle nuvyko į muzėjų, 
sustojo prie pirmo paveikslo ir 
nusistebėjo:

— Koks puikus Monet piešinys!
Muzėjaus direktorius nedrąsiai 

pastebėjo:
— Man labai nemalonu, ponas 

prezidente, bet turiu pasakyti, jog 
tai nėra Monet.

De Gaulle buvo nepatenkintas, 
bet ėjo toliau. Vėliau suriko:

— Koks gražus Gauguin kūri
nys!

— Aš vėl norėčiau priminti, ge
nerole, — pertraukė direktorius, 
— kad tai yra Cezanne.

Užsirūstinęs De Gaulle pažen
gė toliau ir vėl sustojo.

— Šį kartą jau nebegali būti 
abejonės: toji biaurybė, tai jau 
tikrai Picasso.

— Man labai nemalonu, mon 
general, — trečią kartą įsiterpė 
direktorius, — bet čia jokio pa
veikslo nėra. Tai yra tik veidro
dis!

Priežastis
— Kodėl Sovietų Sąjungoj bu

vo panaikinta mirties bausmė?
— Todėl, kad tenai nieko ne

teisia, bet tiesiai sušaudo.
Pritrenkiantis skelbimas

Sovietijoj skelbimų iš viso be
veik nėra, bet jeigu kartais koks 
pasitaiko, tai tikrai pritrenkian
tis. Štai vienas toks: “Skubiai rei
kalinga sekretorė, kuri protauja 
kaip vyras lenininkas, elgiasi kaip 
komsomolka ir dirba kaip ark
lys ...” Parinko Pr. Al.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir t.t. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MAT’JLIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1282 BLOOR ST. W, Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

BATHURST 
DENTAL CLINIC

794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

Dr. N. Novošidus
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

24 vaL pat RO 94613 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 9*7133
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SS MONTREAL

Šv. Jono Kr. par. žinios
Didžiosios Savaitės pamaldų 

tvarka:
D. Ketvirtadieni — Paskutinės 

Vakarienės minėjimas — pamal
dos 7.30 vai. vak.

D. Penktadienį — Viešpaties 
mirties minėjimas bei Kryžiaus 
keliai — 3 v. p.p. Pagrindinės D. 
Penktadienio pamaldos—7.30 v.v.

D. šeštadienį — Velykų vigili
joje pamaldos 7 vai. vak.

Velykų rytą — Prisikėlimas 
7 v. Pirmąją dieną pamaldos 9.30 
ir 11 vai. Kviečiame jaunimą ir 
suaugusius užsirašyti klūpojimui - 
adoracijai prie Kristaus karsto.

— Rimties ir pamaldumo dva
sioje praėjo rekolekcijos. Uš tu
riningas konferencijas'gili padė
ka Tėvui Jonui Kubiliui, SJ, Jau
nio Centro direktoriui Čikagoje. 
Į pamaldų eigą buvo įjungti ir 
pasauliečiai: V. Aušrotas, G. Bal
čiūnas, S. Ažubalis ir K. Kakne
vičius.

— Balandžio 8 d. iš parapijos 
bažnyčios palaidota a.a. Katari
na Kazlauskienė. Šį trečiadienį 
laidojama a.a. Vanda Balsienė. 
Mirusiųjų šeimoms ir artimie
siems nuoširdi užuojauta.

— Šį antradienį 7 v.v. įvyksta 
tėvų, kurių vaikai pavasarį eis 
pirmos Komunijos, susirinkimas. 
Gerb. tėvai bus painformuoti 
apie iškilmių eigą.

— Prašome painformuoti kle
boniją apie ligonis, kurie pagei
dautų, kad prieš Velykų šventes 
juos aplankytų kunigai. Prašome 
taip pat pranešti apie neturtin
gus asmenis, kurie reikalingi pa- 

, galbos.
Toronto liet. Caritas prieš Ve

lykų šventes lanko ligonis įvai
riose Toronto ligoninėse ir na
muose. Verbų sekmadienį įvyku
siame posėdyje paskirstytos vien
kartinės pašalpos šeimoms arba 
pavieniams asmenims. Prie šv. 
Jono Kr. bažnyčios Caritas šalpai 
surinko $117. Geradariams padė
ka ir kartu nuoširdūs velykiniai 
sveikinimai visiems Caritas bičiu
liams. Iš Šv. Mykolo ligoninės na
mo grįžo O. Ališauskienė. Welles- 

_. ley ligoninėje, 345 kamb., (įėji
mas iš Wellesley Place) serga 
Juozas Murza?

Mirė a.a. V. Balsienė, 44 m. 
amžiaus, po ilgos ir sunkios ligos, 
balandžio 12 d. Queen Elisabeth 
ligoninėje. Velionė kilusi nuo Ro-' 
kiškio, Panemunėlio parapijos; 
pasižymėjo tvirtu savo charakte
riu, išaugino ir gražiai išauklėjo 
du sūnus; Aras studijuoja medici
ną Toronto un-te, o Rimas moko
si šv. Mykolo kolegijoj. A.a. V. 
Balsienė pašarvota Turner ir Por
ter laidotuvių namuose. Velionė 
paliko Toronte vyrą inž. Leopoldą 
Balsį, du sūnus, seserį J. Pacevi- 
čienę ir kitus gimines Lietuvoje.

Dr. A. Užupienės pastangomis, 
jos dukrelės Aldonos Teresės, 
mirusios Detmolde, Vokietijoje 
prieš 17 m., palaikai perkelti į 
Torontą ir palaidoti lietuvių kapi
nėse šalia prieš pusantrų metų 
mirusio tėvelio Viktoro Užupio.

Mirę lietuviai. Bal. 8 d. iš Šv. 
Jono Kr. bažnyčios palaidota a.a. 
Katarina Kazlauskienė, 83 m. am
žiaus; apie 60 m. praleido Kana
doje. Velionė pasižymėjo ramiu 
būdu, gražiai išauginusi 10 vaikų. 
Velionės vyras Jonas, miręs prieš 
10 m., yra aktyviai prisidėjęs 
prie liet, parapijos kūrimosi To
ronte.

’ Balandžio 13 d. lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Augustas 
Kunkis, 69 m. amžiaus; gimęs 
Klaipėdos mieste. Kanadoje ku
ri laiką negalavo su širdimi. Pa
laidotas evangelikų liuteronų ap
eigomis. Velionis paliko žmoną 
Kunkiene-Buntinaitę.

A. a. Konstancija Stulpinienė 
mirė bal. 10 d. Pašarvota Turnėr 
a. Porter laidot. namuose. Laido
tuvės — bal. 14 d., 9 v. r. iš Šv. 
Jone'Kr. bažnyčios.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a. a. V. Balsienei, 

nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą, 
seserį ir visus artimuosius.

— Pr. sekmad. bendra Komu
nija ir agape pasibaigė rekolekci
jos vyrams. Visą savaitę jos buvo 
gausiai lankomos. Daug vyrų kas
dien ėjo Komunijos. Agapėję, ku
rią paruošė par. moterys, vadov. 
Kat. Mot. Dr-jos ir kurią aptarna
vo par. mergaitės bei meninę pro
gramą išpildė kun. Jurkšo vad. 
Prisik. par. jaunimo choras, daly
vavo arti 600 vyrų parapijiečių ir 
svečių. Savo žodyje rekolekcijų 
vedėjas, pažiūrėjęs į dabartinę 
seną kleboniją iš humoristinės 
pusės, pasiūlė ją ar bent jos dalį 
kur nors įamžinti kaip XX-me am
žiuje retai besutinkamą senieną.

—- Dvi savaites trukusios par. 
metinės rekolekcijos užbaigtos 
visos parapijos susikaupimu ir 
tradiciniu relig. koncertu. Pro
gramą išpildė I. Romanoff stygų 
orkestras ir solistai sopr. Lesia 
Zubrak ir barit. V. Verikaitis. 
Ypač malonų įspūdį paliko or
kestro išpildyti kūriniai. Tai be
ne pirmas bandymas mūsuose į 
relig. apeigas įvesti tokį didelį ir 
tokio augšto lygio orkestrą.

— Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
dr. kun. F. Jucevičiui už gražiai 
pravestas par. rekolekcijas. Vedė
jo sugebėjimas gilios asmeninės 
erudicijos žinias pritaikyti kas
dieniniam gyvenimui ir mokėji
mas jas įvilkti į prieinamą ir šil
tą kalbą sužavėjo visus klausyto
jus. Atlygink, Dieve!

— D. Ketvirtadienį: 9 v.r. — 
vienintelės Mišios rytą. Išpažin
tys. Komunija. D. Ketvirtad. ap
eigos — 7.30 v.v. Išpažintys. Ko
munija.

D. Penktadienį: rytą jokių pa
maldų nėra. D. Penktad. apeigos
— 3 v. p.p. Išpažintys. Komunija. 
Rinkliava šv. žemei.

— D. šeštadienį: rytą nėra jo
kių apeigų. Išpažintys 6-8 v.v. D. 
šeštad. apeigos -— 10.45 v. vak.: 
ugnies, velyk, žvakės, vandens pa
šventinimas. Klausomos išpažin
tys, bet Komunija dalijama tik 
per Prisikėlimo Mišias.

— Viešai adoracijai švč. Sak
ramentas bus išstatytas: D. Ket
virtad. — po apeigų iki 11 v.v.; 
D. Penktad. — nuo 2 v. p.p. iki 
11 v.v.; D. šeštad. -— 2 v. p.p. iki 
Prisikėlimo. Prie švenčiausio 
garbės sargybą eis parapijos ir 
kolonijos organizacijos, ypač jau
nimo, par. biuletenyje nustatyta 
tvarka. Sargybai ir organizacijų 
vadovybėms — .nuoširdus ačiū.

— Prisikėlimas bus 12 vai. 
naktį, betarpiai išplaukiąs iš D. 
šeštad. apeigų. Po Prisikėlimo
— iškilmingos Mišios, kurias lai
kys ir tikinčiuosius sveikins D. 
G. Tėv. provincijolas. Išpažintys. 
Komunija.

>— Pirmą Velykų dieną — Mi
šios 8, 9, 10 ir 11 v. bažnyčioje 
ir 11.30 salėje.

— Antrą Velykų dieną — Mi
šios 7, 7.30, 8 ir 9 v.r. Išpažintys 
ir Komunija. Vakare Mišių nebus.

— Provincijolas T. Leonardas 
šį penktad. atvyksta į Torontą ir 
Velykas praleis Prisikėlimo para
pijoje.

— Par. choro bendra repetici
ja — D. Ketvirtad. vakarą po li
turginių apeigų.

— Par. jaunimo choro repetici
jos D. Savaitę nebus. Kun. -B. 
Jurkšui ir jaunimui nuoširdžiai 
dėkojame už gražų programos at
likimą agapių metu.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetinės pamokos iki Atvelykio 
nutrauktos.

K. L. K. Kunigų Vienybės suva
žiavimas — bal. 21 d., trečiadienį, 
T. Pranciškonų vienuolyne, 75 
Rolls Ave., St. Catharines, Ont. 
Visi kunigai kviečiami dalyvauti. 
Pradžia 10.30 v. r. Valdyba.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
linkime visiems

klientams, draugams, bičiuliams bei pažįstamiems.

EUROPEAN MEAT-DELIKATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 BLOOR ST. W. TORONTO TEL. 233 9783

Užsakykite giminėms pavasarinius siuntinius patogiausiu būdu
PER “TAURO” ATSTOVĄ

St. P ra kapa
18 BROOKSIDE AVE
Toronto 9, Ont.
tel. RO 7-9088,

SUTAUPYSITE laiką, pinigus ir vargą. Paskambinus atvažiuoju 
į namus su pavyzdžiais; kur galite išsirinkti kas patinka.

Viskas apdrausta.
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU

S
Nuoširdaus džiaugsmo ir velykinės vilties 

visiems broliams ir sesėms lietuviams, 
kovojantiems už Lietuvos Prisikėlimą!

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA J

1965 METŲ BALANDŽIO 24 DIENĄ 7.30 VAL. VAKARE

Įėjimas $1.50 LAS skyriaus valdyba

V. PIETARIO “LAPES TEISMAS”, LAIMĖS ŠULINYS, 
VELYKŲ BOBUTĖS DOVANOS, VISOKIOS ĮVAIRY
BĖS IR ŽAIDIMAI

KVIEČIAMI MAŽI IR SUAUGĘ

šv. Jono Kr. parapijos salėje

LAS Toronto skyrius rengia

ŠOKIU VAKARI
TURTINGAS BUFETAS — GERAS ORKESTRAS

v

Programoje:

BALANDŽIO 25 D., 2 V. PO PIETŲ, PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS SALĖJE

Akademikų paskaita paskutinė 
šį sezoną, įvyks balandžio „mėn. 
24 d., Atvelykio šeštadienį, 7.30 
v.v., Prisikėlimo muz. studijoje. 
Šį kartą turėsime išimtinai įdomų 
prelegentą — Buffalo un-to kla
sikinių dalykų prof. Sealy, kuris 
kalbės tema “Romėnų istorijos 
reikšmė dabartinėje kultūroje”. 
Pažymėtina, kad profesorius yra 
anglų kilmės, bet išmokęs lietu
viškai. Paskaita bus lietuvių k.

Mieliems bičiuliams p.p. S. ir BR. MARIJOŠIAMS, prisimindami 
mums suruoštas iškilmes kovo 6 d. Šv. Jono Kr. parapijos salėje ir 
rytojaus dieną — priėmimą jų namuose, norime dar karta išreikšti 
mūsų nuoširdžiausią padėką už dideles pastangas ir rūpesčius ryšium 
su sėkminga iškilme. Ta pačia proga linkime linksmų ir nuotaikingų 
šv. Velykų Jums ir šeimai.

Jūsų —
Jonas ir Marija F. Yokubynai

Jau pats laikas užsakyti Velykų Šventėms:

KALAKUTUS, ŠVIEŽIAS ANTIS,

VIŠČIUKUS^ ŽĄSIS, PARŠIUKUS IR KT.

Mielus klijentus kviečiame atsilankyti į lietuviams mėgiamiausią lietuvišką krautuvę, 
kur rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų maisto gaminių, kaip šviežių ir rūkytų mėsų, 
jaunų paršiukų, liet, sūrių, gavėniai pritaikinto maisto, silkių, unguriųir kt.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE MARKET
Sav. Ed. ir Ir. Punkriai

335 Roncesvalles Avenue. Toronto. Tel. L E 5-1258

“TŽ” administracija maloniai 
prašo skaitytojus, keičiančius sa
vo adresą, pažymėti ir senąjį sa
vo adresą, nes yra asmenų su vie
nodom pavardėm ir net vardais. 
Nepažymėjus senojo adreso, ad
ministracijai kartais sunku nusta
tyti kurio asmens adresas keisti
nas. Administracija taipgi prime
na mieliems skaitytojams, kad 
keičiant adresą reikia pridėti 25 
et.. Ji dėkoja skaitytojams, atsily
ginusiems už 1965 m. prenume
ratą ir prašo dar neatsilyginusius 
nedelsti. Administracija ypač dė
kinga visiems rėmėjams bei au
kotojams.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika.

Senas telefonas LE 5-0466.
Dabar naujas telefonas 767-7084. 

A. ZAREMBA

Nek. Pr. Marijos Seserys

Prof. B. Nerman su estu A. 
Horms iš Švedijos pakeliui į JAV 
bal. 3 d. buvo sustoję ir Toronte. 
Čia jie susitiko su pabaltiečių at
stovais ir juos painformavo apie 
savo kelionės tikslus. Jie yra už
simoję suglaudinti bei sutelkti vi
so laisvojo pasaulio pabaltiečių 
veiklą. Ta proga prof. Nerman 
pasikalbėjo švediškai su p. Gylie
ne, kurios velionis- vyras buvo 
Lietuvos atstovu Švedijoj.

RETA PROGA! Wasagoje pardavus 
verslą “NIDA” Oakview Beach ketvir
toj gatvėj), savaitgaliais išparduoda
mas visas inventorius: šaldytuvai, lo
vos, stalai, Įvairios krosnys ir kiti įvai
rūs daiktai. Skambinti P. Dambraus
kui RO 9-6198.

NEW HIHG PARK GARAGE 
Visų rūšių automobilių taisymas: 
viršutinių ir vidaus dalių. Dažy

mas ir speciali džiovykla.
VED. VYTAUTAS STOČKUS 

119 Fermanagh Ave. Prie 
Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

LEO GOODMAN
B.A., C.A.

CHARTERED 
ACCOUNTANT

Toronto
BA 2-1742 HU 9-2454

Sv. Kazimiero, par. žinios 
3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

11 d. po Sumos 
įvyko mėnesinis šv. Onos Dr-jos 
susirinkimas.

“Žiburių” spaudos 
bendrovė

bal. 10 d. turėjo dvigubą susirin
kimą: nepaprastą organizacinį ir 
paprastą metinį. Nepaprastame 
susirinkime buvo svarstomas 
bendrovės perorganizavimo klau
simas. Siekiant didesnio darbo na
šumo bei tikslingumo, nutarta pa
naikinti esamą paralelizmą ir “ži
burių” Spaudos Bendrovę sujung
ti su KLK Kultūros Dr-ja, b-vės 
turtą perduodant KLK Kultūros 
Dr-jai — “T. Žib.” leidėjui. Per
imdama bendrovės turtą, Kana
dos LK Kultūros Draugija prašys 
bendrovės šėrininkus jų turimus 
Šerus paaukoti ir tuo sustiprinti 
“T. Žiburių” leidimą.

Metiniame susirinkime per
žvelgtas pereitų metų darbas, su
balansuotas $27,440.59 sumai. Pe
reitų metų valdybai daugiausia 
darbo buvo ruošiant bendrovės 

(Nukelta i 9 psl.)

“Tž” aukotojai: rėmėjų prenu
meratas po $10 atsiuntė: dr. J. 
Sungaila, K. Mikšys, A. Kuliešius; 
aukojo po $10: A. Viskantas, A. 
Kuliešius, KLK Moterų Delhi sk.; 
$8: Čikagos Jaunimo Centras; $5: 
V. Senkus; po $3: J. Pargauskas, 
P. Karn; pos $2: V. Sakas, A. Ma
ciūnas, T. Trečiokas, L. Taškū- 
nas, A. Jurjonas, A. Stalionis, V. 
Kiškūnas; po $1: S. Rukšėnas, Z. 
Ramanauskas, M. Gvildys, F. Kri- 
vinskas, P. šopaga, E. Spilčekie- 
nė, V. Kudirka, E. Gumbel; J. Ka- 
volėlis, VI. Kažemėkas, D. Rau- 
tinš, B. Galbuogis. “Tž” leidėjai 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

Taut, grupių velykiniai papro
čiai ir valgiai bus rodomi balan- 
žio 11 d., nuo 2 iki 7 v.v. Inter
national Institute, 709 College 
St. Dalyvaus: austrai, iolandai, 
anglai, vokiečiai, graikai, airiai, 
makedoniečiai, meksikiečiai, len
kai, škotai, ispanai, slovakai, uk
rainiečiai. Vėliau tie valgiai bus 
nugabenti į Lambert Lodge. — 
seneliams ir ligoniams. Šią paro
dą rengia Comunity Folk Art 
Council drauge su Int. Institute 
vadovybe. Informaciją teikia Mrs. 
A. Limbertie, 43 Moccasin Trail, 
Don Mills; tel. 444-8280.

Laiškas iš okup. Lietuvos, ad
resuotas A. Petravičiui, 28 Mill: 
St., Canada, Ont. (nepažymėtas 
miestas) pašto perduotas “Tž” 
administracijai. Siuntėja — Ele
na Petravičienė iš Kauno. Prašo
me nedelsiant laišką atsiimti.

Kun. J. Staškevičius pr. savait
galį buvo nuvykęs į Windsorą, 
Ont., vesti rekolekcijų. Jis pava
davo sunegalavusį kun. B. Sugin
tą, kuris negalėjo atvykti iš Či
kagos.

Ar žinote, kad “Dainos” kartū
no balius bus gegužės 1 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje? Visi 
kviečiami. Valdyba

Gautas siuntinėlis iš okup. Lie
tuvos VI. Kiškiui, 45 Harrison St., 
Toronto 3, Ont. Lydimajame do
kumente įrašyta J. Kiškis, 145 
Harrison Št. Paštas adresato ne
randa. Siuntinėlį atsiimti “TŽ” 
administracijoj. Neatsiėmus, bus 
grąžintas paštui. Siuntėja Ag. Ja- 
sutienė iš Vilniaus.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Balandžio 11 po 10 vai. Mi
šių parapijos patalpose įvyko atei
tininkų moksleivių labai darbin
gas susirinkimas; pirmininkavo 
stud. L. Giriūnas, sekr. R. Skučai
tė. Tėv. Rafaelis įdomiai kalbėjo 
apie pašaukimus. Aptartas iki va
saros atostogų veikimo planas. 
Susirinkimai Bus šaukiami kas 
mėnesį. Nutarta sukviesti bendrą 
susirinkimą su vyresniaisiais A. 
V. parap. ateitininkais; suruošti 
išvyką į gamtą kartu su jaunu
čiais; organizuoti bendrą mokslo 
metų užbaigimą abiejų parapijų 
ateitininkų.

— Parapijai aukojo: $30 J. Va
nagas; $24 G. Kurzember; $15 P. 
Keršulis, $14: E. Lipkė.

— Kas dar neturi dėl pajamų 
mokesčio (income tax) kvitų, pra
šoma nelaukti paskutinių dienų.

— Visoms parapijos vakarie
nėms klebonas visuomet sulauk
davo gražios pagalbos iš parapi
jiečių, tikisi ir šiuo kartu. Malo
niai prašoma paaukoti loterijai, o 
mielos šeimininkės prašomos iš
kepti skanėstų. Laukiame aukoto
jų ir margučiais.

— Paskutinė pavasarinė para
pijos margučių vakarienė — ba
landžio 24 d., punktualiai 7.30 v. 
v. Prgorama pramatyta labai gau
si ir augštos meninės vertės; iš
pildys jungtinis mišrus choras, 
dir. muz. A. Ambrozaičio. Be to, 
maloniai sutiko praturtinti pro
gramą Lietuvos op. sol. E. Karde
lienė ir sol. A. Keblys, kuriems 
akumponuos pianistas K. Smilge
vičius. Prašoma ateiti anksčiau, 
nes nebus laukiama nei minutės. 
Nuo 9 v. vak. bus duodama šilta 
vakarienė, jos metu gros geras or
kestras, bus premijuojami 3 gra
žiausi margučiai. Tai reta įvairu
mu pasižyminti vakarienė. Rengia 
ir tvarko par. komitetas. Bilietus 
platina choristai.

— Did. Penktadienį pilnas pas
ninkas.

— Visa tvarka liturginių apei
gų jau buvo skelbta pr...numery.

— Parapijos rekolekcijos užsi
baigė šeštadienio vakare pamoks
lu, popiežišku palaiminimu, Mi- 
šiomis ir-žHijBi^-adoracija.

— Vaikučiai einą pirm. Komu
nijos, prašomi atvykti balandžio 
24 d., 3 vai. pp., atlikti praktiką 
bažnyčioje. Ten bus pamokoma, 
kaip reikia eiti išpažinties ir Ko
munijos.

— Pirmoji išpažintis bus gegu
žės 1 d.„ 3 v. p. p. Sutvirtinimo 
sakramentas bus teikiamas gegu
žės 2d., 11 vai. J. G.

— Dėkojame kun. J. Vaškui, 
MIC, už gražiai pravestas misijas.

— Iš bazaro gauta $2,521.51. 
Visiems, kurie savo darbu, auko
mis, fantais, bilietų platinimu, 
valgių gaminimu prisidėjo, nuo
širdžiai dėkojame: šaulių kuopai, 
skautams ir šv. Oonos Dr-jai.

— Loterijoj laimėjo: džiovintu
vus — S. Aneliūnas, radiją — P. 
Narbutas, eilutę — B. Filipavičie- 
nė, blizgintuvą — B. Vitas, elekt
rinį peilį — L. Davies, bridžo rin
kinį — J. Matišaitytė, kalakutą— 
p. Lahaire, tortą — A. Knystau- 
tienė. Loterijai megztą eilutę ir 
megztinius padovanojo B. Klise- 
vičius. Nuoširdus ačiū.

— Nuoširdi padėka I. Gurčinui 
už įrengimą elektriniu džiovintu
vų.

— D. Savaitės pamaldų tvarka 
paskelbta pr. “Tž” nr.

Rekolekcijas A V parap. gražiai 
pravedė kun. J. Vaškas, MIC, iš 
Čikagos, paprastai ir vaizdžiai iš
aiškindamas Mišių auką, ypač 
naujų liturginių pakeitimų švie
soj. Rekolekcijų užbaigimo proga 

po Sumos par. salėje įvyko bend- 
dri pusryčiai, kuriuos gražiai pa
rengė G. Rož. Dr-ja. Čia rekolek
cijų vedėjui dėkodami kalbėjo 
Tėv. K. Pečkys, S. J. ir dr. S. 
Daukša.

Lietuvių kalba Mišios AV par. 
buvo laikomos kiekvieną vakarą 
rekolekcijų metu. Tai buvo supa
žindinimas parapijiečių su Mišių 
tvarka, kuri galutinai bus įvesta 
mūsų parapijoj tik ateinantį rude
nį. Atrodo, kad bandymas pilnai 
pavyko. Mišių lankymas šiemet 
buvo gausesnis. Gražia lietuvių 
kalba Tėv. K. Pečkio, S. J., skai
tomos maldos, perduodamos gerai 
sutvarkyto garsiakalbio sistemos, 
dalyviams paliko gerą įspūdį.

šešt. mūsų mokyklos šiemet už
baigia mokslo metus gegužės 1 d. 
Tą dieną abiejose mokyklose įvy
ks metiniai egzaminai; oficialus 
baigimo aktas — gegužės 9 d. šv. 
Kazimiero par. salėje. D. šeštad. 
mokyklose pamokų nebus.

Sezono užbaigimui dar turime 
prieš akis 2 galbūt svarbiausius 
kultūrinuis parengimus: tai Kle- 
velando vyrų okteto koncertas ge
gužės 1 d. ir skautorama gegužės 
15 d. Abu parengimai įvyks AV 
par. salėje. Skautoramai pravesti 
iš Niujorko atvyksta žinomieji 
skautiškų laužų programų vedėjai 
Bražinskas ir Brazinskaitė.

Skautų-čių stovyklai laikas ga
lutinai nustatytas 2 pirmosios 
rugpjūčio mėn. savaitės. Stovyk
laujama bus tikriausiai jau už
baigtoj naujoj lietuvių stovykla
vietėj prie Lac Cllair.

“Lito” balansas per kovo mėn. 
pasiekė $1,319,966.29; indėlių $ 
821,760.57 ir ein. sąskaitose $467, 
510.71. Bendra paskolų suma $1, 
145,629.97, trumpalaikių inves- 
tacijų $61,500. Per kovo mėn. iš
duota paskolų $53,185.45. Mėne
sinė apyvarta $340,466.64. Pas
kolų pareikalavimas labai gyvas, 
tačiau visi realūs pareiškimai lig 
šiol buvo patenkinti.

Balandžio mėn. pabaigoj kiti 
bankai prirašo palūkanas už pusę 
metų. Užtat “Litas” jau dabar 
priiminėja depozitus surašytus ge 
gūžės 1 d. data. Taigi, visi norin
tieji savo santaupas perkelti į 
“Litą”, tai gali padaryti nenusto
dami nė vienos dienos palūkanų 
betkuriuo metu balandžio mėn. 
arba pirmomis gegužės mėn. die
nomis.

Penktadienį ir Velykų sekma
dienį “Lito” įstaigos neveiks abie
juose skyriuose. Pr. R.

Stovyklavietės balius ir skauto
rama bus gegužės 15 d. (ne 25 d., 
kaip per klaidą buvo paskelbta 
“TŽ” 14 nr.).

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathunt)

TEL. LE 2-3656

RINKIMAI
Gegužės 2 d. visoje Kanadoje 

įvyksta rinkimai į KLB kr. tary
bą. Montrealio apyl. rinkiminė 
komisija praneša, kad tą dieną 
Montrealyje balsavimai vyks 
dviejose vietose: 1. AV par. salė
je, 1465 De Seve, Montreal 20, P. 
Q., nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 2. šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 3426 
Parthenais St., Montreal 24, P. 
Q., nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p.

Asmenys, kurie numato nega
lėsią tą dieną nurodytose vietose 
balsuoti, gali tai padaryti paštu, 
tik turi kuo skubiausiai apie tai 
pranešti rinkiminei komisijai 
(667 Allard Ave., Verdun 19, P. 
Q., tel. 769-1557), kad būtų gali
ma laiku pasiųsti balsavimo lape
lius.

Visus Montrealio miesto ir 
apylinkės lietuvius, sulaukusius 
18 m. amžiaus ir vyresnius, kvie
čiame dalyvauti.

Montrealio apylinkės 
rinkiminė komisija

JUOZAS GRAŽYS
6396 BANNANTYNE ST., Verdun, Que. TEL. 767-6183

SIUVU IR PARDUODU 
rcmodeliuoju ir taisau

kailinius apsiaustus, stoles, švarkus. Geras kailių pasirinkimas: 
minkai, otteriai, bebrai, karakuliai ir kitų rūšių kailiai.
Darbas atliekamas gražiai ir sąžiningai. Kainos žymiai pigesnės 
kaip bet kur kitur.

Važiuoju į FLORIDĄ gegužės 2 d.; 
galiu paimti 1-2 asmenis. Skambinti: 
EM 4-0738.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap. 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.




