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Prisikėlimas - kelias atgal?

Velykinį aleliują girdime mūsų liturgijoj besikartojant kaip 
Haendelio Mesijo oratorijoj, nes džiaugsmas glūdi krikščionybės 
pagrinde. Jis yra mesijinė gaida, sutapusi su Kristaus prisikėlimu, 
kuris yra centrinis momentas mūsų tikėjime. Prisikėlimas reiškia 
ne vienkartę pergalę, bet pastovų triumfą. Tai išplaukia iš Kris
taus ir kartu užtikrina mūsų asmeninį prisikėlimą bei mūsų šeimų 
atgimimą, primenantį, kad nėra prisikėlimo be kryžiaus ir Golgo
tos, nėra laimėjimo be pastangų, nėra triumfo be kovos. Toji są
lyga, be abejonės, kelia mūsų rūpestį, bet neužgniaužia ir 
džiaugsmo. * * *

Pasekime pirmųjų Velykų liudininkus ir pažiūrėkime, kokios 
buvo jų nuotaikos? kukli moterų procesija artinosi į prisikėlimo 
vietą ir jų rūpestis telkėsi į klausimą, kas atris akmenį. Tai klau
simas, kurį mes patys dažnai sau keliame. Kas pašalins iš kelio 
kliuvinius, kas bus stipresnis, kai mūsų pačių jėgos būna išsem
tos? Ir štai, moterys, atėjusios į vietą, rado akmenį atritintą. Jos 
priėmė šį faktą, net neklaųsdamos, kas ir kaip tai padarė. Pana
šių faktų randame ir mes savo gyvenime. Juk ar nebuvo didelių 
kliūčių mūsų kelionėse, o, žiūrėk, jos dingo lyg nebuvusios? To
kie ir panašūs įvykiai mus verčia nusilenkti nematomai rankai, 
kuri mus veda ir išveda per neįsivaizduojamus pavojus.

Kartais mus lydi išgąstis, ypač dėl vieno dalyko: ar nepraran- 
dam dvasinės gyvybės, ar neišblėsta mūsų tikėjimas? Mes daug 
ko jieškome ir kartais atsiduriame lyg prieš uolą. Tai yra kažkas 
panašu į žygi tų liudininkių, kurios, įžengusios į olą, rado ne tai, 
ko jieškojo. Bet ar jos tikrai jieškojo mirusiojo, o ne Gyvojo? Ar 
jų tikėjimas nesiekė giliau, negu jų akys, kurios regėjo jauni
kaitį baltais drabužiais ir išsigando?★ * *

Velykos yra gyvybės, gyvastingumo šventė, todėl jas labiau 
išgyvena jauni ir maži. Jų akivaizdoje mes pajuntame lyg būtu
me praradę norą veržtis į prisikėlimą. Kai galvojam, jog tie jauni 
žmonės turi širdžių nekaltumą, kuris leidžia jiems džiūgauti, tada 
mūsų širdį nusmelkia naujas išgąstis, kurį apramina velykinis “Ne
išsigąskite!” Dangus anaiptol nesiekia triumfuoti prieš žemę, prie
šingai — jis nusilenkia, kad mus pakeltų. Kristus tam prisikėlė, 
kad eitų pirm mūsų ir mus vestų; tam nugalėjo nuodėmę ir mirtį, 
kad mums laimėtų antgamtinį nemarumą.

Velykos telkia mūsų dėmesį į pergalę, kuri prašoksta realius 
apskaįčiavimus. Velykos liudija įvykį, kuris galimas ir mūsų atve
ju, nes nieko nėra negalima, kai bendradarbiauja žmogus ir Die
vas. Tada keičiasi ir sąlygų santykis. Kas buvo vieno žmogaus ga- 
limybėje, dabar atsistoja ir Dievo galimybių akivaizdoje. --* * *

Velykinių Mišių aukojimo maldoj pasakyta: “Žemė sudrebėjo 
ir nutilo, kai Dievas kėlėsi teisti, aleliuja!” Esame iš žemės, tad 
argi nejaučiame Dievo teismo? Juk prisikėlimas yra teismas mir
čiai, kaip mūsų sąžinė yra teismas nuodėmei. Tai teismas blogiui, 
džiaugsmas gėriui. Kristus prisikelia ne vien teisti, bet ir mūsų 
atpirkti. Jis teis tuos, kurie neprisikelia, o kas prisikelia bent 
viltimi, bent tikėjimu, o ypač artimo meile, tiems nėra ko nuo
gąstauti.

Kaip yra su tais, kurie netiki ir nieko nesivilia? Į ką veda 
jų nerimas, netikrumas, nepasitikėjimas savim ir kitais? Ar jie 
nesinešioja savyje vulkano, kuris pasiruošęs išsprogti ir kitus ap
lieti neviltimi? Vulkanu gali prasiveržti ir mūsų viltingasis ve
lykinis džiaugsmas. Mūsų viltys prasiplečia ir mūsų tikėjimas pra
auga mus pačius, kai mūsų meilė apjuosia visus, kaip triumfuo
janti velykinė procesija.

R. L. BRUCKBERGER
šio rašinio autorius yra parašęs veikalą prancūzu kalba “L’His- 

toire de Jesus-Christ”, kuris išverstas ir anglu kalbon. Tai vienas nau
jausių veikalų apie Kristų, kur nauju požiūriu dėstomos mintys ir 

apie Kristaus prisikėlimą.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

SEKMADIENIS BE VIEŠPATIES
Be Viešpaties jie buvo mirę visą dieną, 
'Neradę rytą Jo po antkapiu akmens, 
Ir netikėjo jie Marijai Magdalenai, 
It pasakai apylinkių piemens,

Ir netikėjo jie Joanai ir Jokūbo
Dievotai motinai Marijai, ir tada,
Kai patys parnešė namo marškonį rūbą 
Dar jų tikėjimo nebuvo gimus valanda.

Ir niekur jie, vienuolika, nerado 
Ramybės ir vilties našlaitiškai vieni, 
Ir neviltis, atrodė, amžiais širdį maus...

Į aukso viltį būtų virtęs luitas ledo 
Ir nesutirpęs amžių pragaro ugny...
Ir atsitiko tai — miestelyje Ernaus...

PETRAS VAIČIŪNAS

VELYKŲ VARPAI
Suskambo Velykų varpai sidabriniai — 
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir žydrynėj...
Ir Kristus ir žemė, tiek skausmo iškentę, 
Mums atneša linksmą pavasario šventę.

Suskambę Velykų varpai nenutyla.
Širdies aleliuja padangėsna kyla...
Pavasario saulė, pavasario vėjas...
Toks giedras, toks žydras dangus prablaivėjęs!...

, Skambėkit, Velykų varpai sidabriniai! 
Pavasario saulė — širdy ir žydrynėj!...

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PROGA NUOŠIRDŽIAI 

SVEIKINAME BENDRADARBIUS, RĖMĖJUS, SKAITYTOJUS 

IR VISUS TAUTIEČIUS NE TIK IŠEIVIJOJE, BET IR PAVERG

TOJE LIETUVOJE, LINKĖDAMI TAMPRIAI JUNGTIS BEND

RA VILTIMI IR SULAUKTI PRISIKĖLUSIOS LIETUVOS — 

VISUS JUNGIANČIOS TĖVYNĖS —

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

Neišsiųstas laiškas;
Rašykit apie baisų, deginantį skausmą, kuris sukausto mūsų ateitį... 

MYK. VILTIS

Visą gyvenimą mačiau žmo
nes mirštant manojoje aplinko
je. Kai buvau jaunas, mane jau
dindavo ir gąsdindamo mirtis, o 
dabar svaigina ir stebina gyve
nimas. Nieko nėra natūralesnio, 
nieko normalesnio už patį faktą, 
kad galiu mirti, nespėjęs užbaig
ti nė šio puslapio eilučių. Žinau, 
gyvenimas yra dovana, kurios 
galima netekti kiekvieną sekun
dę. Esu energijos šaltinio men
kutė atžala. Nors mano ryšiai su 
juo nepriklauso nuo manęs, ne
atrodo, kad ši jungtis būtų tik 
atsitiktinė, nes juk atsitiktinu
mu neįmanoma išaiškinti taip 
tikro ir visdėlto tokio trapaus 
dalyko, koks yra mano gyveni
mas. Atsitiktiniai kūriniai pa
prastai būna grubūs ir šiurkš
tūs. Niekas nepatikės pvz., kad 
kinietiškasis porcelanas buvo at
sitiktinai pagamintas.

GYVENIMO BAIME
Mane daugiau baugina ne 

mirtis, bet jos aplinkybės — 
kelias mirtin, kuris dažnai pa
žemina ir sutepa žmogų. Man 
visada atrodydavo, jog gražiau
sia mirtis yra kario, kritusio ko
vos lauke po mėlyno dangaus 
skliautais. Deja, niekas negali 
pasirinkti nei mirties būdo, nei 
jos aplinkybių.

Už mirtį labiau sukrečianti 
yra senatvė, jos atneštas visiš
kas bejėgiškumas. O visdėlto 
juo labiau senstame, juo tvir
čiau stengiamės įsikibti į gyve
nimą. Toks karštligiškas žmo
giškųjų griuvėsių prisirišimas 
prie gyvenimo šipuliu man at
rodo labiausiai pasibjaurėtinas. 
Krikščioniškoji religija mus mo

ko, jog pradžioje mirtis buvo 
bausmė, bet dabartinėje mūsų 
egzistencijos pakopoje didžiau
sia bausme tektų laikyti negalė
jimą numirti. Kokia baisi kan
čia, pralenkianti eikliausią vaiz
duotę, būtų gyvenimas be pa
baigos! Ar jūs galite įsivaizduo
ti, kaip šiandien atrodytų Liud
vikas XIV ar Napoleonas, jeigu 
jie dar būtų gyvi?

Mirtis yra išsilaisvinimas iš 
dabartinio gyvenimo. Tiesa, ji 
nutraukia didelius užmojus, su
naikina viltį, palaidoja didžiau
sią meilę, bet ji užbaigia ir tai, 
kas ilgainiui neišvengiamai iš
sigimtų ir netektų vertės tęsti
numo tėkmėje. Tai reiškia, kad 
dabartinis mūsų gyvenimas, 
nors brangus ir garbingas, tė
ra sąlygotas gėris, prie kurio 
neverta prisirišti.

MIRTIS IR KAS TOLIAU?
Neišspręsta lieka tolimoji mir

ties pusė — tos “dvi pirmosios 
savaitės”, pasak rašytojo Vale
ry. Keista, kad tenka susidurti 
su tokiu klausimu. Kodėl jis iš
kyla, atsakyti negaliu. Kas yra 
po mirties, jeigu iš viso kas yra? 
Tai grynai asmeninio pobūdžio 
klausimas. Kai aš numirsiu, ar 
jau viskas bus baigta su manim? 
Ar galbūt kažkur kažkaip to
liau egzistuosiu, būdamas pana
šus į save, turėdamas ryšius su 
žmogiškąja gyvenimo dalimi, at
mintį, atsakingumo jausmą pra
eičiai, galia džiaugtis ir kentė
ti? O gal iš viso nustosiu egzis
tavęs? Toks klausimas kyla kiek
vienam. Galimas dalykas, jis yra 
būdingas žmogui, nes juk neat
rodo, kad kilbi gyvuliams. Pa

kankamo atsakymo mes neturi
me, kadangi pilną atsaką galima 
duoti tik numirus, ši tema toli 
prašoka mūsų natūraliąsias jė
gas — ji yra už žemiškojo žmo-
gaus patirties ir sampratos ri
bos, kaip kad paprastai būna su 
visais neklaidingais įsitikini
mais. Skelbiantieji, kad žmogus 
nemiršta, remiasi kitu šaltiniu. 
Ko verti yra teigimai tų, kurie 
sako, kad po mirties nieko nebė
ra? Iš tikrųjų abi grupės — ir 
teigiantieji,* ir neigiantieji — 
nėra visiškai tikri. Kai klausi
mas atsiremia į anapus, imama 
abejoti netgi pačiu abejojimu. 
Skepticizmas siekia neklaidingu
mo, bet jis yra grindžiamas tik 
prielaidomis.

NORAS IR VAIZDUOTE
Žvelgdamas į nueituosius 

žingsnius, statau sau kitą klau
simą — ar aš noriu gyvenimo, 
įveikusio mirtį, ar ne? Varto
damas žodį noriu, negaliu garan
tuoti, kad jį pavartojau pilnąja 
prasme, nes juk nesu taip pa
tenkintas savimi, kad mane už
lietų entuziazmas dėl beribio gy
venimo. Jeigu toks troškimas ir 
yra mano širdyje, jis — sumai
šytas su baime. Juk būna mo
mentų, kada aš būčiau lygiai 
taip pat patenkintas viską galė
jęs užbaigti. Iš kitos pusės, 
žvelgdamas iš nereliginio taško, 
iš savo natūralaus charakterio 
plotmės ir gerai pažindamas sa
ve, esu tikras, jog paskutiniu 
momentu pasirinkčiau gyveni
mą, jeigu man tektų rinktis 
mirtį įveikiantį gyvenimą ar vi
sišką išnykimą. Dėl to yra kal
tas mano nepasotinamas smalsu
mas. norįs viską matyti, nepai
sąs rizikos. Taigi, širdies gelmė
se aš visdėlto noriu gyventi, no
riu toliau egzistuoti.

(Nukelta | S pd.)

Kai Prisikėlimo giesmė paža
dina snūduriuojančią dvasią iš 
snaudulio ir pamėlusiu firma- 
mentu neša ją į susimąsčiusio 
Rūpintojėlio žemę, ar atsimeni 
du palinkusiu šešėliu, kūprinan
čius į medinę šventovę ant Ne
muno kranto, suklupusius ant 
mirgančių žvakių šviesų ir še
šėlių nuausto kilimo?

Mes klūpojome ir meldėmės 
kartu su jaunu kunigu, kurio 
giliai išgyventa malda aidėjo 
sodraus balso neužmirštamais 
žodžiais:

— Prisikėlė, kaip prižadėjo...
Jaunas kunigas kalbėjo apie 

Prisikėlimą, gal nenujausdamas, 
kad už kelių dienų bažnyčios 
šventkiemyje savo pateptomis 
rankomis išsikas duobę, į kurią 
svetimos, sužvėrėjusios rankos 
Įvers jo dar neatšalusį lavoną.

Kalbėjo apie sielų ir tautos 
prisikėlimą; kad savo gyveni
mo drama paliudytų, jog pirma 
reikia skausmingai užmerkti 
akis, norint pabusti nesibaigian
čios laimės padangtėse.

Grįždami mudu sutikome ge
rai pažįstamą bičiulį, kuris gar
siai mus atsisveikino, prievarta 
tremiamas į svetimą, šaltą šiau
rę.

Ar atsimeni jo žvalias akis, 
atsisveikinančias pušynus, gels
vus pienių žiedus ir smulkias 
smėlio kruopeles?

Jis žinojo keliaująs į mirtinin
kų stovyklas, kad tautos kanki
nių mirtis kada nors prikeltų 
Nemuno, Neries, Dubysos ir Ne
vėžio apjuostą Lietuvą.

Tačiau mudviem nebuvo ka
da atsisveikinti — mudu aki
mirkai išsiskyrėme, tikėdami 
netrukus vėl susitiksią, tačiau aš 
buvau nublokštas į vakarus, o 
tu pasilikai saugoti, kad tauti
nės dvasios žiburėlis neužgęstų.

Prisikėlimo ugnis
Dienos, mėnesiai ir metai zo

vada skriejo. Aptrūko mano ir 
bendrakeleivių saitai su rūtų ša
limi. Mes įtempėm visas jėgas, 
kad savo tyla neišduotume gim
tosios žemės — puoselėjome 
gimtąjį žodį, mokėme jo svetur 
gimusias atžalas, piešėme Lie
tuvą gražiausiomis varsomis, 
kad jos vizija senus ir jaunus 
žavėtų, kad nustelbtų svetimų 
kraštų blizgučius.

Nekartą jautėme nuovargį ir 
išsekimą. Sutemų desperacijoje 
negalėjome rasti savo broliui 
nuoširdaus žodžio, užuojautos. 
Brolišką meilę mėgino užgožti 
neapykanta, nekantrumas, įtari
nėjimas.

Kaip Babelio statytojai, už
miršome gimtosios kalbos žo
džių reikšmę ir vienybę vadino
me susiskaldymu, aktyvumą — 
pasyvumu, kultūrinį darbą — 
užsidarymu, sugyvenimą — ne
apykantą, lietuvišką knygą ir 
laikrašti — anglišku magazinu, 
vaikų lietuvišką auklėjimą — 
kova už skanesnę duoną, ištai
gingesnę pastogę.

MYLIMIAUSIEJI KRISTUJE, 

VISIEMS DŽIAUGSMINGO ALELIUJA!
Šventosios savaitės prasmingos liturgijos dvasioje pasiruošę 

vėl švenčiame Kristaus prisikėlimo — mūsų šviesiausios vilties 
šventę. Kas gali būti labiau guodžiančio, kaip Dievo pažadas, 
kad mirtis yra tik paslaptis mūsų perėjimo į naują gyvenimą.

Bažnyčios paskutiniųjų vyriausių ganytojų žymiausi darbai 
buvo jų pastangos padėti žmonėms kuo arčiau ir kuo sąmo
ningiau bendrauti su Kristum, kad toje artumoje geriau su
prastų bei pažintų Dievą ir save. Drąsūs ir didelės vertės 
žingsniai kaikieno protams yra perdideli. Kažkas nemoka jų 
nei suprasti nei išgyventi. Kaikurie, gal ir labai gera valia, 
skelbia tai, kas neseka nei iš Kristaus nei iš Bažnyčios; užstot 
savas žmogiškas silpnybes apgailėję, stengiasi nevykusiai tei
sinti. Tai matydami, kaikurie baiminasi net dėl Bažnyčios atei
ties. Baimė nepagrįsta. Didesni sąmyšiai Bažnyčios nesugriovė, 
nesugriaus nei dabar. Jų nereikia paisyti. Bažnyčios kviečiami, 
visi stenkimės suartėti su Kristum jautrios ir veiklios meilės 
ryšiais. Kristaus medė išlaisvins visus — vienus iš baimės, kitus 
iš neaiškumų, trečius iš klaidos.

Ir po šių Velykų pasieks mus daug žinių iš bedievybės 
sauvalės kraštų apie drasąus ir karšto tikėjimo liudijimus. Mūsų 
laisvojo pasaulio krikščionių tikėjimas ir gyvenimas tebūna 
aniems mūsų broliams padrąsinantis pavyzdys, paguoda, vd- 
tis šviesesnės ateities.

Švęskime Kristaus Prisikėlimo šventę pilni karštos, gyvos 
medės Kristui ir žmonių sieloms.

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS

Tu, tenai pasilikusi, tebekurs- 
tei smilkstantį tautos dvasios 
žiburėlį ir, pajutusi mūsų nuo
vargį, paėmei baltą popieriaus 
lakštą su Gedimino pilimi, kad 
įrašytum kerinčius dvasinio pri
sikėlimo žodžius:

Tas baltas, trečias lapas...
Kaip man paberti čia žvaigždynų 

tylų spiečių?
Kaip čia įausti tūkstančio rugelių 

dainą 
ir vieno rugio tūkstantį dainų?... 
Kad jis visom saulėtekio spalvom 

mainytus, 
banguotų ežerais ir dvelktų

dobilais, — 
tas baltas, tuščias lapas...

Kaip jį paversti delnu, 
glostančiu ir mylinčiu?-------------
Dvasinio prisikėlimo ugnies 

žiežirbų siuntei į mūsų buitį, 
kad tos žiežirbos, pabirusios lie
tuviškos padangės žvaigždynais 
ir lietuviškų dirvų rugeliais, at
banguotų svajingų ežerų banga
vimu ir keturlapių dobilų kvaps
niu; kad glostantis ir mylintis 
delnas įteigtų, jog yra saitų, ku
rių negali nutraukti nei tolu
mos, nei išsekimas, nei dvasi
nis apsnūdimas.

Prisikėlimo ugnis turi sude
ginti desperacijos ir pigaus pri
sitaikymo smilgas.

Neišsiųstas laiškas
Tolimame krašte, kur medžia

ginės gėrybės nori užgožti dva
sines vertybes ir nerimstančią 
laisvės troškimo dvasią apgau
ti pigiais blizgučiais, ant žvil
gančio stalo guli neišsiųstas laiš-. 
kas.

Jis parašytas tau, nemirštan
ti Lietuvos dvasia. Išaustas pa
vargusios dvasios motyvais, 
trokšta paliudyti, kad prisikėli
mo viltis tebėra gyva, kad ta , 
viltis ypač stipriai sužaruoja 
Kristaus Prisikėlimo nuostabos 
džiaugsme------------

Tas baltas, tuščias lapas...
Jį apkrito žvaigždės sunkią 

būties naktį ir klaikiai suskam
bo tūkstančiu dainų. Tik vienos 
dainos galėtų man pakakti — 
debesų nuklotu vieškeliu einu.

Švietė ir mirgėjo ryto saulės 
juostom, ežerais bangavo, dvel
kė dobilais... Klostytum žalt- 
vykščiais, ramunėlėm guostum, 
liūlia užliūliuotum Dainavos ši
lais, —

jeigu tuščią lakštą delnu tu 
paverstom, glostančiu, švelniu, 
kaip rytmečio rasa, jei į kūdi
kystės pievas tu išvestum, į ža
lius pušynus vienplaukė, ba
sa...

Nieko nesakytum, — gal ir 
aš tylėčiau; gal rankas surištų 
aklas judesys. Nors pušelėm o£ 
čiau, smilga svirdinėčiau, — de
gančios tikrovės nieks neužge- 
sys.

Daug žvaigždžių plevena — 
tūkstančiais rugelių, godų daug 
sutirpsta — tūkstančiu dainų.

Aš dairaus — prižėlę smilgų 
iki kelių; aš klausaus, kaip mirš
ta tūkstančiai aidų.

Jonas Gailius
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“vėžio” padarytas spragas, t.y. 
apmoka už iširusių šeimų bei al
koholikų tėvų vaikus. Be to, dar 
yra gerų tėvų, kurie dėl sveika
tos stokos nepajėgia savo šeimų 
išlaikyti.

Norint vaikus išlaikyti iki
lomis. O džiaugtis tikrai yra kuo, 
nes tose mokyklose auga ir bręs
ta jaunoji mūsų tautos karta. Į

Netaupykime gėlėms ant savo kapo
Vaikai šeimoje suartina tė

vus. Kartais, kritiškais momen
tais, juos net tvirčiau sujungia. 
Lygiai taip šeštadieninės mo
kyklos suartina mūsų kolonijų 
bendruomenes. Kiekviena lietu
vių kolonija rūpinasi, remia ir 
džiaugiąs Mesttnamis mokyk- mSo pabaigoj reikia juos su- 

dominti, patraukti, kad jie no
riai mokyklą lankytų. Tam rei
kalingos priemonės pareikalau
ja papildomų išlaidų. Prie to
kių dalykų priklauso modernių 
mokslo priemonių pirkimas, tau
tinių šokių pamokos, dainavimas 
ir ekskursijų rengimas baigian
tiems. Tos priemonės sustabdo 
mokinių nubyrėjimą.

Mūsų lietuvių mokyklos turi 
būti bendras visos kolonijos rū
pestis. Jas turi padėti išlaikyti 
ne vien tik tėvai, bet ir visi tie, 
kuriems likimas nesuteikė pro
gos vaikus auginti. Tai yra kiek
vieno tauraus lietuvio pareiga. 
Tėvai, kurie leidžia vaikus į lie
tuviškas mokyklas, savo parei
gas tautai pilnai atlieka. Jie, leis
dami vaikus į mokyklas, tuo pa
čiu juos atiduoda visai lietuvių 
bendruomenei. Dažnai visa 
bendruomenė turi progos jais 

. pasidžiaugti per įvairius paren
gimus. Tai buvo puikiai įrody
ta per paskutinį Vasario 16 mi
nėjimą Toronte: programą ir vi
są parengimą pravedė esami ir 
buvę šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, kartu su jaunimo or
ganizacijomis, skautais ir ateiti
ninkais.

Mums, vyresniems, tenka pa
reiga savo jaunimą remti dar
bais ir pinigais, kad jie turėtų 
geriausias sąlygas tapti mūsų 
tautos vardą garsinančiais did
vyriais. Tokių jau mes turime 

; ir dabar savo kolonijose. Reikia, 
kad jų skaičius nemažėtų, bet di
dėtų. Su ta mūsų jaunimui pri-

mi, kad jie tęs mūsų dar ne
pabaigtus darbus. Mes tikimės, 
kad jie išpildys mūsų širdyse 
glūdinčius troškimus.

Sakoma, kad kitą asmenį gali
ma pamilti tik tada, kai turima 
progos artimai pažinti. Tas pats 
dėsnis tinka ir tėvynės meilei. 
Per šeštadienines mokyklas mū
sų jaunimas turi progos pažinti 
savo tėvų žemę, jos gamtą, aug
meniją, kultūrą' bei garbingą 
praeitį ir dabarties tragišką li
kimą. Per pasišventusių mokyto
jų kruopštų ir rūpestingą darbą 
mokyklas baigę mokiniai gali 
drąsiai, nesigėdindami stoti 
prieš betkurį kitatautį, nes jie 
žino, kad yra- kilę iš mažos, bet 
garbingos ir per šimtmečius sa
vo teises gynusios tautos.

Pažvelgę į netolimą praeitį, 
čia, išeivijoje, matome, kad tos 
lietuvių kolonijos, kurios turė
jo geras lietuviškas mokyklas iš
augino ir gerus lietuvius patri- 
jotus. Tokius patrijotus, kuriais 

. per^ amžius lietuvių tauta galės 
didžiuotis: kaip Darių ir Girėną 
ir daugelį kitų, kurie dar ir šian
dien daugiau sielojasi Lietuvos 
likimu, negu dažnas iš mūsų čia 
vėliausiai atvykusių.

Tenka pasidžiaugti, kad mūsų 
kolonijos tą šeštadieninių mo
kyklų svarbą yra bent iš dalies 
supratusios. Daugelyje vietovių 
jos gyvuoja pakenčiamai ekono
miniu požiūriu. Jos dažniausiai klausančia parama nepavėluoki- 
yra pačių tėvų išlaikomos. Di
desnėse kolonijose jos yra re- labiausiai reikalinga. Vėliau jie 
miamos ir kitų organizacinių gali jos iš mūsų neprašyti... 
vienetų — parapijų, kredito Netaupykime dėl greitai nuvys- 
kooperatyyų ir šiaipjau tautiškai tančių gėlių ant savo kapo, bet 
susipratusių tautiečių. Tos gau- dar dabar savo kilniais darbais 
tos aukos dažniausiai padengia įrodykime, kad ir mes savo Tė- 
mūsų kolonijose atsirandančio vynę tikrai mylime. Z. G.

me, bet duokime dabar, kai ji

Gilaus liūdesio valandoje, TĖVELIUI staiga mirus, 
"Aukuro" dekoratorių dail. ALGĮ TRUMPICKĄ, se
seris — BIRUTĘ MICKŪNIENĘ, IRENĄ GUTAUS- 
KIENĘ ir jų artimuosius giliai užjaučiame —

"Aukuras

KAZIMIERUI TRUMPICKUI mirus,
brolį MYKOLĄ su šeima ir artimuosius užjaučiame ir 
kartu liūdime —

Danutė ir Petras Vaitiekūnai su šeima

MYKOLĄ TRUMP1CKĄ, broliui mirus,

giliai užjaučiame —

P. Dalinda
A. Dilkus

P. Jurėnas
Br. Vaidila
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Šviesa, mokslas ir “Žibintas'
Išblaškys juk artimiausias žmones
Šėlstanti gyvenimo audra;
Bus girdėti raudos ir dejonės, 
Kad tarp mūs’ ko nors jau nebėra.

DAGYS — išskleidė sparnus ir lėkė ki- 
tį direktorių dipL ekon. Joną
Varanavičių. Taipgi radau vis laikas 1 JAV, Australiją ar ki-

tur.bėgiojantį, viską karštai admi
nistruojantį, vis susirūpinusį

Vienas Lietuvos profesorius, mažoko ūgio inspektorių Juozą 
kadaise kalbėjo: — Kai tik lai- Kukanauzą ir, žinoma, gerą bu
kai pasunkėja, kai vargai labiau ri įvairaus “stono” mokytojų. 
žmones užgula ar kokie prispau- Varanavičius, Kukanauza ir 
dėjai labiau juos ima engti, tada kun. Jonas Kuzmickis buvo tos 
įvyksta žmonėse reakcija, tada mokyklos steigėjai. Mokykla bu- 
jų dvasia atbunda, tvirtėja, at- “* -
sparėja; tada jie jungiasi apie 
{iems priimtiniausią idėją ir 
>ando priešintis. O kad pasi

priešinimas sklandžiau vyktų, 
kad galėtų išsilaikyti nesunaiki
nami ar net šviesesniems lai
kams daugiau vilčių sukaupti, 
tada jie instinktyviai jaučia, kad 
laimėjimui pasiekti reikia dau
giau žinoti, aiškiau suprasti, gi
liau įžvelgti, žodžiu, reikia mo
kytis. Tokiais atvejais ne tik pa
vieniai žmonės, bet ir ištisos tau
tos pasidaro budresnės, dvasiš
kai judresnės ir kovingesnės. 
Jei to neįvyktų, jos greitai su
nyktų ir nueitų užmarštin.

Taip neįvyko ir su mūsų jau
nimu prieš 20 su viršum metų.* * *

Po II D. karo niūriai slinko 
desperatiškos dienos stovyklose 
tūnojant. Tada pustuščiais skil
viais, tuščiomis kišenėmis ir 
klaikiomis akimis besižvalgyda- 
mi į nieko neturinčias krautuves 
slankiojome po apgriautų mies
tų gatves. Staiga pasigirdo' žo
dis “Soest”. Soest šaukiasi jau
nimo!. Soest yra praktiška pre
kybos mokykla, beveik visiems 
prieinama. Važiuokite į Soestą riuomenei, o dipukai perkeliami 
mokytis! į Greveną. čia prasidėjo tam-

Visi sujudo, sukruto; kaip pa- sios dienos; ne todėl, kad artėjo 
vasarį žvirbliai, ėmė skardžiau ruduo, bet kad stovyklos admi- 
čirkšti: važiuojame, važiuojame! nistracija buvo nepalanki mo- 
Tikriausia tenai bus geriau; pa
simokysime, ko nors pasieksime, 
o gal dar ir dirbančiojo davinį 
gausime — važiuokime! Suplas
nojo vyrai, pakilo ir mergaitės.

Paskui atslinko ir kitas gan
das — tai mokyklai reikia dar 
ir mokytojų! Stvėriau popieriaus 
gabalą ir parašiau laišką švie
siausiam direktoriui. Netrukus 
atzvimbė atsakymas — atva
žiuok! Tuojau prisijungiau prie 
belekiančio jaunimo ir 1946 m. 
pavasari atsidūrėme Soeste.

Tenai radau augštoką, blondi
ną, visada geros nuotaikos, vis 
bejuokaujantį, niekada neužsi
degantį ir viską raipiai atliekam 

I

vo įsteigta Zelleje, DP stovyklo
je, Britų zonoje 1945 m. rugsė
jo m. Ji buvo organizuota pagal 
Lietuvoje veikusių prekybąs mo
kyklų pagrindus: trijų laipsnių 
— dvimetė, trimetė ir augštes- 
nioji (4 m.). Pradžioje tebuvo 
35 mokiniai, mokytojų gi 10. 
Baigiant pirmuosius metus joje 
liko tik 18 mokinių. Dėl Zellės 
stovyklos likvidavimo 1946 m,, 
mokykla perkelta į Soest DP 
stovyklą. Čia mokykla buvo UN 
RRos pripažinta profesine švieti
mo įstaiga Britų zonos lietu
viams.

Pradedant mokslo metus 1946. 
VI. 1. mokykloje jau buvo 134 
mokiniai 5-se klasėse. Visi dir
ba, pluša, visiems malonu ir ga
na patogu: moderniškose Hitle
rio palikimo kareivinėse užten
kamai erdvės, o mums palan
kiai nusiteikusi stovyklos admi
nistracija kelia nuotaiką. Ko 
daugiau bereikia — tik dirbk ir 
dėkok už tai tam, kam padėka 
priklauso. Deja, taip buvo neil
gai. Mat, tie pastatai pergeri di
pukams.

Soesto DP stovykla likviduo
jama, kareivinės pavedamos ka-

apie 400 pusi. Iš Kanados šimt
mečio valdinės komisijos tam 
reikaluį yra gauta $2000. Ka
dangi visa leidinio kaina sieks 
iki $10.000, tai jau dabar pra
dedamas prenumeratos rinkimo 
vajus. Prenumerata vieno eg
zemplioriaus $6 — iš anksto už
sisakius ir sumokėjus. Gauti ga
limai didesnį prenumeratorių 
kiekį iš anksto svarbu ne tik fi
nansiniu atžvilgiu, bet taip pat 
nustatant spausdinamų egzemp
liorių kiekį. Iš anksto neužsisa
kę vėliau turės mokėti didesnę 
kainą, rizikuodami iš viso kny
gos negauti.

Atsižvelgdama į tai, krašto 
valdyba prašo apylinkių valdy
bas organizuoti knygos platini
mo vajų, paskiriant tam reika
lui asmenį iš pačios apylinkės 
valdybos. Pinigus siųsti leidinio 
komisijos pirm. dr. J. Sungai- 
lai, 109 Riverwood Parkway, To
ronto 18, Ont. Leidinys išeis iš 
spaudos šių metų rudenį.

_____________ 2. Dabartinės krašto valdybos 
mi! Miela, kad palaikote saitus, kadencijai įpusėjus, pradedame 
kad suėję pasikalbate, kad gru- ’ 
miatės su gyvenimo kliūtimis. 
Būkite ir toliau laisvės ir pla
čių polėkių žibinto nešėjai?’ 
Tais žodžiais ir aš baigiu šį ra- 

tik turėjo ener^jos ir polėkių šinį.

kyklai, nebuvo gerų patalpų ir 
dar slėgė kiti rūpesčiai. Direk
toriaus sugebėjimų dėka, pradė
tas darbas buvo tęsiamas, nors 
mokinių skaičius žymiai suma
žėjęs. Tretieji mokslo metai pra
dėti 1947 m. sausio 7 d. su 88 
mokiniais ir 17 mokytojų, nes 
klasių jau buvo 7.

Vėl viskas neilgam. Pavasa
riop prasidėjo emigracija į Ang
liją, todėl 1947 m. balandžio 19 
d. ši vargo mokykla likviduota. 
Apie 90% joje buvusių sielų lai
mės jieškoti išsikraustė į Brita
niją. Bet... ten gera, kur mū
sų nėra. Dauguma nusivylė; kas

Amerika suradę jieškom Europos
ANTANAS MUSTEIKIS čiams padavinėtų patiekalus lai

veliais, mūsų anūkai dar su di
desniu užsidegimu lankytų nuo
stabiausią miestą pasauly. Tik 
aš neįsivaizduoju, kur ties sta
lais sėdėtu svečiai bei anūkai...

Ar

Tirolyje
Iš Venecijos taikėm per vie

ną dieną pasiekti Innsbrucką. 
Paprastai aš vairuoju, tad visai 
neseku žemėlapio, tik klausau 
brolio, kokia kryptimi pasukti. 
Šį kartą žemėlapininkas nusta
tė, kad Austrijos sieną turim 
perkirsti kažkokiame mieste, 
kurio jokios kelio rodyklės ne
žymėjo. Vietoj to mums vieti
niai nurodė vis į kažkokį Bre- 
nero. Tik kai įvažiavom į to var
do kaimelį, mūsų žemėlapinin
kas netikėtai suprato, kad tai ir 
yra pasienio riba. Kitaip sakant, 
kelio vadovas man nurodinėjo 
vieną kelią, o aš vis kitu važia
vau. Gerai, kad vietoj Austri
jos nenuvažiavom į Jugoslaviją, 
kur mūsų pasai negaliotų...

Pati galingiausia ir žmogaus 
mažiau apvaldoma gamta atrodė 
esanti Tiroly. Važiuoji ir važiuo
ji per didelį kalną, kalvas, pa- 

prisiliečia. Kai reikia,'gondoli- šlaites, apaugusiais spygliuotais 
ninkas atsispiria nuo sienos su ir lapuotais medžiais^ o apačio- 
koja... Neabejoju, kad toks 
vairuotojas egzaminus iš karto 
išlaikytų ir pas pagarsėjusius 
Niujorko valstijos eismo kirstu
kus.

Laivyba čia įvairiausia. Yra 
specialių gondolų numirėliams 
ir jaunavedžiams^ Brolis kaip 
tik suspėjo nufotografuoti vie
ną pagyvenusių jaunavedžių po
rą gondoloj. Jaunasis iškilmin
gai nusilenkė — dėkojo broliui. 

Nuostabus miestas. Tik kažin

nystėj visą naktį skambėjo 
“Santa Lucia” melodija. O mes 
praleidom pačią ramiausią nak
tį visoje kelionėje.

Valtimi per miestą
Dieną išplaukėm tradicine gon

dola. Irklininkas pasakojo kuris 
kanalas didžiausias, kokiom kil
mingom šeimom didesnieji pa
statai priklauso. Kanalo vanduo 
skalauja namų sienas, ir jokio 
“šaligatvio” nėra (reikėtų saky
ti: šalikanalio). Gyventojai gali 
laiptais nusileisti prie vandens 
ir sėsti į valtį. Bet tarp pastatų 
yra daugybė pėsčių praėjimų ir 
lanko formos tiltų, kad apačia 
galėtų praplaukti gondolos.

Irklininkas viską aiškino 
jų kalbų mišiniu: angliškai, 
kiškai ir, pritrūkęs žodžių,
liškai. Įplaukdamas į kanalų 
sankryžą, iš anksto perspėja 
šauksmu “alt”, kad nesusidur
tų su kita gondola ar garlaiviu, 
ir jo šauksmas skambėjo nepa
kartojamai tarmiškai. O kaip 
nuostabiai jis savo irklu varė
si pirmyn! štai, rodos, gondola 
atsimuš į sieną, tačiau ji nė ne-

tri- 
vo- 
ita-

(Tęsinys iš pr. numerio)
Plūduriuojantis miestas
Ištisą savaitę išbuvom Romoj, 

bet reikėtų mėnesių ir metų ita- 
liškajai kultūrai pažinti. Sutik
tieji italai buvo nepasiturintys 
ar vidurinės klasės, ne aristok
ratai, kurie kartais stebisi žmo
gum, kuris turi užsidirbti pra
gyvenimą. Beje, viena mano bu
vusi studentė bekeliaudama už
sikabino už kažkokio laimingo 
italo ir ištekėjo. Bet ji buvo gra
ži, kaip pasakos Pelenė ...

Po normalios dienos darbo — 
vairavimo pasiekėm Veneciją,’ 
Adriatikos karalienę, dar gero
kai su saule. Jau vien priva
žiavimas ilgu supiltu keliu, iš 
abiejų pusių apsuptu vandenų, 
rodė, kad gal važiuojame į salą.- 
Bet tai buvo ištisas miestas, ant 
daugelio salelių pastatytas. Tai 
bene vienintelis Vakarų civiliza
cijos miestas, kuriame nematėm 
nė vieno automobilio (visi juos 
palieka milžiniškose aikštėse 
prieš miestą), nei dviračio. Bet 
ir pėsčias toli nenueisi, čia nė
ra gatvių — tik kanalai; susisie
kimas — laiveliais, vandens tak-. 
siais ar gondolom.

Susiradom “Casa Fontana” 
pensionatą, vedamą tų pačių vo
kiečių vienuolių, kurios tvarkė 
ir lietuviškąją rilą Romoj. Vie
tos apnakvydinti neturėjo, bet 
surado pas privačius kaimynus. 
Prastokus nakvynės kambarius 
atpirko puiki “Casa Fontana” 
valgykla.

Vaikščiojom po šv. Morkaus 
aikštę, stebėjomės dailia archi
tektūra, brangakmenių ir krista
lų krautuvėmis. Vaikai turėjo 
gero darbo — lesinti būrius kar
velių. Trejetas orkestrų atviro- ar man patiktų jame nuolat gy- 
se kavinėse-restoranuose pakai- venti? Drėgmė ir puvėsių kva- 
tomis linksmino minias slampi- pas jaučiamas visą laiką, 
nėjančių turistų. Iš muzikos ne- Italai, pragyveną iš turistų,

je kokio puskilometrio nuotoly 
pamatai mažą vingiuojančią 
upelę. Kalnuose jos baisiai pu
todamos verda kunkuliuoja, ir 
dažnai negalima atskirti, į kurią 
pusę jos teka. Tik kai automobi
lis nepajėgia ir įjungi pagrin
dinį bėgį, supranti, kad kylame 
prieš vandenį. Dažnai važiuojam 
iš visų pusių giria apaugusiais 
kalnynais, kur nėra jokių gy
ventojų pėdsakų, ištisą valandą, 
tad ir nutari, kad čia gamta vieš
patauja.

“Tėte, atsargiai! Nenugriūk!” 
— staiga sušuko Rimutis.

_____ _______________ ____ , __ ___  _____ Ne, nugriūti Opelyje nebuvo 
įspėsi, ar čia Italija ar Amerika, panašūs į ^Amerikos miestų lau- vietos, bet su visu automobiliu 
nes grojo populiariausias “tarp- žynų savininkus, kurie pasenu- į_prarają buyo gali-
tautines” melodijas. ' .

• Pakrantėje reguliariais pro
tarpiais buvo pritivirtinti prie 
grindinio stori stiprūs suolai. 
Lyg pagal komandą, jie buvo už
sėsti baltadrabužių jūreivių, 
linksmai klegančių su savo mer
ginomis. O netoli kranto, inka
rus suleidę, plūduriavo pilki ita
lų karo laivai.

Girdėjau, kad vieni mūsų pa- _ , . . e_ .
žįstami jokiu būdu negalėję už- nertų per kokį metrą į jūrą ir lio prie didokos upės sustojom 
migti ligi vėlumos, nes kaimy- viešbučių salėse kelneriai sve- “Kapaunige”.

šių namų neremontuoja, o tik Važiavom uoloj iškirstu ke- 
nuomą tvarkingai surenka. Ir kurio kairėje pusėje matė- 
italai gyvena ta diena ar me- me v\erĮ ežerą, nematomu kraš
tais. Kad namų sienos netaiso- tu atsirėmus) stačiai į mūsų uolą 
mos irsta ar kad visi pastatai pa- aP^e perą šimtų metrų žemiau, 
lengva grimsta, niekas rimtai Saulei leidžiantis įvažiavom į 
nesirūpina, žinia, milžiniškų lė- Innsbrucką ir pirmą pasitai- 
šu reikėtų ... Tad Venecijos Ii- kiusį policininką paklausėm, 
kimas juodais antspaudais nu- kur čia būtų artimiausias vieš- 
žymėtas... būtis. Buvo malonu jį klausti jo

Beje, jei visa Venecija pasi- paties gimtine kalba. Už pusmy-
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TAIP SAKOMA

Jaunimas, kuris dar Vokie
tijoje stvėrėsi nešti žibintą ar 
žingsniuoti jo šviesoje, neveltui 
tai darė. Tai jiems daugiau ar 
mažiau padėjo tvirčiau atsistoti 
ant savųjų kojų ar paskatino ak
tyviau dalyvauti bendruomenės 
kultūrinėje veikloje, nes to jie 
buvo mokomi ir “žibinto” mo
kykloje. Ir ten, be tiesioginio 
klasės darbo, buvo aktyviai da
lyvaujama kultūriniame gyveni
me; organizuojami minėjimai, 
skaitomos paskaitos, dainuojama 
chore, šokama šokių grupėje ir 
vaidinama scenoje. Gal svar
biausia kultūrinio darbo gairė 
jaunimui buvo neperiodinis žur
nalas “žibintas”, kurį redagavo 
vicedir. literatas kun. J. Kuz- 
mickis. Išėjo net 9 numeriai.

turtingas, jeigu vyriausybė juo rūpintųsi, turėtų pasižiūrėti i Kanados 
ir Amerikos indėnus.

— Normalus ir gerai išbalansuotas žmogus yra tas, kuris padaro 
tą pačią klaidą du kartus, tačiau dėl to nepradeda nervintis.

— Prarask vieną valandą rytą, ir jieškosi jos ištisą dieną.
— Optimistas dažnai mato šviesą ten, kur jos nėra, bet kodėl gi 

pesimistas turi skubėti ją užpūsti?
— Mirti nėra baisu. Baisu nebegyvento
— Maža žmonių plaukia | Dievą, panašiai kaip upė į vandenyną.

Dauguma yra stumiami ir varomi lyg gyvūnai.
— Moteriai niekad nebus šalta, nežiūrint koks bus oras, jeigu ji

galvos, kad yra gražiai apsirengusi.
— Užuot mylėjęs savo priešus, stenkis šiek tiek geriau elgtis su

savo draugais.
— Skurdas Bereiškia pinigų trūkumo. Tai dvasinė būsena, kuri 

yra užkrečiama. Vaikai dažnai užsikrečia iš tėvų.
-• Herojus nėra nė kiek drąsesnis už paprastą žmogų. Tiktai 

jo drąsa trunka 5 minutes ilgiau.
— žmogus, kuris amžinai bijo — “ką kiti galvos apie mane”, 

klysta. Kiti dažnai apie jį visiškai negalvoja. Jis kitiems nerūpi.
Parinko V. Klč.

Krašto valdybos pranešimai
Anų laikų aktyvumo dvasios 

bei susidraugavimo vargo mo
kykloje dėka praeitą rudenį to 
laiko 20-čiai metų prisiminti To
ronte buvo sušauktas žibintiečių 
pobūvis, kurio ne tik siela ir šir
dis, bet ir didžiausias darbo ark
lys buvo “Žibinto”, auklėtinis 
Antanas Dilkus. Visų vardu — 
pagarba jam!

Buvo susirinkęs gražus bū
rys buv. mokytojų ir mokinių, 
nors turėjo jų daugiau atvykti 
bei atlikti lyg ir savo pareigą 
šiai sunkių laikų mažai bendruo
menei pagerbti bei susitikti ne 
tik jos narius, bet ir jų antrą
sias puses, kurias jie ar jos be
eidami per pasaulį šen ar ten 
susirado.

Buvo perskaityti laiškai tų, 
kurie dėl nuotolių negalėjo at
vykti. Vienas jų, kadaise lan
džiojęs po Lietuvos pastoges 
kaip Žvirblis, dabar gi pavirtęs 
į Arą ir lekiojąs apie Kaliforni
jos kalnus, negalėjo atskristi, 
nes ir Arui nuotolis buvo perdi- 
delis. Juo labiau negalėjo at
vykti iš Anglijos kun.. J. Kuz- 
mickis. Jis savo laiške rašė: 
“Sveikinu visus visa savo širdi-

1. Kanados šimtmečio lietuvių mas tačiau nėra galutinis. Jei- 
leidinys anglų kalba jau renka- gu bent viena apylinkė moty- 
mas spaustuvėje. Tai bus Liet, vuotai pasiūlytų kokius nors da- 
Enciklopedijos formato vieno bar veikiančių tarybos rinkimų 
tomo leidinys kietais viršeliais, taisyklių pakeitimus, juos įne- 
apie 400 pusi. Iš Kanados šimt-. Šime į šio rudens krašto tarybos 

suvažiavimą. Prašome tą reika
lą apsvarstyti savo posėdyje ir 
mums atsakyti iki birželio 15 d.

3. Nors 1966 metai jau pasi
baigė, bet dar nevisos apylinkės 
yra atsiskaičiusios su krašto val
dyba dėl solidarumo įnašų. 
Prašydami tai galimai greičiau 
atlikti, kartu primename, kad 
pagal paskutiniosios krašto tary
bos suvažiavimo nutarimą kraš
to valdybai priklauso 50% soli
darumo įnašų.

4. Naujasis VLIKo pirm. dr. 
K. J. Valiūnas yra pažadėjęs 
dar šį pavasarį aplankyti Kana
dos Liet. Bendruomenės apylin
kes. Norėdami sudaryti apylin
kių lankymo tvarkaraštį, prašo
me painformuoti, kuris laikas 
(data) būtų jūsų apylinkei pato- . 
giausias?

5. Toronto Prisikėlimo para
pijos “Aušros” sporto klubo 
mergaičių krepšiniu komanda, 
laimėjusi Ontario pirmenybes, 
buvo nuvykusi į Edmontoną, Al
bertoj, dalyvauti visos Kanados 
rungtynėse, kur laimėjo III vie
tą. Mažesnę kelionės išlaidų da
lį apmokėjo valdžia, kitą dalį 
suaukojo tautiečiai. Krašto val
dyba reiškia viešą padėką “Auš-

galvoti apie naujosios tarybos 
rinkimus bei rinkimų taisyklių 
keitimo reikalą. Kaikas buvo 
siūlęs tas taisykles keisti. Krašto 
valdyba yra nuomonės, kad ir 
dabartinėmis taisyklėmis apylin- ros” sporto klubui už atliktą eti
kių atstovavimas yra pakanka
mai apsaugotas, nes kiekvienos 
apylinkės pirmininkas automa
tiškai yra ir krašto tarybos na
rys. Reiktų tik pageidauti, kad 
apylinkių pirmininkai gausiau 
dalyvautų tarybos suvažiavimuo
se.

Šis krašto valdybos nusistaty-

delį lietuvišką darbą ne tik ke
liant mūsų vardą kitataučių aky
se, bet taip pat už atgaivinimą 
lietuviškojo entuziazmo Edmon- 
tono apylinkėje. Taip pat dėko
jame visiems tautiečiams, gau
siai šį lietuvišką reikalą parėmu- 
siems.

KLB krašto valdyba

JONUI VAITONIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnui POVILUI VAITONIUI ir šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

J. R. Paškauskai
R. A. Siručiai

s

JONUI VAITONIUI Lietuvoje mirus,

sūnų POVILĄ VAITONĮ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiu —

J. Matusevičius

JUOZUI TAUJENIUI mirus,
jo žmoną, dukteris STASĘ ir ADĄ su šeimomis bei vi
sus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

L. V. Morkūnai
V. V. Petrauskai

JUOZUI TAUJENIUI staiga mirus,
jo žmoną KOTRYNĄ, dukras ADELĘ ir STASĘ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Liudas ir Lina Einikiai

LEONUI KARBONUI,

Lietuvos kariuomenės leitenantui ir D. L. K. Algirdo 
sargybų kuopos karininkui, žuvus, jo žmonai ir gimi
nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

O. A. Andriukaičiai

Viešbučio valgykloj tvarka, džiulis kalnas, iš kurio nuolat 
švara ir ūkiškumas, be jokių veržiasis Upeliai, vargiai suval- 
meniškų polėkių. Austrai yra domi gatvių latakų, gi apačioje 
garsūs viščiuko kepsniu, kurį 
prisiminėm, kai alkį jau buvom 
numalšinę kitkuo. Bet alus, 
alus! Nebrangus ir nenormuo
tas...

Innsburckas yra gerai žino
mas daugeliui lietuvių stauden-

teka srauni upė. Per ją protar
piais į kalną keleivius gabeno 
keltuvas. Besivaikščiodamas ne
toliese užtikau prancūzų kalbos 
institutą — mažą pastatą. Sa- < 
kytumei, kad tai 19 šimtmečio 
namelis, viliojąs tik romantiškus 

tų. Iš vienos pusės jį supa di- studentus. (Bus daugiau)
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ar ne? Gal jie būtų jau taip pa-ryškėja tikrovė — žmogaus vaiz-

vylimą?

Jis
su ____ __ _________
mirusių”. Geriausia priemonė 
dviprasmiškumui pašalinti — jo 
aptarimas.

anapus. Faktas lieka faktu, kad 
dabartiniuose pokalbiuose išli
kimo nuojauta, gyvenimas ana
pus ir nieko nebuvimas dažniau
siai tėra vaizduotės atšvaiste. O 
kalbant apie gyvenimą anapus, 
nemirtingumą ir nieko nebuvi-

GRĮŽIMAS ATGAL?
Tiesą pasakius, kiekvieno to

kio asmens atveju man daugiau 
už bendrą ateities gyvenimą rū
pėtų laikrodžio rodyklės atsuki
mas atgal, grįžimas į praeites 
dienas, visos buvusio gyvenimo 
istorijos nauja pradžia, atitinka
mai pakeičiant jos eigą, pašali
nant padarytąsias klaidas ir tuo 
būdu atkuriant niekada nesibai
giančią mūsų praeitį. Kitų mir
tis kaip tik ir yra mūsų visiškas 
nesugebėjimas gyventi praeiti
mi ir ją pakeisti. “Aš galėjau pa
daryti, aš turėjau...” — yra 
baisūs žodžiai.

Man niekada nekyla mintis, 
kad kuris nors mano miręs drau
gas staiga su kūnu ir siela at
sistotų prieš mane ir imtų šne
kėti, kaip kad kadaise darydavo. 
Tokia prielaida mane jaudina ir 
netgi gąsdina, nors, žinau, yra 
daug moterų, kurios ja būtų pa
tenkintos. Mane gi atstumian- 
šiai vėiktų iš kapų prisikėlusios 
dvasios. Jeigu taip ir įvyktų, ne
norėčiau patikėti, nes juk abe
jones iššauktų tokiu atveju dide
lį vaidmenį turinti vaizduotė.

Kokia iš visa to darytina iš
vada? Ta, kurią jau esu išdės
tęs šio skyriaus pradžioje: skau
dus ir neišvengiamas savo bei 
kitų mirties faktas žmogui yra 
nesuprantamas dėlto, kad jis 
prašoka visą žmogiškąją patirtį 
ir vaizduotės ribas, šių klausimų 
palietimas nebuvo beprasmis* 
nes jis turėjo tikslą išjungti iš 
diskusijų visus vaizduotės pėdsa
kus, kurie būtų tik padidinę ne
aiškumus.
KĄ REIŠKIA PRISIKĖLIMAS?

Gaminant filmą daugiausia 
laiko pareikalauja ne pats fil
mavimo darbas, bet prieš tai at
liekamas scenovaizdžių apšvieti
mas. Panašiai elgiuosi ir aš, ar
tėdamas prie šv. Rašto ir prieš 
tai norėdamas išsklaidyti visus 
dviprasmiškumus Jėzaus Kris
taus prisikėlimo klausimu. Tu
riu galvoje katalikų tikėjimą 
tokį, kaip jį išmokau ir supra
tau. Jo šviesoje aš skaitau šv. 

_ ___________ ____ Raštą. Daug nesutarimų savai-
tokius klausimus? Argi iš tikru- me atpuola, kai būna tinkamai 
jų norėčiau pamatyti tuos, kii- nustatytas apšvietimas.
riuos kadaise taip karštai mylė
jau? Ar toks mano troškimas 
nėra atskiestas baime? O jeigu 
būtų tokia galimybė, ką aš tada 
daryčiau? Norėčiau juos matyti

saugotis vaizduotės, kurią šiuo 
atveju apsunkina viską triuški
nanti klaidos našta. Nesvarbu, 
ar vaizduotės žvilgsnis krypsta 
į nieko nebuvimą, ar linksta į 
amžinybę, nes jis yra bevertis. 
Vaizduotę saisto erdvės ir laiko 
žemiškieji rėmai, kuriuos paša
lina ir galutinai pakeičia mirtis.

Vaizduotė nepajėgia išreikšti

teikiami vaizdai, tiek gąsdinan
tys, tiek drąsinantys, neturi ver
tės ir reikšmės, kadangi jie yra 
vaizduotės sukurti. Nėra kitos 
tokios minčių ir diskusijų sri
ties, kur vaizduotė būtų taip 
klaidi, kaip mirties ir pomirti
nių įvykių nuojautoje. Vaizduo
tė yra nuogąsčio dukra, gimdan
ti rūpesčius ir tariamąjį saugu
mą. Besiklausant daugelio žmo
nių kalbos apie nieko nebuvimą, 
susidaro įspūdis, kad jų išvados 
turi tik vieną tikslą, būtent, pa
dėti jiems užmiršti visą šią pro
blemą, kai ateina laikas nakties 
poilsiui.

AŠ IR KITI
Lig šiol kalbėjau tik apie sa

vo mirtį ir savąjį anapus, bet 
man yra tekę šimtą kartų per
gyventi kitų mirtį, skaudų gedė- 
jimą, negailestingą atskyrimą 
nuo mylimųjų, ši patirtis, kiek 
kartų jį besikartotų, visada gąs
dina kaikuriuos asmenis. Dau
giausia klausimų man kelia ne 
mano paties neišvengiama mir
tis, bet kitų asmenų. Ką galė
čiau pasakyti šia tema? Ar tas 
mano mylėtas ir jau miręs as
muo tebėra gyvas? Kur? Kaip? 
Ar aš galėsiu jį pamatyti, vėl 
sutikti? O jei susitiksim, ar man 
bus įmanoma jį atpažinti? Ar jis 
atpažins mane? Ar mes galėsim 
pasikalbėti? Apie ką mudu kal
bėsimės? Ką reiškia visi šie ma
ne užplūdę klausimai — ar jie 
yra logiški, ar galbūt karštligės 
žymė? Ar aš esu išminties vyras, 
ar pakvaišėlis, drįsdamas statyti

Pagrindinis dviprasmiškumas, 
kurį reikėtų pašalinti, liečia Jė
zaus Kristaus prisikėlimą ir yra 

katalikiškuose 
aiškinimuose.

pastebimas netgi 
pamoksluose ir

KAI 
ATSIMINIMAI
PRAKALBA
JURGIS GLIAUDĄ

žodžiai “prisikėlė iš numiru
sių” iš tikrųjų turi dvejopą 
reikšmę. Nesakau, kad abi dvi
lypumo dalys yra griežtai prie
šingos viena kitai, nors visdėlto 
esama dviejų skirtingų prasmių, 
kurių viena pranašesnė už kitą, 
kaip dangus prieš žemę. Pirmoji 
man ateina į galvą žemiškoji 
prasmė, pagal kurią “prisikėlė 
iš numirusių” reiškia grįžimą į 
prarastą gyvenimą, kaip kad 
žmogus po ilgesnės išvykos grįž
ta į savo namus. Žemiškąja 
prasme prisikėlimas yra laiko 
susigrąžinimas, panašus į laik
rodžio atsukimą. Jis yra keistas 
grįžimas, nes tai žingsnis atgal 
į gyvenimą, kai tuo tarpu prieš 
tai buvo žengta priekin — į mir
tį. Žmogus, įveikęs mirties 
slenkstį, vėl peržengia jį prie
šinga kryptimi: pasijunta esąs 
gyvas, pasiruošęs tęsti tai, ką 
buvo palikęs, jaučiasi atgavęs 
savo įprastinę išvaizdą ir vietą 
gyvenime. Toks atvejis šv. Raš
te buvo -su Lozorium, kai Jėzus 
jį prikėlė iš numirusių. Lozorius 
netapo nemirtingu, nors jo akis
tata su mirtimi kuriam laikui 
buvo atidėta.

Toks prisikėlimas primena su
sižavėjimą vaikams skirtomis 
pasakomis, kuriose graži prin
cesė užmerkia akis giliam mie
gui, kad vėl pabustų po šimto 
metų ar kad ją pažadintų neti
kėtai atvykęs gražuolis princas. 
Tai, žinoma, neišsprendžia jo
kios problemos — nei gyveni
mo, nei mirties, nei pagaliau 
miego. Mūsų modernią įvykių 
sampratą įžeidžia tokia vaikiška 
pasakaitė, įžeidžia ją ir stebuk
lai, kaip jau anksčiau esu minė
jęs. Neužmirškime, kad šį kartą 
esminis yra ne Lozoriaus, bet 
Kristaus prisikėlimas.

žodžiai “prisikėlė iš numiru
sių” taipgi turi kitą prasmę, ku
rią galėtume pavadinti dangiš
kąja, nes tik ji viena tinka Jė
zaus Kristaus prisikėlimui. Per
žengęs žemiškosios mirties 
slenkstį, Kristus neturėjo grįži
mo atgal ir laiko atsukimo klau
simo, bet tik ėjimą priekin, ga
lingą šuolį per kitą slenksti į 
amžinybę, kuri jau yra virš lai
ko ir mirties. Jo prisikėlimo ne
galima vadinti grįžimu, nes tai 
buvo jo kūnui, visiškai naujas 
ėjimas pirmyn. Kristaus prisi
kėlimas tad nėra grįžimas į že-

Urnas iš nu- žygis anapus 
mo, mirties kapo. K 
grįžo, bet pro lig ’* ‘ 
duris visam laikui 
mūsų dabartinio gyvenimo ir 
mirties. Jis yra laisvas anapus, 
laimingas savo dangiškosios tė
vynės amžinose lygumose.

Tai yra pats nuostabiausias 
dalykas! KaUnys pabėgo iš ka
lėjimo. Žmogus išsiveržė iš mū
sų žemiškosios aplinkos. Jo ne
begali pasiekti nei budelis ir tei
sėjas, nei įstatymų leidėjai ir jų 
aiškintojai, nei sava gentis, nei 
žiaurios šios žemės tėvynės, nei 
gydytojas, medicinos sesuo, nei 
laidotuvių direktorius; nepasie
kia jo nei pinigas, nei partijų 
varžtai, sindikatai, policija, nei 
apdraudos bendrovės, šmeižtas 
ir nuoskauda. Trumpai tariant, 
jis yra anapus kasdieninio gyve
nimo, anapus neišvengiamos 
mirties. Per mirtį, kaip per pra
virą tarpdurį, jis žengė naujos 
patirties kryptimi. Prieš jo akis 
— neįsivaizduojama laisvė, o už 
jo — mums nušviestas kelias, 
vedąs per mirtį į susijungimą 
su juo. Jame ir per jį glūdi už
tikrintas išsilaisvinimas, nes to
ji laisvė yra ir jo, ir mūsų. Kai 
angelai nuritino akmenį nuo ka
po angos, sudrebėjo visi žmoni
jos kalėjimo pamatai, atverdami 
gilius ir jau niekada neužtaiso
mus plyšius.

KELIAS JAU NUTIESTAS
Džiaugsmu ir pergale apvai

nikuotas Jėzaus Kristaus prisi
kėlimas visiems laikams pakei
tė gyvenimo ir mirties prasmę, 
kiekvienam iš mūsų parodyda
mas kelią, įveikdamas tvirtovės 
sienas ir pralauždamas apkasų 
pylimus. Tie, kurie jį myli, seks 
jo pėdomis, nes Kristaus dėka 
miestas jau yra mūsų. Koks 
miestas? Dangiškoji Jeruzalė — 
amžinas gyvenimas mūsų sie
loms ir mūsų kūnams. Kapo 
duobė jau nebėra slegianti, o 
nlieno šarvai, kurie laikė su
kaustę žmogaus likimą mirti
mi, liko sutrupinti. Tai ir yra 
tikroji Jėzaus Kristaus prisikė
limo prasmė arba jos iš viso 
negali būti.

Su kūnu ir siela Jėzus Kris
tus įžengė amžinybėn. Jis kaip 
audra laimėjo ją, įveikė aršiose 
kautynėse ne tik sau, bet ir 
mums — mūsų vargšėms sie
loms ir mūsų suvargūsiems kū
nams. Gandhi ir Nehru kūnai

genau patinka Jėzus Kristus. 
Žmogus niekada nebus visiškai 
laisvas, kol jis neturės ir laisvo 
kūno:

... mielas kūne, 
aš myliu tave, nes tu vieninte
lis mane saugai nuo mirties! 

Koks didingas ir nuostabus 
yra mūsų tikėjimas, užtikrinąs, 
kad ir mūsų kūnai galės daly
vauti amžinajame gyvenime, 
spindėdami gražiu ir nepažei
džiamu nekaltumu. “Tikiu į kū
no prisikėlimą, į nesibaigiantį 
gyvenimą! Tebūnie taip!”

IŠ LAIKO Į AMŽINYBĘ
Žinoma, būtų neįsivaizduoja

ma, jeigu toks perėjimas iš laiko 
į amžinybę, toks radikalus bū
senos pasikeitimas nė kiek ne
pakeistų sielos ir kūno. Žmo
gaus sielai perėjimas į amžiny
bę reiškia tikrą nekintamumą: 
išnykimą abejonių, mįslių, ne
aiškumų, netikrumo. Tada siela 
pasineria tiesoje bei pažįsta vi
sus dalykus, kaip ir pati yra pa
žįstama.

Ką tai reiškia žmogaus kū
nui? Čia ir išryškėja didysis 
krikščionybės optimizmas, kaip 
kontrastas Platono ir hinduizmo 
pesimizmui. Kristaus prisikėli
mo esmė yra ta, kad žmogaus 
kūnas, menkas, bet visdėlto sie
lai būtinas instrumentas, galės 
sekti sielą į amžinybę ir toje am
žinybėje dalyvauti. Jeigu tain 
įvyko su vienu individu, gali 
įvykti ir su kitais. Mes, krikščio
nys. tikime į “kūno prisikėli
mą”, i jo išaugštinimą amžiny
bėje. Kokia nuostabi patirtis!

Kadangi esame modernūs 
žmonės, nusigąstame, nes juk 
tai būtų perdaug žavu; Su gė
dos jausmu širdyje esame linkę 
nusileisti savo kūnams, atsiduo
ti jiems, pakęsti jų užgaidas, 
džiaugsmus, persisotinimą ir 
geidulingumą, širdies gelmėse ' 
mes nemylime tu savo kūnu, ne
gerbiame. nepasitikime jais ir 
ju nekenčiame. Kaip galim pa
tikėti, kad jie yra verti tapti 
Šventosios Dvasios buveine? Jie 
mums atrodo ne tik neverti, bet 
ir netinkami gerti taurei amži
nojo gyvenimo, džiaugtis Dievu. 
Taip, netinkami džiaugtis Die
vu. Kain kitain galėčiau išsi
reikšti? O visdėlto tai mums yra 
pažadėta. Amžinasis gyvenimas 
reiškia Dievo meile. Dievas yra 
Dvasia, tiesiogiai užvaldanti mū
sų erota, mūsų norus ir mūsų 

buvo sudeginti pelenai išbarsty- sielas įkvepiančios meilės ženk- 
ti šventoje upėje, o jų sielos le. Argi galima būtų patikėti,

Prof. Juozas Eretas, gyvenąs Šveicarijoje, skelbia viltį naujo Lietu
vos prisikėlimo 

kad su siela susijungęs kūnas 
pasipriešintų tokiai meilei? To
je galingoje meilėje kūnas taip 
pat nebus išskirtas — nuo gal
vos iki kojų pirštų jis drebės iš 
didelio džiaugsmo. Taip atsiti
ko Jėzui Kristui prisikėlimo ryt
metį.
ABEJONĖ IR DŽIAUGSMAS
Jeigu nenorime tikėti, kad tai 

galima, kaltas yra mūsų gyve
nimas žemame lygyje, didžiau
sioje nedrąsoje, neturinčioje nei 
ambicijos, nei garbės. Mes vis 
dar mąstome kaip pažeminti 
valkatos: tai mums būtų pergra- 
žu, perpuikū. Dėl dvasinio did
vyriškumo stokos vis dar esame 
linkę manyti, jog mums skirta 
kiurksoti ir amžinai pūti purve, 
kai tuo tarpu iš jo jau esame 
amžiams prikelti. Puolę ant ke
lių, turėtume šaukti “Nesu ver
tas!” Bet tokiu momentu pikta
sis šnibžda ausin: “Netiesa! Taip 
negali būti!”

Jėzaus Kristaus prisikėlimas 
nušluoja šią skurdžią ir vergišką 
filosofiją: mes esame sukurti su 
kūnu ir siela įžengti amžinybėn, 
džiaugtis Dievu, sotintis juo, 
kaip gražiu savo atitinkamo liki
mo vaisiumi.

• Vertė V. Kst.

Atsukim laikrodžius atgal; 
atsukim juos taip metų keliasdešimt — 
į mažą Lietuvos kaimelio bažnytėlę eikim 
šiandieną, Didįjį šeštadienį. 
Teprakalba į mus atsiminimai 
ir pasakos mamos, ir mūsų jaunos dienos...

Tai toks ankstyvas rytas, 
tai toks ankstus pavasaris tėvynės laukuose. 
Pavėsyje gali dar rasti ledą, 
o pievų vandenys jau ūžia.
Neramūs jie putojančiais upokšniais skuba — 
ir žengiančio pavasario džiaugsmus pabudina širdy.

Ir pirmos pempės klykia iš karklyno “gyoT, “gyvi”. 
Ir joms praeivis taip linksmai atsako “sveiki gyvi”.. 
Kely bažnyčion baltos moteriškių skaros 
tartum anksti laukuos pražydę baltojo bijūno puokštės.

Štai, ant kalnelio, 
juodųjų medžių apsupta 
medinė, nuostabiai kukli, mažytė bažnytėlė.

Sena, sena, dar mūsų protėvių Dievulio garbei pastatyta, 
kukli mažytė bažnytėlė.
Ji tykiai laukia stebuklingo ryto 
ir tos didingos valandos, kada 
prabils varpai, dabar sustingę, 
skambiais, skardžiais balsais, 
pritardami procesijos džiaugsmingam Aleliuja.

Šventos ugnies ir švęstojo vandens kiekvienas nori parsinešti. 
Koks didelis ir mielas triūsas — 
pavasario laukais, pilnais gyvybės ir linksmučio vėjo, 
namop parnešti ugnį iš bažnyčios 
ir džiaugtis išdidžiai mamos pagyrimu.

O vakarop, kada karklynuose užmiega pempės, 
pailsta vėjas dar neartuose laukuos, 
ir melsvas vakarinis šydas akiračius kalvotus užvyniojo, 
gojelius, pakelės rūpintojėlius, 
vėl išskubėt bažnyčion...

Bažnyčioje, didingam ramume, 
lietuviškos bažnyčios glūdumoj — 
toks paslaptingas, ašarom graudžiom apverktas karstas. 
Karste mūs Išganytojas, žmogaus mirtim ant kryžiaus miręs.

Ir vaško žvakės blykčioja kaip gelsvos peteliškės. 
Jo iškankintas veidas mums byloja apie žiaurią kryžiaus mirtį. 
Ant jo kaktos erškėtrožių vainikas.
Ir kraujo dėmės, ir mirties šešėliai jo veide 
lyg juda toj blankioj ir mirgančioj šviesoj vaškinių žvakių. 

Giedorkos moterys, vienu balsu, taip graudžiai gieda, 
kad net širdis iš skausmo plyšta.
Ir giesmės tos, iš tų švarių širdžių, kažkur augštai, 
bažnyčios skliautuose nutyla — 
ir aidi vėl iš naujo, 
lyg tie, ant lubų išpieštieji angelai kartu su lietuvaitėmis giedotų.

Prie karsto žiaurūs kariai sargybą eina. 
Legijonieriai Rymo.
Ant galvų uždėti jiems šalmai. 
Ir raudoni apsiaustai lig žemės. 
Kardai ir jietys.
Ir vaikai, pamiršę motinų pamokymų žodžius, 
bažnyčion tik įžengę, 
negali atitraukt akių nuo tų baisių karių, 
kurie prie Kristaus karsto budi. 
Nes kas gi nenustebtų, lietuviškos bažnyčios glūdumoj 
tokius rūsčius karius, 
kardais ir jietimis ginkluotus, pamatyti?

Sena, sena, dar protėvių statyta, 
lietuviškojo kaimo bažnytėlė — 
kokia didinga ji šiąnakt, 
kai Kristaus kūnas joj su tokia meile pašarvotas!

Ir vaško žvakių mirganti šviesa, 
eglėšakių vainikų aromatas, 
ir giesmininkių graudulingos giesmės, 
ir išplėstos mažų vaikučių akys, 
ir melsvas vakaras už bažnytėlės lango — 
tai viskas — viskas į nedalomą ir mistinį, ir skaistų vaizdą pinas: 
ir visame aistringas ir kantrus laukimas, 
viena nedūžtanti viltis, 
tikėjimas skaistus ir karštas, 
kad tuoj, 
kad tuoj _ 
sugrius baisingo pragaro ugniniai vartai 
ir... kris mirtis.

O namuose, bakūžės pastogėlėj, 
Velykų gardumynai baigiami paruošti. 
Ir vaišių ir skanėstų vidury — 
— o šeimininkės džiaugsmas! — 
pasididžiavimas ir pagarba mamyčių rankoms: 
velykinių margučių pintinėlė!

Koks grožis! Kokie nuostabūs jų rašto raizginiai! 
Tarytum ant margučio lukšto 
sutilpo visas lietuviškojo kaimo grožis — 
smagus darželių margumynas, 
tyriausiųjų svajonių sapnužėliai. 
Lelijos skleidžia savo puošnų žiedą. 
Čia pievų ramunėlė šypsosi kukliai. 
Čia dobilo lapeliai, 
čia išdidus jurginas.
O čia prabėgusios žiemos, lyg pasakos skeveldros, trapios snedgės...

Raštai taip supinti, kad tik stebies, žmogau, 
iš kur tiek meilės ir iŠ kur tiek įgudimo

tuos nuostabius,
tuos pasakų margučius taip išpuošti.
Margučių pintinėlė, kaip švyturys, visoj trobelėj spindi 
ir skelbia mums: diena nepaprasta ateina — Velykos!

Kas nuo bažnyčios kiek toliau gyvena, jau lenkia ausį tas prie žemės. 
Šventoriuj dunda būgnas — kviečia Rezurekcijon skubėti.
Kai ausį glaudi prie žemės — žemė lyg gyva — 
girdi tu būgną, kaip tolimą griaustinį dundant.

O varpai dar tyli.
Varpai prabils tik Kristui prisikėlus.

Tyli, tamsi pavasario naktis.
Keliai pilni važiuotų ir pėsčiųjų.
Bažnyčion skuba visi žmonės šitą naktį__

O bažnytėlėj, kaip danguj, šviesu.
Pradingo mėlyni audiniai altoriuos.
Ir- viskas spindi, 
žvilga, 
šviečia.
Ir šviesos tos kiekvieno žvilgsniuos ir širdy.
Ir štai...
Pakyla virš minios, 
virš geraširdžių besimeldžiančių lietuvių, 
kaip ryto saulė, 
monstrancija, auksinė ir skaisti.
Ją neša kunigas taip iškilmingai.
Karūnos, sidabru išpuoštos, plevėsuoja.
Vargonai prašneka griausmingai.
Berniukai skambina varpeliais.
Sargybiniai piktieji bėga, pamesdami kardus ir jietis.
Varpai, procesijos pažadinti, pabunda.
Ir gieda moterys, vaikai ir vyrai.
Ir džiaugsmas toks, kad jau nebežinai, 
ar tu esi mažojoj bažnytėlėj, 
ar ten — augštai, augštai — 
prie rojaus vartų, prieš Dievulio sostą.

Varpai iš varpinės galingai skelbia žinią: 
Kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja, Aleliuja!

Ir džiugesio pilna, ir kupina nežemiškų vilčių, 
procesija, 
varpams vis gaudžiant ir giesmei skambant vis garsiau, 
triskart aplinkui senąją medinę bažnytėlę 
iškilniai apeina...

Teprakalba į mus atsiminimai, 
ir pasakos mamos, ir mūsų jaunos, skaisčios dienos...

Senieji ateiviai 
planuoja šventovę
Buvo laikas, kai Maizeville- 

Gilberton, Pa., gyveno apie 400 
lietuviškų šeimų. Tai buvo lai
kas, kai anglies pramonė žydė
jo. Tada miestelio gyventojai 
uždirbdavo gerai — turėjo ge
resnius uždarbius negu fabrikų 
darbininkai. Visko užteko. Dygo 
namas po namo, saliūnas po'sa- 
liūno. Miestelio lietuviai neuž
miršo ir Dievo garbės. Jie pa
sistatė ir bažnyčią, kurios glo
bėju pasirinko šv. Liudviką.

Šiandien viskas pasikeitė. Už
sidarė dauguma anglies kasyk
lų, darbų nėra, šeima po šeimos 
apleidžia miestelį, jieškodami 
darbų pramonės centruose. Iš 
400 šeimų beliko tik koks šim
tas. Tai senyvo amžiaus žmonės, 
daugiausia pensininkai. Iš jau
nesnių lieka tik tie, kurie labai 
prisirišę prie tos vietos ir suge
ba rasti pragyvenimo šaltinius.

Prieš metus tuos likimo iš
bandytus žmones ištiko kita ne
laimė — sudegė jų Šv. Liudviko 
bažnyčia. Tą smūgį Maizeville 
katalikai pergyveno labai skau
džiai, nes tai buvo vieta, kur jie 
Dievą garbino ir kuri juos vieni
jo. Tai yra ir priežastis kodėl 
Maizeville katalikai sukruto ir 
griebėsi jieškoti kebų bažnyčios 
atstatymui. Allentown vyskupas 
McSea, matydamas jų nuoširdų 
norą turėti savo Dievo namus ir 
įvertindamas jų darbą renkant 
pinigus bažnyčios atstatymui, 
maloniai suteikė leidimą naujos 
bažnyčios statybai, išreiškė no
rą, kad ta bažnyčia būtų Allen
town vyskupijos lietuvių šven
tovė. Jis patarė bažnyčios glo
bėja pasirinkti Aušros Vartų 
Mariją, tik Frackville klebonui 
S. Norbutui prašant ir vietos 
klebonui pritariant, vyskupas 
McSea naujos bažnyčios globė
ja paskyrė Šiluvos Dievo Mo
tiną.

Filadelfijos vyskupijos lenkai 
pastatė milžinišką, puošnią šven
tovę čenstachavos Dievo Moti
nos garbei Doylestown, Pa. Iki 
pabaigs, ta šventovė kainuos 
daug milijonų dolerių, kurie 
plaukia iš visos Amerikos. 1966 
m. spalio 16 d. buvo tos bažny
čios pašventinimas. Į iškilmes 
suplaukė daugiau kaip 100.000 
žmonių.

žinoma, mes tokių minių ne- 
sutrauksim, tiek pinigų nesu
rinksim. Bus tik kukli* maža 
bažnytėlė. Bet ir ji šimto šeimų 
parapijai pastatyti yra sunkiai 
pakeliama našta. Todėl par. kle
bonas kunigas A. Bielskis ir jo 
parapijiečiai kreipiasi į visus 
prašydami pagalbos. Ir mažiau
sia auka bus priimta su dėkin
gumu.

Aukas siųsti: Rev. A. J. Biels
kis, Maizeville, Gilberton, P. O., 
Pa. 17934, U.S.A. K. P. B.

Eglėšakių vainikai kvepia. 
Gėlės.

Piešiniai dail. Alt. Dociaus

* Katalikiškiausios valstybės 
Afrikoje yra Burundi ir Ruan
da. šiuose kraštuose kasmet ka-* 
talikų skaičius padidėja 71 tūks
tančiu narių. Ruandoje iš 3 mi
lijonų gyventojų 1.280.000 yra 
katalikai. Burundoje yra 1.760.- 
000 katalikų iš 2.800.000 gyven- 
tojų.

* Gvatemaloje buvo suvažia
vę Pietų Amerikos misijonie- 
riai dalyvauti “Dvasinio atsi
naujinimo dienose”. Susirinku
sius sveikino Gvatemalos arki
vyskupas Mario Casariego, ku
ris savo kalboje apgailestavo pa
klydusį jaunimą, taip reikalingą 
sveikos orientacijos krikščioniš
kame gyvenime.

* Kariuomenės kanelionas 
amerikietis kun. V. Kilpatrick 
iš Syracuse apdovanotas sidabro 
medaliu už atsižymėjimą Viet
namo kare. Priešui puolant, jis 
pasiliko pirmose linijose teikda-



>
AUKA IR ATPILDAS
Sovietų kariuomenės ir laivyno

žians. Buvo gimęs Taukinų vienkie- tuviškąją” 16-tą šaulių diviziją pa- 
myje, Panevėžio apskr.; buvęs Ky- teikia artilerijos gen. mjr. P. Pet- 
bartų pasienio policijos viršininkas, ronis. Divizija buvo sudaryta iš ne
vėliau ūkininkas, Židikų valsčiaus tuvių komunistų, papildant juos ru- 
viršaitis Mažeikių apskr. Prieš kele- sais, žydais, ukrainiečiais ir kitų tau
rius metus buvo grįžęs iŠ Sibiro kaip tybių kariais. Jos vadovybė ir orga- 
invalidas. Taip užbaigė gyvenimo die- nizatoriai 1941 m. pabaigoj: vadas 
nas Lietuvos savanoris-kūrėjas. A. B. — F. Baltušis-žemaitis, komisaras — 

. J- Macijauskas, politinio skyriaus vir-
IŠKUNIGIO KNYGA šininkas — M. šumauskas, štabo vir-
“Vagos” leidykla išleido naują iš- šininkas — papulkininkis V. Motie- 

kunigio J. Ragausko knygą — “Anuo 
metu

o.

ka, kompartijos ck atstovas — K.
T. Puišytė autorių pristoto preikšas. Rašinyje pasakojama, kad 

kaip “buvusį dvasinės seminarijos vokiečiai nė karto neįstengė pra
laužti divizijos gretų, bet pripažįsta
mi ir dideli nuostoliai, ypač kauty-

profesorių”, kuris, girdi, šį kartą 
aptariąs* bažnyčiose skaitomas Evąn- 
gelijos ištraukas. Jai, matyt, žinoma, nėse Lietuvoje. Apie kautynes Silu- 
kad J. Ragauskas yra susilaukęs vi
siškos tikinčiųjų paniekos už kailio 
pakeitimą, pataikūnišką darbą sovie
tinio ateizmo propagandai. Ji atvi
rai abejoja knygos veiksmingumu:

tės rajono Usėnų kaimo apylinkėse 
rašoma: “Beveik visas batalionas žu
vo nelygiame mūšyje...” Didelių 
nuostolių divizija patyrė ir Šiauliuo
se, kur buvo sudaužyti visi 156-jo 

Žinoma, gali būtį kad viena kny- pulko prieštankiniai ginklai. Už au
ga dar nesugebės visiškai pakeisti kas kompartija atsilygino: “Po karo 
tikinčiojo mąstyseną ir pasaulėžiū- buvę 16-osios Lietuviškosios šaulių di- 
rą, bet aišku viena — jis veikiausiai v^jos kariai topo kolūkių pirminin

kais, tarybinių ūkių, įmonių direk
toriais, vadovaujančiais tarybiniais, 
partiniais, profsąjunginiais ir kom
jaunimo darbuotojais rajonuose ir 
respublikinėse organizacijose...”

Jaunuoliai V. Navickas, Senelis, ir E. Bliskis, Rudensas, 'Viliaus 
Telio" ištraukoje, kuri buvo suvaidinta Vasario 16 minėjime Lon
done, Ont. Režisūra ir dekoracijos — kun. B. Pacevičiaus

Nuotr. S. Kero

g HAMILTON
ra, bet aišku viena
rimtai susimąstys...”

VELNIAI MALŪNE
Kauno, Panevėžio ir Šiaulių kelių 

kryžkelėje stovinčiame vėjiniame 
malūne radvilišidečiai įrengė sve
tainę “Užuovėja”. Projektą malūno 
rekonstrukcijai paruošė rajono vyr. 
architektas S. Prikockas. Pirmame 
augšte vietoje stalo riogso senas gir
nų akmuo ir kėdes pakeitę maišai. 
V. Jaručio vadovaujami meistrai sie
nas papuošė velnių figūrom. Antrą 
ir trečią augštus daiL J. Bertulis iš- 
dekorayo senosiomis sėtuvėmis, sie
tais, Užgavėnių karnavalo kaukėmis. 
Stilizuotus baldus pagamino buitinio 
aptarnavimo įmonė, į augštas kėdžių 
atkaltes įrašydama eilę liaudies pa
tarlių. Padavėjos blynus, kugelį, ce
pelinus bei kitus lietuviškus patie
kalus atneša pintame krepšelyje. Ke
lią į <rUžuovėją” rodo metalinės vel
nių figūros su žibintais rankose.

REKLAMOS VILNIUJE
A. Gulbinas “švyturio” žurnale po

rina: “Pavaikščiokime Vilniaus gat
vėmis, žvilgterėkime tik į įstaigų iš
kabas ir visokias reklamas — skelbi
mus jų languose ir įsitikinsime, jog, 
oi, verta dar ne sykį ir ne du pa
kalbėti ir apie “Nojaus laivą” — pa
prastą, pačią elementariausią kultū
rą. Kokios tos mūsų įstaigų iškabos, 
reklamos? Nėra ko kalbėti apie jų 
grožį, patrauklumą, jei dažnai jos 
nublukusios, aptrupėjusios, suskilu
sios, kabo ištisas dešimtis metų. Vi
sos jos panašios. Bet gerai sakoma: 
viena bėda — ne bėda. Atidžiau per
skaityk, kas jose išrašyta. Kad pa
prasčiausių gramatinių klaidų knibž
dėte knibžda ranka rašytuose par
duotuvių ar kitokių panašių įstaigų 
skelbimuose, jau nebesistebime. 
Tačiau, kai kelerius metus puikuo
jasi Muziejaus gatvėje, dirbtuvės 
lange, ant stiklo “GAMINAME PA
GAL PROEKTUS” ir “REMONTO- 
JAME” arba “RUTULINIŲ PLUNKS
NAKOČIŲ UŽTAISYMAS” (Dzer
žinskio gatvė, Nr. 6) ir “RŪBŲ 
TAISYMAS” (“užtaisytojų” kaimy
nai), tiesiog pyktis ima. Tokios “ru
tulinių plunksnakočių įstaigos” ne iš
kabą ar reklamą prikala prie sienos 
ir išrašo lange, o save, savo gėdą 
praeiviui pasijuokti. O, šiaip ar taip, 
tos įstaigos — valstybinės, o ne be
raščių atsiskyrėlių amatininkėlių 
namai. Kad jų būtų viena-dvi — 
bala jų nematė, bet jų, kaip sakoma, 
ant kiekvieno stiebelio po du žiede
liu

MĖSOS YRA... SKERDYKLOSE
Mūsiškėje spaudoje plačiai nu

skambėjo “Tiesoje” paskelbtos raši
nys “Kaip aš pirkau aviną”, atsklei
džiąs mėsos trūkumą kaikuriuose 
miestuose. Atsakyti į iškeltąsias ne
geroves mėgina mėsos ir pieno pra
monės “ministras” M. Buklys. Jis 
aiškinasi “Tiesos” redaktoriams, kad 
mėsos kombinatai 1966 m. pirmaja
me ketvirtyje neįstengė supirkti vi
sų pristatytų gyvulių, o spalio-gruo
džio mėnesiais buvo priversti sustab
dyti skerdimą, nes mėsos gaminiams 
išvežti trūko vagonų. M. Buklio tei
gimu, šią problemą ateityje išspręs 
jau statomi šaldytuvai. Jis taipgi su
tinka, kad parduotuvėse daugiausia 
yra tik riebios kiaulienos, brangios 
jautienos ir riebios avienos. Dėl to 
esąs kaltas potvarkis, suvienodinęs 
kainas bekoninėms ir riebioms kiau
lėms. Kolchozai dabar augina lašini
nes kiaules, mėsinių kiaulių prista
tymas į kombinatus 1965 m. nukrito 
iki 16,4%. Kadangi iš šios rūšies mė
sos gaminamos dešros ir konservai, 
parduotuvėms tenka siųsti riebią 
kiaulieną. M. Buklys praneša, jog 
už nepatenkinamą parduotuvių ap
rūpinimą mėsa buvo pareikštos “ad
ministracinės nuobaudos” kombinatų 
direktorių pavaduotojams: Kauno — 
Bučiui, Tauragės — Barčauskui ir 
Klaipėdos — Galijevui. Kodėl kalti 
tik pavaduotojai, bet ne patys di
rektoriai, iš M. Buklio pasiaiškinimo 
taip ir lieka neaišku«...

deonu grojo K. Deksnys. K. Babecko 
vedamas akordeonų orkestras nuotai
kingai pagrojo du dalykus. Išpildė 9 
studijos mokiniai. Vyr. moksl. okte
tas padainavo tris daineles, kurias 
paruošė A. Juozapavičius. Programą 
pranešinėjo moksl. M. Gudinskas. V.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
CHORAS stropiai ruošiasi velyki
niam giedojimui ir tradiciniam šo
kių vakarui, kuris įvyks balandžio 
8 d. Vakaro programoje choras pa
sirodys visiškai naujai ne tik muzi
kiniu požiūriu, bet ir savo išore. 
Nuolatinis choro globėjas mons. dr. 
J. Tadarauskas, įvertindamas choro 
užsimojimus, kovo 3 d. choristus pa
gerbė vaišėmis ir įteikė stambią au
ką choristų uniformoms įsigyti. Visas 
choras jam didžiai dėkingas už nuo
latinę globą bei paramą. Valdyba

Fort William - 
Port Arthur, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

vasario 18 d. p. Jokubauskų ūky
je. Didžiulis, naujas kambarys buvo 
papuoštas Lietuvos vyčiu ir dviem 
mūsų trispalvėm; vidury po vyčiu — 
Kanados vėliava. Trumpai paminė
ta Lietuvos istorija anglų kalba, nes Skuode. Gimnaziją baigęs Kaune,

VIAI PASWffi
J. A. Valstybės rapinių mokyklų talentai Ji jau yra

dainavusi Long Island mugėje, pa- 
ALBINAS VALENTINAS, rašyto- saulinėje parodoje Niujorke, e Sie

jas ir žurnalistas, kovo 6 d. mirė Ci- met turės progos išbandyti jėgas 
kagoje. Velionis buvo gimęs 1908 m. Montrealio pasaulinės parodos kon

kurse, kuriame dalyvaus jaunieji

Long Island mugėje, pa- 
Niujorke, o šie-

progos išbandyti jėgas

žmonių. Lietuviams buvo tartas lie
tuviškas žodis. Ta proga padaryta 
rinkliava Tautos Fondui. Aukas su 
aukų lapais rinko H. Poškus ir E. Ja- 
sevičiūtė; surinkta $53.25. Pinigai 
persiųsti centrui^ visus dar neauko
jusius prašome taipgi prisidėti savo 
auka. Tenelieka nė vieno mūsų šiau
rės pašvaistės krašte lietuvio, kuris 
nebūtų atlikęs tos kilnios ir labai 
svarbios pareigos. Aukų lapas pa
siųstas V. Žemaičiui ir J. Danėnui. 
Po Velykų turėsime pobūvį ir tada 
galėsime paaukoti. Aukas rinksime 
ligi gegužės mėn. E.

siuoijavo isconją ir literatūrą vytau- talentai iš 80 pasaulio kraštų. A. But- 
to D. un-te. 1928 m. redagavo humo- kūtė yra pasiryžusi tapti Metropoli- 
ro žurnalą “Aitvaras”, 193940 nu tan operos soliste, 
dirbo “Lietuvos Aido” redakcijoje.
Nepriklausomybės laikotarpyje bend- Brazilija 
radarbiavo visoje eilėje laikraščių: 
“Garnyje’ 
“Ūkininko Patarėjuje”, “Jaunajame 
Ūkininke”, “Dienose”, “Sekmadie
nyje”, “XX Amžiuje”, “Vakaruose”, 
“Dienos Naujienose”. Kauno radio
fonui yra parašęs eilę vaidinimų. Po
kario metais buvo aktyvus bendra
darbis “žiburių”, “Mūsų Kelio”, 
“Minties”, ėjusių Vokietijoje. 1951- 
54 m. redagavo humoro laikraštėlį 
“Pelėda”, plačiai reiškėsi “Drauge”

j”, “Lietuvos Keleivyje’ “MŪSŲ LIETUVOS” pranešimu, 
Lietuvos atstovas dr. Frikas Mejeris 
prieš mirtį vedė derybas su Brazi
lijos užsienių reikalų ministerija ir 
gavo jos leidimą paskirti specialų 
asmenį, kuris ministerio turimų tei
sių ribose aptarnaus S. Paulo lietu
vius ir saugos archyvą. Pasitaręs su 
diplomatijos šefu S. Lozoraičiu, dr. 
F. Mejeris tokiu savo įgaliotiniu pa
skyrė atsargos kapitoną ir buvusį

LEDINĖS GĖLĖS
V. Malienė buvo nustebinta, kai 

jos draugė pasisakė Naujiems Me
tams gavusi rožių puokštę. Išmaišiu
si visą Vilnių, V. Malienė ne tik ro
žių, bet ir kitų gėlių puokščių nie
kur neužtiko. Mįslę išsprendė lai
mingoji draugė, paaiškinusi, kad ro
žes jai lėktuvu atsiuntė pažįstami iš 
pietų. V. Malienė samprotauja: "Va
sarą gėlių puokštėmis buvo užvers
tos parduotuvės, gėlių kioskas Liudo 
Giros gatvėje ir Leniną prospekte... 
Dabar čia tylu. Tik tuščių kioskų 
langų stiklus šaltis išpaišė baltomis, 
fantastinėmis gėlėmis. Deja, jos ne
parduodamosGėlių parduotuvė
se pardavėjos siūlo molinius puodus 
su gėlėmis: “Nupjausime stiebus nuo 
kelmų vazonuose, ir bus puokš-

SAKŲ RINKĖJAI
Iš pušų sakų gaunama virš šim

to gaminių, jų tarpe kiekvienam 
smuikininkui būtina kanifolija. Kau
no miško chemijos ūkio Jurbarko 
ruože 1966 m. buvo surinkta 265 
tonos sakų. Kiekvieną vasarą sakin- 
tojas turi apeiti po 40 kartų 4.000 
medžių, ilgakočiu rėžtuvu atnaujin
damas įrėžimus pušies liemenyje, darni; rauname idealus iš jaunimo 
Tai yra kojoms nelengvas darbas, 
nes šie nukirtimui parinkti medžiai 
išsidėstę dideliame plote. Sakinto- 
jai kasmet gauna po 24 dienas atos
togų. Uoliausių darbininkų tarpe 
minimi: sakintojai — Stasys Stane
vičius, Petras Akockis, Viktoras 
Kriaučiūnas, Vincas Bauža; sakų 
pilstytojos į statines — Aldona Mi- 
kaitienė ir Anelė Tarnauskienė. Su
rinktieji sakai siunčiami į Alytaus 
chemijos įmonę. V. Kst.

MIRĖ A.A KAZIMIERAS TRUM- 
PICKAS, eidamas 67-tuosius metus. 
Velionis paliko giliame skausme 
žmoną Anastaziją, sūnų Algirdą, dvi 
dukteris — N. Gutauskienę ir B. Mic- 
kūnienę, kuri dabar gyvena Bosto
ne, ir tris brolius: Mykolą — Hamil
tone, Vytautą — Lietuvoje ir Jus
tiną — Argentinoje. Gedulingos pa
maldos už mirusį buvo atlaikytos AV 
par. bažnyčioje; palaidotas Port Cre
dit Šv. Jono lietuvių kapinėse. Nepr. 
Lietuvoj velionis turėjo techniko 
darbą paštų valdyboje. Atvykęs čia 
taip pat dirbo įvairų technikinį dar
bą; paskutiniu laiku buvo didelės 
šildymų firmos inspektorium. Tos 
pareigos reikalavo daug važinėjimo 
po visą kraštą. Jis buvo didelis lie
tuviškos knygos ir lietuvių laikraščių 
skaitytojas ir mėgėjas. Savo auka vi
sada remdavo visus lietuviškus reika
lus. Atėjo laikas, kad kasmet pra
dedame netekti po keletą mūsų trem
ties lietuvių. Port Credit mirusiųjų 
kolonija vis didėja, o mes čia retė- 
jame savo eilėse.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS pra 
ėjo gilaus susimąstymo dvasioje, 
žmonių buvo daug, kaip visada pas 
mus gavėnios rekolekcijose. Jas ye- 20 min. — estams, latviams ir lietu- 
dė 16 metų Indijoj dirbęs Tėvas 
D. Slapšys, SJ. Jaunasis misijonie- 
rius ragino kasdieniniame savo gyve
nime pasekti žemėje 33 metus išgy
venusio tobulojo žmogaus — Kris
taus gyvenimo pavyzdį. Jis išvyko 
į Montrealį vesti kitų rekolekcijų, o 
vėliau vėl grįš apaštalavimo darbui 
į Indiją. Jis prisiminė čia ant miru
siųjų palaikų statomus net ligi $20.- 
000 vertės paminklus, .kurie miru
siam nėra jokia dvasinė vertybė, kai 
tuo tarpu už tą sumą jo intencija 
Indijoj būtų galima pastatyti taip 
trūkstamų keliolika koplyčių. K.M.

ŠV. KAZIMIERĄ paminėjo moks
leiviai ateitininkai kovo 12 d.; 11 
vai. pamaldose dalyvavo organizuotai 
su vėliava, o 4 v. J. Centre daly
vavo meninėj programoj. Mons J. Ta- 
darausk^s sukalbėjo invokaciją į šv. 
Kazimierą, J. Pleinys skaitė paskai
tą apie šv. Kazimierą ir priminė: 
“Mes praeiname pro viską, kas ge
ra ir kilnu, nesustodami, nepažvelg-

TAUTOS FONDUI aukojo: $10 — ir kt. laikraščiuose. 1962 m. laimėjo konsulat<> sekretorių Juozą Ciuvins- 
ką. Jis savo lėšomis, be jokio atly
ginimo, atidarys įstaigą ir teiks S. 
Paulo lietuviams paramą konsuli
niuose reikaluose. Ar Lietuvos at
stovo dr. F. Mejerio mirtis šių pla
nų nėra sutrukdžiusi, tuo tarpu ne
turime žinių, nes Brazilijos spauda 
Kanadą pasiekia vėžlio žingsniu. Mi
nėtasis pranešimas buvo paskelbtas 
“ML” vasario 3 d. laidoje.

NAUJA BALTIEČIŲ RADIJO 
PROGRAMA pradėta kovo 19 d. 
iš radijo stoties CHIQ, banga 1280. 
Programa pavadinta “Baltic Melo
dies” ir bus transliuojama kas sek
madienį nuo 7—8 vai. vakaro. Pro
gramos vedėjas — J. R. Simanavi
čius. Ištisa valanda paskirstyta po

viams.

KNIGHT RADIO AND TELEVI- 
SION krautuvei, veikiančiai jau 20 
metų, nuo š.m. sausio 1 d. vadovau
ja Algis (Al) Pilypaitis — yra jos ve^ 
dejas (manager). Krautuvės savinin
kas Fred Knight mirė. Visais reika
lais galima kreiptis*! naująjį vedėją. 
Krautuvėje parduodami radijo ir tele 
vizijos priimtuvai, įvairūs elektros 
reikmenys, yra taisymo dirbtuvė, 
žiūr. skelbimą.

Nuoširdžiai dėkoju Hamiltono AV 
parapijos choristėms, suruošusioms 
man priešvestuvinį pobūvį šių metų 
kovo 5 dieną ir įteikusioms tokią 
gražią dovaną, kurią ilgai prisimin
siu. Ypač nuoširdi padėka p. Onutei 
Vindašienei, daug vargo ir darbo 
įdėjusiai pobūvį ruošiant.

Lieku jums visoms labai labai dė
kinga ir jūsų nepamirštanti —

Frida Saukaitė
širdžių. Kaip tik šiais laikais šv. 
Kazimierui reikia daugiau suspindė
ti.” “Aukuro” vaidintojai — E. Ku
dabienė, I. Kudabaitė, I. žilvytytė ir 
K. Bungarda suvaidino vaizdelį apie 
šv. Kazimierą. K. Gedrimaitė padek
lamavo kun. St. Ylos eilėraštį “šv. 
Kazimierui”. Baletą pašoko 
vinskaitė, M. Pusdešrytės 
mokinė (6 m.), “Kepurinę” 
riu miego” — jaun. at-kai,
ti moksl. V. Urbonavičiūtės, akor-

studijos 
ir “No- 
paruoš-

LONDON, ONT
JAUNIMO ANSAMBLIO KRIKŠ

TYNŲ BALIUS įvyks balandžio 8 
d., 6 v.v., Šiluvos Marijos parapijos 
salėje. 1414 Dundas St E. Progra
moje iškilmingas aktas, trumpas kon
certas, pietūs su gėrimais ir šokiai, 
grojant orkestro muzikai. Visa tai 
— už $5 asmeniui! Nebus nei loteri
jos, nei jokių kitų išlaidų. Labai ge
ra proga pasikviesti pažįstamus iš 
kitų apylinkių! Ansamblio vadovybė 
nuoširdžiausiai kviečia visus lietu
vius iš arti ir toli pasinaudoti šia 
reta proga ir pabūti tą jiems atmin
tiną vakarą kartu su mūsų jaunimu, 
aktyviai dalyvaujančiu liet veiklo
je. Prašome įsigyti bilietus kiek ga
lint anksčiau, bet ne vėliau balan
džio 1 d., pas šiuos asmenis: Delhi- 

. Tillsonburg apylinkėje pas VI. Mi- 
ceiką, RR7, Simcoe, Ont, tel. 426- 
3071 Simcoe; Rodney apyl. pas V. 
Ignaitį, RR3, Rodney, Ont, tel 785-
0046 Rodney; o Londone ir svečiai je nuotaikoje. Ypač lošimai sutraukė 
iš nepaminėtų apylinkių pas U. Blis- didesnį būrį mažųjų. Buvo įdomių 
kienę, 137 Albert St, London, Ont, dalykų ne tik mažiesiems, bet ir di-

tautinių šokių va-

giau bus įrašyti ansamblio istorijos 
knygon garbės nariais, o paaukoję 
nuo $10 ligi 100 — rėmėjais. Numa
toma svečių ir iš kitų apylinkių, 
įskaitant Windsorą, Hamiltoną ir To
rontą.

JAUNIMO ANSAMBLIO vadovybę 
sudaro: kun. B. Pacevičius — an
samblio vadovas, D. Chainauskienė ir 
M. Chainauskas
dovai, V. Ignaitis — Rodnės grupės 
globėjas, J. Butkus — Londono gr. 
globėjas, U. Bliskienė — drabužių 
reikalams, Daniliūnas — administ
ratorius; E. Bliskis — korepetito
rius ir Londono berniukų seniūnas, 
M. Daniliūnaite — L. mergaičių se
niūnė, A. Naruševičiūtė — Rodnės 
grupės seniūnė, K. Brazlauskaitė — 
choro akompaniatorė, broliai J. ir V. 
Valaičiai — taut šokių akordeonis
tai, L. Keraitė — pranešėja.

KAZIUKO MUGĖ praėjo linksmo-

CALGARY, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIME, vasario

4 d. Tautos Fondui aukojo $20 C. L.
D.; $10 p. Leščinskai; po $5: J. Va- 
rija, L. Brūzga, T. J. Anderson, 
Sniečkai, Dubauskai, A. P. Nevada, 
O. Petravičienė iš Bellevue; po $2: 
J. V. Griggs, Gluoksniai, Sinkevičiai, 
Rasteniai, P. Devenis; smulkiais au- tel 434-9204. Tik iš anksto įsigijusie- diesiems, pvz. pinigų ir pašto ženklų
kotą 75 et; iš viso — $75.75. Vi- ji bilietus galės šiame baliuje daly- rinkiniai ir kt Pradžioje įvyko skau-
siems aukotojams lietuviškas ačiū! vauti. Jūsų atsilankymas į šias krikš- 
Kurie dar nepaaukojo, prašome au- tynas palengvins mūsų pastangas pa
kas įteikti valdybai. siųsti ansamblio vienetą į Montrea-

P. Devenis, apyl. pirm. lį dalyvauti Lietuvių Dienos progra- 
RADIJO STOTIS CKXL Vasario mos išpildyme! Sis vienetas greičiau-

16 proga pagrojo keletą lietuviškų šia bus ten vienintelis mažųjų apy-
dainų; “Calgary Herald” vasario 20 linkių atstovas, ir todėl šio žygio pa-
d. atspausdino K. Dubausko laišką stsekimu, atrodo, gal turėtų būti su- vai, kun. B. Pacevičius gražiu pa- 

Juo skaitytojai bu- interesuotos ir kitos mažosios apy. mokslu prisiminė mūsų kilnųjį šven-
«u Lietuvos istori- linkės. Kai kurie asmenys yra pa- tąjį — Lietuvos skautų globėją.

siryžę šį Londono ir Rodnės užsi- MIRĖ IGNAS KATKUS, apie 65

— “Lietuva”.

V. Zujus; po $5 — E. Jasevičiūtė, “Draugo” premiją už geriausią re- 
J. Erslovas, B. Kalibatas; $3 — L. portažą, buvo Lietuvių Rašytojų 
Radzevičienė; po $2: B. Prunskus, Draugijos sekr. Velionį išpopuliari- 
A. Andriušis, J. Paukštys, V. P. Bru
žas; po $1 — K. Jakis, J. Kriščiūnas, 
J. Danėnas, B. Cichon, Lietuvis, L. 
Druktenis, V. Gurtajus, J. Simonai
tis, S. Gimbutis, Sirutis, J. Žukaus
kas, P. Kajutis, Ed. Blieske, F. Bag
donas, H. Paškevičius, V. Jokubaus- 
kas, T. Ramonas. Visiems tariame 
nuoširdžią padėką. Tą dieną turėjo
me puikią vakarienę. Ponios paruo
šė labai skanius ir tikrai įvairius 
valgius.

ATSISVEIKINTA su p. Radzevi- 
čiais, kurie persikėlė į Torontą. R. 
Kalibatienė ir J. Zigmantas visų var
du įteikė prisiminimui dovaną. At
sisveikinti buvo liūdna, nes ši šei
ma buvo glaudžiai susijusi su mūsų 
apylinkės gyvenimu. P. Radzevičie
nė visą laiką buvo veikli nuo Bend
ruomenės įsikūrimo. P. Radzevičius 
buvo Liet. Bendruomenės pirminin
ku. Jis yra atvykęs Kanadon po pir
mojo pasaulinio karo dar jaunas ber
niukas; mokėsi, visur dirbo rūpes
tingai ir turėjo atsakingas pareigas. 
Jiems linkime geriausios sėkmės nau
jose gyvenimo sąlygose.

DĖKOJAME p. Jokubauskams už 
priėmimą į savo namus ir už jų abie
jų labai rūpestingą talką; p. šeimi
ninkėms — už puikų paruošimą val
gių ir malonų priėmimą. Nuo paren
gimo yra likę $44.45. Iš tų pinigų 
pirkome indų mūsų reikalams ir iš
siuntėme 6 siuntinius dėvėtų dra
bužių į Suvalkų trikampį lietuviams. 
Tam viskam išleista $46.76. Siunti- — Lietuvos laisvinimo koncepcijos rius, San Carlos de Bariloche stato 
nius paruošė p. Radzevičiai. P. Ra
dzevičius išvykdamas užsimokėjo so
lidarumo mokestį. Prašome ir visus 
kitus užsimokėti už šiuos metus.

no humoristiniai reportažai ir felje
tonai. Atsisveikinimo žodį Mažeikos- 
Evans laidotuvių namų koplyčioje 
tarė L. Rašytojų Dr-jos pirm. AL 
Baronas, B. Babrauskas, T. dr. J. 
Kubilius, SJ, LB Marquette Parko 
apyt pirm. J. Vaičiūnas, ALTos 
pirm. inž. A. Rudis, Lietuvių Žur
nalistų S-gos vardu — A. Gintneris, 
Fronto Bičiulių — V. Būtėnas, BAL- 
Fo ir “Dainavos” ansamblio — A. 
Dzirvonas.

NAUJAI IŠRINKTA Lietuvių 
Fronto Bičiulių taryba kovo 11-12 d. 
posėdžiavo Detroite. Jos prezidiumą 
sudaro detroitiškiai — dr. A. Darnu
sis, dr. V. Majauskas ir dr. P. Pa- 
dalis. Pranešimą apie LFB uždavi
nius ir jų vykdymo galimybes pada
rė J. Brazaitis. JAV ir Kanados LFB 
rūpesčius nušvietė pirm. V. Gilvy- 
dis, paskelbdamas LFB anketos re
zultatus. Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys V. Vaitiekūnas kalbėjo apie 
VLIKo ir LLK organizacinę būklę, 
veiklą ir jos priemones. Posėdžio me
tu buvo aptarti darbo planai, ryšiai 
su veiksniais, Lietuvių Bendruome-

. ne, jaunimu, pasisakyta nepriklauso
mybės penkiasdešimtmečio atžymėji- 
mo klausimu, šiemetinėje studijų 
savaitėje nutarta ryškinti temą — 
kova dėl Lietuvos valstybingumo pra
eityje ir mūsų laikais. Pačią studi
jų savaitę bus stengiamasi pritaikyti 
visiems lietuviams. Ateities veiklai 
numatoma sudaryti šias tarybos ži
nioje veikiančias komisijas: Niujorke Buenos Aires dramos grupės režiso-

Argentina
TĖVŲ MARIJONŲ provincijolas 

V. Rimšelis, MIC, viešėdamas Argen
tinoje padarė eilę pakeitimų lietu
vių parapijų vadovybėje: kun. Juo
zas Petraitis, Rosario par. kapelionas, 
atkeltas į Aušros Vartų parapiją kle
bonu; Rosario parapijos kapeliono 
pareigas perėmė kun. Ant. Lubickas 
iš Villa del Dique; Aušros Vartų 
klebonas kun. Juozas Margis buvo 
paskirtas vadovauti Rosario parapi
jai; kun. V. Šimanskis, Rosario par. 
kapelionas, aptarnaus Villa del Di
que gyvenančius lietuvius ir prižiū
rės ten esančius T. marijonų na
mus.

VASARIO 16 PROGA Buenos Ai
res lietuviai padėjo vainiką prie gen. 
Jose de San Martin paminklo. Lietu
vos vėliavas ir vainiką nešė tauti
niais drabužiai pasipuošusios 6 lie
tuvaitės — ALC ansamblio ir “Atža
lyno” dalyvės. Iškilmėje dalyvavo 
apie 100 lietuvių, kalbas pasakė Z. 
Juknevičius ir dr. J. M. Saavedra. 
Šį įvykį paminėjo vietinė spauda.

ENRIQUE RYMA-RYMAVICIUS,

LIGONIAI. Vincas Bružas sunkiai 
serga ir gydosi McKellar Hospital, 
Fort William. Jam linkime kuo grei
čiau pasveikti; p. Bružienei linkime 
stiprybės, nes ji tikrai pavargsta 
rūpestingai slaugydama savo vyrą 
ligoninėj. A. Giedraitienė gydosi Ge
neral Hospital, Port Arthur, po sun
kios operacijos. Jai linkime kuo 
greičiau pasveikti ir grįžti į namus. 
Ji visada talkina mūsų parengimams.

E. J.

KNIGHT RADIO & TELEVISION

SALES AND SERVICE
HAMILTON

168 Locke St. S JA 2-5028

Westinghouse

ir linijos, Ročesteryje — bendruo- W. Semmelroth komediją “El Peque- 
meninės talkos, Detroite — organi
zacinių reikalų, Čikagoje — finan- parašęs W. Keiper. ši lietuvio re- 
sų, pokalbio su jaunimu, Lietuvos 
draugų.

“THE UKRAINIAN BULLETIN” 
' sausio 15 d. laidoje paskelbė prel. 

Jono Balkūno kalbą, pasakytą Niu
jorke įvykusiame CACEED (konfe
rencija amerikiečių, kilusių iš cent
rinės ir rytų Europos) dešimtmečio 
sukakties minėjime. Prel. J. Balkū- 
nas yra šios organizacijos pirminin
kas.

TARPTAUTINIAME FESTIVA
LYJE Kent universitete lietuviams 
atstovavo Klevelando Šv. Kazimiero 
šeštad. mokyklos tautinių šokių gru
pė “Suktinis”, vadovaujama Jolitos 
Kavaliūnaitės ir Mindaugo Leknicko. 
“Suktinis” šiais mokslo metais jau 
yra dalyvavęs eilėje programų Kle- 
velande: Lietuvių Dienos koncerte, 
kultūrinių darželių šventėje, Ohio 
mokytojų konferencijoje, socialinių 
mokslų mokytojų suvažiavime, Cuya
hoga kolegijoje.

LVS “RAMOVĖS” centro valdyba 
1967 m. išrinkta Čikagoje: pirm, 
prof. S. Dirmantas, vicepirm. K. Da- 
bUlevičius ir P. Žilys, sekr. E. Ven- 
gianskas, ižd. J. Repšys, turto glo
bėjas K. Mikalajūnas, kultūrinių rei
kalų vadovas A. Rūkštelė, nariai — 
J. Gaižutis ir A. Juškevičius.

ASTRA BUTKUTĖ, lyrinis sopra
nas iš Woodhaven, laimėjo pirmą 
vietą CYO — Katalikų Jaunimo Or
ganizacijos metinėje šventėje, ku
rioje varžėsi Niujorko katalikų pa-

no Abecedario”, kuriai muziką yra

žisuota komedija yra susilaukusi di
delio pasisekimo ir kituose Argenti- 

, uos teatruose.

Australija
BANKSTOWN WALTON PREKY

BOS namų surengtoje konkursinėje 
parodoje 13-21 m. jaunimui pirmą
ją premiją už akvarelę laimėjo Ugnė 
Kazokaitė, 15 m. amžiaus gimnazijos 
mokinė.

ŠIAME SKYRIUJE BUVO MINĖ
TAS Australijos LB tarybos suvažia
vimas ir jame skaitytos paskaitos, 
pasinaudojant “Tėviškės Aidų” pra
nešimu, pagal kurį A. Zubras savo 
paskaitoje “Atramos bejieškant” siū
lęs “siekti bendradarbiavimo su Lie
tuva, nekreipiant dėmesio į kovą 
prieš komunizmą ir marksizmą”, šiuo 
metu “Tėviškės Aiduose” paskelbtas 
A. Zubro laiškas liudija, jog minė
tojo laikraščio korespondentas ne
tiksliai atpasakojo mintį. A. Zub
ras cituoja paskaitos ištrauką: “Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė išeivi
joj, jei tačiau nori išlikti gyvąja tau
tos dalimi, nors ir būdama atplaišoj, 
niekad negali elgtis taip, lyg atsto
vaujanti viena pati tautai, negali ir 
neprivalo pasijusti sau tikslas, gy
venti savo gyvenimą, bet būtinai vi
sur ir visada visus savo sprendimus, 
veiksmus bei darbus derinti su pa
grindiniu tautos kamienu, niekad 
nuo jo neatitrūkdama, niekad akių 
nuo Pabaltijo nehugręždama.”

■n/th PHILIPS (S 
takos tbetim to build the boat

PARDUODAM SPALVOTUS TELEVIZIJOS PRIIMTU

VUS, B & W TELEVIZIJOS PRIIMTUVUS, STEREO, RA

DIJO APARATUS, SKALBIMO MAŠINAS, ŠALDYTU

APRAŠANT NIAGAROS PUSIA
SALIO skautų Vasario 16 minėjimą 
<cTž” vasario 9 d. laidoje padarytos 
netikslumas. Tą gražų montažą ir 
puikų vaidinimą paruošė ir surežisa
vo p. M. Gverzdienė, nenuilstanti St 
Catharines lietuvių bendruomenės 
veikėja, skaučių vadovė ir lietuvių 
šeštadieninės mokyklos mokytoja. 
Be to, buvo praleistos dviejų mer
gaičių pavardės: Danutės Dainoraitės 
ir Rūtos Kuraitytės. b. m.

VELYKŲ DIENĄ prisikėlimo pa
maldos — 8 vai. ryto.

St. Catharines, Ont.
VELYKŲ ZUIKIS su dovanomis 

atvyks Atvelykyje, balandžio 2 d., į 
Tėvų pranciškonų patalpas. Tai bus 
mažųjų vaikučių pramogėlė.

JAUNIMO CHORAS. Kovo 11 d. 
T. Barnabo Mikalausko rūpesčiu ir 
pastangomis suorganizuotas skautų 
jaunimo choras. Buvo patikrinti jau
nųjų balsai, tortas sveikinimo žodis 
ir susirinkusieji pavaišinti skaniais 
užkandžiais. Choras pasirodys įvai
riuose minėjimuose ir bus ruošia
masi Lietuvos nepriklausomybės 50 
metų sukakties minėjimui 1968 m.

Kor.

VUS, KROSNIS IR KITUS ELEKTRINIUS REIKMENIS.

TA/SOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS

DARBAS GARANTUOTAS

Kreiptis pas krautuvės vedėją

ALGI (AL) PILYPAITl

Visi paaukojusieji no $100 ir dau- Plačiau kitą kartą. D. E.

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje “TALKA"
21 Mam Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgtčiy 
paskolos ii 7%% iki 66% turto vertės. Už iėrus mokama S% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA

šią mugę ypač pasistengė šeiminin
kės, patiekdamos skanius pietus, ke
pinius ir už mažą atlyginimą visus so
čiai pavaišindamos. Buvo svečių iš 
Detroito, Sarnijos ir kt vietovių. 
Bažnyčioje, dalyvaujant skautų vėlia-



Toronto "Šatrijos" tunto jūrų skautės Kaziuko mugėje pčrdavinėjo riestainius Nuotr. B. Tarvydo

Kanados Lietuvių Fondo vajus
Nauji nariai ir įnašai:
177. J. Švėgžda $100
178. B. Sergantis $100
179. Kun. B. Pacevičius $100
180. Z. Bersėnaitė $100
181. V. Staškūnas $500
182. Izabel Conrad * $100
Papildė įnašus:
Kred. koop. “Litas” iki $300; 

Montrealio šaulių kuopa iki $75.
J. Švėgžda, B. Sergantis ir Iz. 

Conrad yra žinomi torontiečiai, 
kurie niekuomet neatsisako lie
tuviškų reikalų paremti. Londo
no liet, parapijos klebonas kun. 
B. Pacevičius, būdamas dar nau
jakuriu, parodė gražų pavyzdį 
savo parapijiečiams. Londone, 
kur gyvena apie 300 lietuvių, 
iki šiol buvo tik vienas Fondo 
narys — dr. Kaveckas. Zita Ber

sėnaitė yra Fondo tarybos na
rio ir įgaliotinio J. Bersėno (gyv. 
Mt. Brydges) dukra. Sūnus Eu
genijus jau anksčiau buvo įra
šytas Fondo nariu nr. 142. Tai
du jauniausieji Fondo nariai.
Viktoras Staškūnas iš Sault Ste.
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

“DRAUGO” DIENRAŠTIS ir “Laiš- reiškė korespondentui “Chicago Sun
kai Lietuviams”, mėnesinis žarna- Times”, kur buvo iškelta jo Metu-

per įgal. J. skar- jtovo pirmoje pusėje turėjo sa- viška kilmė. Kumskis taip pat pasi- 
dį $500 IT pažadėjo vėliau papil- vo metinius koncertus ir premijų sakė, jog jis neberemsiąs tų, kurie 
dytl savo įnašą iki $1000. Jis įteikimus. “Draugo” koncerto metu stengiasi per prievartą negrus įbruk- 
yra stambus rangovas (Vinston buvo įteikta tūkstantinė rašytojui ti į baltųjų rajonus ir šiems visaip 
Construction Ltd.) ir visuome- Pranui Naujokaičiui už jo romaną pataikauja.nės veikėjas.' Visiems aukoto- “žydinčios dienos”, o komp. BrS 
jams Fondas nuoširdžiai dėkoja Budriūnui gerokai mažesnę suma už 
ir laukia paramos iŠ visų lietu- Mišias jaunimui. Abi šios iškilmės 
vių. š.m. kovo 4 d. Fondo val
dyba nutarė balandžio mėn. su
šaukti Fondo tarybos posėdį, 
kuriame bus nustatyta visuoti
nio narių susirinkimo data.

P. Lelis, reikalų vedėjas

buvo neeilinė šventė Čikagos lietu
viams, kurie po žiemos gilaus snie
go pradeda išsijudinti savo veiklos 
pavasariui. Abiejuose parengimuose 
ir publikos buvo gal kiek daugiau, 
negu ankstesniuose panašiuose pa-

“Aldermanų” rinkimuose kitoje 
apylinkėje taip pat kandidatavo dar 
vienas lietuvių kilmės asmuo — Jo
seph Visockis, tačiau jo nei lietu
viai, nei kiti nerėmė, tad jis tegavo 
258 balsus.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS 
yra nauja lietuvių įstaiga, kuri pri-

S. Amerikos lietuvių sportinės žaidynės
Prieš besiartinančias š. Ame

rikos lietuvių krepšinio ir tink
linio pirmenybes (š.m. balandžio 
1-2 d.d.) verta nors trumpai su
pažindinti skaitytojus su tom 
sporto šakom, juo labiau, kad 
krepšinį mes dažnai mėgstam 
vadinti mūsų tautiniu sportu 
ypač dėl didelių pergalių Euro
pos pirmenybėse 1937 ir 1939 
m. ir jo populiarumo lietuviuo
se.

Krepšinio autorius — 
kanadietis
Krepšinio (basketball) auto

rius yra kanadietis James A. 
Naismith (1861—1939). Pirmos 
oficialios rungtynės įvyko 1892 
m. žaidžiant po 7 žaidėjus ko
mandoje. Nuo 1897 m. rungty
nių tarp Yale ir Pensilvanijos 
un-tų rinktinių komandose žai
džiama po 5 žaidėjus.

Siame kontinente krepšinis 
yra laikomas žiemos sporto ša
ka, nes žaidžiama daugiausia sa
lėse. Tuo tarpu Europoj, o ypač 
Sov. Sąjungoj ir jos satelitiniuo
se kraštuose, krepšinis žaidžia
mas ir vasaros metu. Į olimpi
nius žaidimus pirmą kartą krep
šinis buvo įtrauktas Berlyno 
olimpijadoj, kur JAV laimėjo 
pirmą vietą Uos komandoj žai
dė lietuvis Pranas Lubinas). 
Stipriausiom krepšinio valsty
bėm šiuo metu pasaulyje laiko
mos: JAV, Brazilija, Jugoslavi
ja, Lenkija, Argentina ir Sov. 
Sąjunga, į kurios sąstatą įtrau
kiami lietuviai, latviai ir estai.

Krepšinis Lietuvoje
' Krepšinio pradžios Lietuvoje 

reikia jieškoti 1919 m. Jo di
džiausiais skleidėjais buvo Stp. 
Darius ir Karolis Dineika. Pir
mosios rungtynės įvyko 1922 m. 
tarp LFLS ir Kauno rinktinės, 
o pirmosios tarpvalstybinės

rungtynės — 1925 m. su Lat
vija, kuriai mūsiškiai pralaimė
jo 20:41. Ši sporto šaka pradžio
je nerado didelio susidomėjimo, 
tik pastačius Kūno Kultūros Rū
mus kiek daugiau pajudėta pir
myn, bet dar nedaug, nes 1935 
m. Rygoje pralaimėta rekordine 
pasekme — 123:10. Tik atvykus 
broliams amerikiečiams, at
kreiptas didesnis dėmesys į 
krepšinį ir pasiekta laimėjimo 
antrose Europos pirmenybėse 
Rygoje 1937 m., kai Lietuva nu
galėjo Italiją 22:20, Estiją 20: 
15, Egiptą 21:7, Lenkiją 32:25, 
baigmėje vėl Italiją 24:23 ir pir
mą kartą iškovojo Europos meis
terio vardą.

Varžovai latviai
Tarptautinė Krepšinio S-ga 

Lietuvai pavedė suruošti trečias 
Europos pirmenybes, kurios įvy
ko Kaune 1939 m. gegužės mėn. 
22-28 d.d. Likimo buvo lemta, 
kad pirmose rungtynėse Lietuva 
susitiko su savo nuolatiniu var
žovu Latvija, šios rungtynės bu
vo tikrai dramatiškos, nes dar 
30 sekundžių prieš rungtynių 
pabaigą latviai vedė 36:35. Tik 
paskutinėse sekundėse Pr. Lubi
no pilnu metimu lietuviai išplė
šė pergalę santykiu 37:36. Po 
šio pralaimėjimo latviai nutrau
kė betkokius sportinius santy
kius su Lietuva, atnaujindami 
juos, berods, tik pirmosios oku
pacijos metu. Po šių rungtynių 
Lietuvai kelio į Europos meis
terius nieks neužkirto, nes nu
galėta buvo Estija 33:14, Len
kija 46:18, Prancūzija 47:18, 
Vengrija 79:15, Suomija 112:9 
ir Italija 48:15. Tokiu būdu Lie
tuva antrą kartą laimėjo Euro
pos meisterio vardą. Oficialai 
Lietuvą ir šiandien reikia laiky
ti senojo žemyno aukso medalio 
savininku, nes krepšinio aikštė

je, Europos oficialiose pirmeny
bėse, Lietuva nebuvo nugalėta.

Nuo vyrų neatsiliko ir mote
rys, kurios Europos krepšinio 
pirmenybėse Romoje laimėjo 
antrą vietą, o lietuvaitė Miule- 
raitė buvo išrinkta geriausia pir
menybių žaidėja.

Krepšinis okupacijoj
Šiandieninėj Lietuvoj krepši

nį žaidžia apie 50.000 šios sporto 
šakos entuziastų. Stipriausiais 
klubais vyrų grupėje yra Kauno 
“Žalgiris” ir Vilniaus “Statyba”, 
žaidžią Sov. Sąjungos pirmeny
bėse, o moterų — Kauno “Poli
technika” ir Vilniaus “Kibirkš
tis”. Lietuviai yra laimėję Sov. 
Sąjungos meisterių vardus, duo
dami pavergėjui po 2-3 žaidėjus 
į jų rinktinę. Iškiliausi žaidėjai 
buvo: Kulakauskas, Butautas 
(Sov. Sąj. moterų rinktinės tre
neris), Stonkus, Petkevičius ir 
paskutiniais metais M. Paulaus
kas, kurį matė JAV lietuviai 
Sov. Sąjungos krepšinio rinkti
nės gastrolėse Dėdės Šamo že
mėj.

Tinklinio išradėjas — 
amerikietis ,
Tinklinis, dažnai vadinamas 

oriniu, orasvydžiu, yra žaidžia
mas dviejų komandų, turinčių 
po 6 žaidėjus. Jo išradėju bu
vo amerikietis W, G. Morgan. 
Tinklinis nereikalauja didelio 
kiekio sporto reikmenų, tad gan 
plačiai paplito pasaulyje. Stip
riausiom tinklinio valstybėm lai
komos Sov. Sąjunga, jos sateli
tai ir Japonija.

Tinklinis Lietuvoj nebuvo po
puliarus. Už mus žymiai prana
šesni buvo latviai ir estai.. To 
įrodymu gali būti .tautinė olim- 
pijada, kurioj Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos rinktinė su
silpnintos sudėties laimėjo pir
mą vietą.

Linksmų Velykų
link i

kunigams, visuomenės

veikėjams ir visai

lietuvių bendruomenei

"Ste. • •

PAUL STANISZEWSKI

High Park rinkinimės apylin-

kės liberalų kandidatas j

provincinį parlamentų.

IŠKILIOS LIETUVAITĖS RINKIMAI
1967 m. rugsėjo 2 d. Kanados 

Lietuvių Dienos proga Montrea- 
lyje bus renkama iškilioji lie-

Pavergtoj Lietuvoj vyrų ko
mandos, kaip ir jos meisterio 
Vilniaus Dinamo, yra daugiau
siai atstovaujamos rusų žaidėjų 
nors moterų pusėje, pvz. Lietu
vos meisterio Vilniaus un-to ko
mandoje, ju tėra tik keletas.

K. B.

tuvaitė Miss Lithuania. Kanados 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdybos jau dabar prašo
mos išrinkti po vieną kandidatę 
iš apylinkės ir pranešti komisi
jai adresu: J. Piečaitis 5785, 12 
Ave Rsmt., Montreal. Iš mažes
nių vietovių, kur nėra Bendruo
menės valdybų, suinteresuotos 
lietuvaitės kreipiasi tiesiai į ko
misiją.

Montrealio Liet. Dienos 
Komisija

Skulptorė E. Žebrauskaitė - Weir Windsore, Ont., įteikia Vi. 
Mingėlai biustą jo spaudos darbo 40 metų sukakties proga

rengimuose. Gal dėlto, kad koncer
tų programa buvo augšto lygio, trau
kianti publikos dėmesį. Tautiečiai 
ypač šiltai sutiko Kanados lietuvių 
tarpe subrendusią jaunąją solistę Li
liją šukytę, kuri pradėjo žengti pir
muosius žingsnius pasaulinio garso 
Metropolitan operoje Niujorke. Ma
lonu pastebėti, jog tai pirmoji lietu
vaitė solistė (iš abiejų lyčių mūsų 
dainininkų), kuri paskutiniu laiku 
sugebėjo prasimušti į “tarptautinius 
vandenis” ir pasirodyti toliau už 
mūsų Čikagos Lietuvių Operos ribų. 
Kadangi Š. Amerikoje mes turime 
apie 50 įvairaus pajėgumo solistų 
ar solisčių, tad vienos iš jų prasi
veržimas visų pastebimas. Kovo 5 d. 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje pub
lika klausė ištempusi ausis, kaip 
dainuoja ta, kuri yra pakeliui į dai
nos augštumas. Gal kaikas jaudinosi, 
jog ji čia pasitenkino tik trimis lie
tuviais kompozitoriais (Gruodžiu, Ja- 
kubėnu ir kun. Markaičiu, S.J.), gal 
kam atrodė, jog be reikalo solistė 
kitas dainas ir arijas dainavo nelie
tuviškai, tačiau nežiūrint šių abejo
nių, turėjo pripažinti, jog iš lietuvių 
tarpo į tarptautinę dainos areną iš
eina dėmesio verta pajėga.• • •

AL KUMSKIS, Amerikoje gimęs lie
tuvis, anksčiau pasižymėjęs savo su
gebėjimais sporte ir su Amerikos 
lietuvių sportininkų grupe dalyva
vęs 1938 m. lietuvių taut, olimpiado
je Kaune, dabar yra pakeliui į Či
kagos miesto tarybą — “aldermano” 
postą. Pirmasis bandymas mūsų tau
tiečiui pavyko, tačiau jo nepakako 
išeiti šimtaprocentiniu laimėtoju. Va- 
sario 28 d. rinkimuose mūsiškis, 
nors savo apylinkėje surinko dau
giausia balsų (6,277), o jo artimiau
sias varžovas gavo apie tūkstanti bal
sų mažiau (5,521), bet Kumskiui trū
ko balsų daugumos, o apylinkėje bu
vo net 9 kandidatai, tad balsai pasi
dalino taip, jog Kumskiui nepasise
kė surinkti 50% visų balsų. Todėl 
jam reikės dar kartą persirungti su 
savo artimiausiu varžovu lenkų kil
mės Casimir Staszcuk balandžio 4 d. 
rinkimuose, kai bus balsuojama ir 
už Čikagos miesto burmistrą. Yra 
nemaža vilčių, jog mūsų tautietis nu
galės savo varžovą ir taps pirmuoju 
lietuviu “aldermanų” Čikagoje. Savo 
viltį Kumskis prieš rinkimus iš

simaudė Tėvų jėzuitų patalpose Či
kagoje. Jo iniciatorius yra kun. A. 
Kezys, SJ, kuris, pats būdamas pasi
žymėjusiu fotografu, ėmėsi žygių 
rinkti lietuvišką veiklą liečiančias 
fotografijas ar negatyvus, kad tai 
būtų išsaugota ateinančioms kar
toms. šio archyvo atidarymas įvyko 
vasario 26 d. Jaunimo Centre, kai 
čia buvo surengta ir lietuvių fotogra
fų parodėlė. Atidarymo metu kal
bėjo kun. Bruno Markaitis, SJ, ku
ris pažymėjo, jog šiuo metu archy
vas jau turi apie 500 istorinės reikš
mės negatyvų. Jau yra sudaroma kar
toteka ir žymesnių asmenų vardynas, 
kuriame bus lengva rasti tą asmenį 
liečiančius vaizdus. Jis pareiškė, jog 
archyvas renka ir spalvotas skaidres, 
ypač lietuvių menininkų darbų.

Archyve yra laukiami visų mūsų 
fotografų ir foto mėgėjų turimi ne
gatyvai, kurie padėtų sudaryti gerą 
turtą lietuviškai istorijai. Iš kitų vie
tų medžiagą archyvui galima siųsti 
paštu: Lietuvių Foto Archyvas, 5620 
S. Claremont, Chicago, I1L 60636, 
USA.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Lietuviai 
futbolininkai, kurie žaidžia salės fut
bolo pirmenybėse, iš 7 susitikimų yra 
surinkę 11 taškų ir savo grupėje 
stovi n vietoje. Kovo 11 d. jie su- 
kovojo lygiomis (1:1) su “Necaxa” 
futbolo komanda. Dar jiems šiose 
pirmenybėse liko dvejos rungtynės. 
— “Chicago Sun-Times” dienraštis 
vasario 19 d. laidoje atžymėjo P. 
Tautvaišos laimėjimą Čikagos “Met
ro” pirmenybėse. Savo rašinį laikraš
tis užvardino “Tautvaisas Wins Met
ro Tumey”. — “Cicero Blfe” laikraš
tis nemažai vietos skiria lietuvių at- 
žymėjimui. Neseniai jame buvo ap
rašytas M. Ivanauskas ir Ed. Šulai- 
tis. Kovo 5 d. laidoje laikraštyje bu
vo įdėta nuotrauka, vaizduojanti 
PLJK karių-veteranų sekcijos prezi
diumą; kuriame yra matomi: R. Mi- 
šauskas, Ed. šulaitis, A. Benas ir 
kpt. R. Aleksiūnas. — Janųjų solis
tų vakaras yra rengiamas balandžio 
1 ir 2 d. Jaunimo Centre; dainuos 
Izabelės Motekaitienės studijos mo
kiniai.

SKELBKITĖS 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS!

Tebūnie jums linksmos 
Velykų šventės

Nuo amžių Velykų šventės mums primena laiką atsinaujinti.. laiką pažvelgti į prie

ki... naujoms viltims ir naujam gyvenimui.

Kai jūs susirinksite su savo šeimomis švęsti šių linksmų švenčių pagal savo tradicijas, 
prisiminkite, kad mes, McGuinness bendrovė, linkime jums tikrai laimingų Velykų!

MCGUINNESS

CHERRY BRANDY 
LIQUEUR

OLD CANADA, kanadiška 
degtinę. Naujai paruošta Kana
dos šimtmečiui, su spalvinga eti
kete, vaizduojančia 1861 m. Kor
nelijaus Krieghoffo piešinio ko
piją, vaizduojančią tipišką anks
tyvą Kanados prancūzų nerūpes-

CAFE DE PARIS 
LIQUEUR

Likerio gaminimas McGuinness bendrovėje yra menas, kuris pareikalavo daug metų pa

tyrimo. Cafe de Paris, Cherry Brandy, Anisette, Creme de Menthe, Orange Curacao, 

Apricot Brandy — tai tik keli iš garsiųjų McGuinness likerių.

MCGUINNESS
DISTILLERS LIMITED — MIMICO, ONTARIO

WINDSOR, ONT.
POBŪVIS LIETUVIŠKOJE SODY

BOJE. žiemos sekmadienį vindso- 
riečiai ir detroitiečiai suvažiavo į 
Mykolo ir Jolandos Kizių sodybą 
tradiciniam pašventinimui. Kun. K. 
Simanavičius atliko apeigas. Vaišių 
metu skulptorė Elena žebrauskaitė- 
Weir įteikė VI. Mingėlai meniškai 
sukurtą biustą jo spaudos darbo 40 
m. sukakčiai paminėti. Skulptorė yra 
gerai žinoma Windsoro gyventojams 
— dažnai dalyvauja kanadiečių dai
lininkų parodose. Vietinėj spaudoj 
keletą kartų buvo gražių atsiliepimų 
apie jos kūrybą. Skulptorės vyras B. 
Weir skaitė paskaitą “Modernusis 
menas”. Visi buvo sužavėti prele
gento mokėjimu vaizdžiai perduoti 
tiek daug žinių. B. Weir dėsto pri
taikomąjį meną Augštesniojoj Tech
nikos Mokykloj. Atliekamą laiką ski
ria tikrajam menui; dalyvauja paro
dose ir yra gavęs keletą premijų. 
Abu dailininkai turi pasistatę lietu
viško stiliaus klėtį, kurios viduje yra

•

DETROIT, Mich
LIETUVIU IR UKRAINIEČIŲ 

CHORŲ koncertas rengiamas balan
džio 23 d., 2 v.p.p., Fordo auditori
joje. Programą atliks Toronto cho
ras “Varpas” ir Detroito ukrainie
čių “Trembita”. Rengėjai — P. L. 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Detroito skyrius ir Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos vietinis sky
rius. “Varpo” choras atliks B. Bud- 
riūno kantatą “Tėviškės namai” ir 
keletą operų ištraukų. “Varpo” cho
rui diriguos D. Skrinskaitė. Ukrai
niečių choras yra pasižymėjęs savo 
gastrolėmis, koncertavęs su skandi
navų simfoniniu orkestru. Jam va
dovauja dr. Kušnir. Programoje taip 
pat dalyvaus tautinių šokių grupė 
“šilainė”, vad. G. Gobienės. Ryšium 
su šiuo koncertu rengiamas ir po
būvis, kurio reikalus tvarko dail. S. 
Smalinskienė tel. VE 6-5733. Bilie
tai į koncertą gaunami “Neringoje”, 
pas rengėjus ir Hudsons krautuvėse. 
Perkantieji bilietus prašomi atskirai 
užsiregistruoti pobūviui. ,

įrengta jų studija. Windsoro lietu
vių bažnyčiai yra suprojektavę alto
rių, sukūrę Kryžiaus Kelius ir kitus 
bažnyčios vidaus papuošimus neim
dami jokio atlyginimo.

Vindsorietis

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės Ir 

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė .terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJH.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Ps.D.RJH.N.Pt


AMERIKA IR

GLOBOJA 
PABĖGĖLIUS

Po ilgų labdaros organizaci
jų pastangų pagaliau Prancūzi- 

vyriausybė sudarė specialią 
misiją pelitiniams pabėgė

liams globoti. Jeigu atvykėlis 
negali pasinaudoti savo krašto 
konsulo globa ir nenori į savo

bėgėlių komisiją, kuri gali leis
ti dirbti, pasilikti krašte ar 
emigruoti. Užsienių reikalų mi
nisterijos valdininkas pirminin
kauja tai pabėgėlių komisijai, 
kūną sudaro šešių didžiųjų šal
pos organizacijų atstovai.

Prancūzijoj dabar dar yra ke
li tūkstantiai politinių tremti
nių, jų tarpe keli desėtkai lie
tuvių.

JAV-ės priima tik Kubos po
litinius pabėgėlius be ypatingų 
formalumų, tačiau, jei pabėgėlis

Taip atrodo dabartinės Dusetų žirgų lenktynės ant Sartų ežero

MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMO

PROGRAMA
§.m. balandžio 1 d. Hamilto- 

nuo komunizmo pasiekia laisvą- ne įvyks Kanados šeštadieninių 
jį pasaulį ir kreipiasi į Ameri- mokyklų mokytojų suvažiavimas 
kos ambasadą, jam suteikiama Jaunimo Centre, 48 Dundum St. 
visokia parama ir beveik atviros N. štai jo programa: 
durys atvykti į JAV. Panašiai jg y registracija’

12-S»v- atidarymas ir prezidiu- 
mo sudarymas;

12.45 v. simpoziumas tema“Tau- 
tinis jaunimo auklėjimas šių 
dienų sąlygose ir aplinkoje”; 
kalba L. Tamošauskas, mokyt. 
V-. Tamulaitytė, skautų atsto
vas K. Batūra (Kanados raj. 
vadeiva), ateitininkų atstovas 
V. Kolyčius ir tėvų atstovas 
J. Pleinys;
moderatorius mokyt. K. Mi
leris;
diskusijos;
v. pertrauka kavai;

3.30 v. A. Rinkūno paskaita 
“Naujieji kebai skaitymo mo
kyme”;
diskusijos;,
v. V. Matulaičio paskaita 
“Skaidrės kaip mokymo prie
monė” (kartu demonstruojant 
skaidres);
diskusijos;

6.45 v. uždarymas;
7 v. vakarienė.

KLB švietimo komisija

, siskyrė Afrikoje. Amerikiečiai 
nugabeno juos į Italiją ir iš ten 
į Ameriką. BALFui su tais pa
bėgėliais beveik jokio vargo ne
buvo, nors apie tų jūrininkų žy
gį BALFo centras buvo laiku 
painformuotas. Jei lietuviui pa
vyksta iš okupacijos pabėgti, 
apie tai BALFo centras gana 
greit sužino, nesvarbu ar tai 
įvyktų Afrikoj ar Formozoj. Iš
tirti, kaip JAV padeda Rusijos 
pabėgėliams, okupantai jau ke
lis kartus į Suomiją ar Švediją 
yra paleidę netikrus “paukš
čius” iš Lietuvos. Ir tais atvejais 
Amerikos pareigūnai padeda at
skirti pelus nuo grūdų. K.L.J.
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Tėviškės drabužiai suplyšo, dvasia nepalūžo

«b SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMAS APARTAMENTUOSE ko apnuodytas cigaretes. Seksinis 
Daugelis šio krašto tėvų vaikus ištvirkavimas pasidarė daugelio 

mandrumu, padorumu, mada. Tėvai, 
kurie su tuo nesutinka, darosi vai
kams priešai.

Apsigyvenę vaikai apartamentuose 
turi laisvę. Kurį laiką tėvai pailsi, 
bet už kelių metų grįžta dar dides
ni rūpesčiai tėvams, kai vaikai tam
pa paliegėliais ar net nusikaltėliais.

Žinoma, aš čia, nekalbu apie tą 
padorų jaunimą, kuris mokslo ar ve
dybų yra priverstas palikti tėvų na
mus. Tačiau ir šiuo atveju tėvai vai
kams turi likti artimi patarėjai, drau
gai, ne įsakinėtojai, diktuotojai.

Išvadoje noriu pabrėžti, kad atei
viai tėvai su vaikais liktų kaip galint 
ilgiau gerame kontakte, vieni kitiems 
patardami, pagelbėdami. Abi pusės 
geram sugyvenimui turi daryti nuo
laidų. Iškilus neaiškumams, šauktis 
pagalbos pedagogų, kunigų, kad vis
kas visuomet baigtųsi tarp tėvų ir 
vaikų geruoju, be išsiskyrimų.

Jonas Karka

Vienos audringos žiemos nak
ties monotonijas mano gyvena
mame Kanados užkampyje nu
traukė telefono skambutis. Ha- 
miltoniečio draugo žmona Zita 
Sakalienė trumpai pranešė apie 
mano XVIII-tosios PLP Karo 
Mokyklos laidos kolegos Leono . 
Karbūno tragišką mirtį Toronte. 
Turėdamas galvoje sunkias susi
siekimo sąlygas šią nelengvą žie
mą, kada nežinai ar išviso tą 
dieną bus autobusas į Torontą, 
o lėktuvo bilietą reikia gerokai 
iš anksto užsisakyti, — negalė
jau tikrai prižadėti, kad atvyk
siu į laidotuves. Atsiguliau la
bai prislėgtoje nuotaikoje ir nie
kaip negalėjau užmigti, o mano 
mintys vis sukosi apie a.a. kole
gą Leoną, su kuriuo mano pir
moji pažintis ir draugystė užsi
mezgė 1934 m.

VELIONĮ LEONĄ KARBONĄ PRISIMENANT
priėjau prie jo ir, pabučiavęs įrodos, patvirtindavo mūsų se-

Antroji raudonųjų vandalų 
invazija privertė mus palikti Tė
vynę, o su a.a. Leonu vėl susi- 
tikęme Dresdene, Vokietijoje, iš 
kur mes abu, kaip ir daugelis 
buv. Lietuvos kariuomenės ka
rininkų, buvome pasiųsti “Lie
tuvos laisvinti” (kokia nesąmo
nė, kai raudonojo tvano jau ne
sugebėjo sulaikyti vokiečių šar
vuotos divizijos!..) į Telšius, 
kur buvo formuojami lietuvių 
savanorių pulkai. Jie po pirmo 
bolševikų smūgio subyrėjo ir 
“išsiformavo”...

labai jau paprastos išvaizdos kai
mo mergaitė, kada jai sakomi 
komplimentai dėl grožio... Gi 
dėl Leono mokėjimo gražiai kal
bėti pasakiau: jei būčiau dikta
torius ar ministeris pirmininkas, 
tai paskirčiau jį ambasadoriumi 
į Jungtines Tautas... Tai buvo 
paskutinis mūsų pasimatymas!

Ontario premjeras J. Robarts 
pažadėjo pradėti mokesčių re
formas, kai bus gautas L. Smith 
komisijos pasiūlymas šiuo klau
simu ir kai bus išstudijuotas 
Carterio projektas federaci
niams pajamų mokesčiams re
formuoti;
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globoja iki 18-21 m. amžiaus. Paskui 
jie eina savo keliais, dažniausia net 
gyvena atskirai nuo tėvų. Nevedusių 
kanadiečių jaunuolių svajonė — kaip 
greičiau palikti tėvų namus ir apsi- 
gyventi apartamentuose bei turėti 
pilną laisvę.

Su šia kryptimi daugelis ir lietu
vių tėvų pradeda sutikti — pagal 
priežodį “boba iš ratų, arkliui leng
viau”. Tuo būdu vis daugiau ir dau
giau lietuvių jaunuolių, baigusių že
mesnį ar augštesnį mokslą, nutolsta 
nuo savo tėvų, parapijos, bendruo
menės.

Atitolusieji nuo savųjų yra pa
kenkę ne tik lietuvių bendruomenei, 
bet ir patys sau.

Karų laikotarpyje sušlubavus ir 
senosios generacijos moralei, šių die
nų jaunimas yra perdaug revoliuci
nės dvasios, sukilęs prieš senimą. Se
ni jauniems nebe autoritetai. Vaikai 
bėga nuo tėvų, tėvai nuo vaikų. Do
rovės ir moralės smukimas kamuo
ja jaunąją kartą Amerikoj ir Eu
ropoj. Dalis jaunimo nebesiekia gė
rio, grožio, mokslo, bet pasitenkina 
mažu išsilavinimu. Užsiauginę barz
das, apsivilkę suglamžytais juodais 
drabužiais, sėdėdami landynėse geria 
narkotikais atmieštą kavą arba rū-

PRANEŠIMAS
DARBDAVIAMS IR DARBININKAMS

ŽEMĖS ŪKYJE BEI DARŽININKYSTĖJE
NEDARBO APDRAUDA (UNEMPLOYMENT INSURANCE)

NUO 1967 M. BALANDŽIO 1 D. APIMS DIRBANČIUS:

ŪKIUOSE GYVULININKYSTĖJE DAIGYNUOSE

ŠILTNAMIUOSE VAISIŲ, DARŽOVIŲ

IR GĖLIŲ AUGINTOJUS

Darbdaviai
REIKALAUKITE BROŠIŪROS — Jei dar 
nesate gavę. Joje aprašytos jūsų, kaip darb
davio, pareigos, pagal naujus nuostatus. 
Gaukite ją tuojau iš Nedarbo Draudimo Ko
misijos (Unemployment Insurance Commis
sion)
UŽSIREGISTRUOKITE KAIP DARBDA
VYS — Kiek galint greičiau artimiausioje 
Nedarbo Draudos Įstaigoje. Tai svarbu, 
nes nedarbo drauda yra privaloma, jeigu 
samdote darbininkus.
LEIDIMAS PIRKTI ŽENKLUS — Įsire
gistravus, jei turite apdraustinų darbi
ninkų, minėtoji Komisija nusiųs jums leidi
mą pirkti nedarbo draudos ženklams ir pa
pildomas informacijas, liečiančias jūsų dar
bininkų draustinumą, nustatytas Įmokas, 
nurodymus, kaip sulipinti ženklus Į tarnau
tojo knygelę, tvarkyti bylas ir pan.

Darbininkai
SUŽINOKITE, AR ESATE DRAUSTINAS 
— Pasiteiraukite artimiausioje Nedarbo 
Draudos Komisijos Įstaigoje, ar galite būti 
apdraustas. Pagal nuostatus, kaikurie tar- 
nautojaj nėra apdraudžiami.
SOCIALINĖS DRAUDOS NUMERIS — 
Kiekvienas apdraustas tarnautojas turi tu
rėti numeiį. Prašymų blankai gaunami Ne

darbo Draudos Komisijos Įstaigose ir be
veik visose pašto Įstaigose. Užpildykite 
blanką ir pasiųskite Nedarbo Draudos Ko
misijos Įstaigai. Už tai nereikia mokėti.
NEDARBO DRAUDOS KNYGELĖ — Jei 
esate apdranstinas, privalote turėti knygelę, 

gaunamą artimiausioje Nedarbo Draudos
Komisijos įstaigoje. Reikia tiktai nurodyti 
pilną vardą bei pavardę, gimimo datą ir so
cialinės draudos numerį. Už tai neimamas 
joks mokestis.

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION 
GOVERNMENT OF CANADA

Kanadoje pirmą kartą velionį 
susitikau Toronte 1961 iū. mūsų 
karo mokyklos laidos suvažiavi
me, kur vėl ant savo sprando pa
jutau tvirtą žemaitišką plašta
ką ir išgirdau tą patį draugišką 
“Juraa”. Kadangi a.a. Leonas 
gyveno Toronte, pakvietė pas 
save, tačiau aš tą pakvietimą 
įvykdžiau tik keliais metais vė
liau. Su malonumu prisimenu su

su savo

Tiesą pasakius, .paskutinis pa
simatymas su a.a. Leonu buvo 
jo laidotuvių dieną. Laimingu 
būdu ir kažkam atsisakius nuo 
kelionės lėktuvu iŠ mūsų mies
to į Torontą, tą laimingą bilietą 
gavau aš. Labai ------ “
skubėjau atsisvei
mielu draugu Leonu. Įžengiau į 
didžiulį gėlėse ir vainikuose sta
čiai skęstantį laidotuvių namų 
kambarį, kur ilsėjosi paskutinei 
žemiškai kelionei paruoštas ko
lega Leonas. Didelis, stambus 
vyras, sidabriniais paausiuose 

_______________ x__________ plaukais ir, kaip visuomet, sim- 
a.a. Leonu kelias praleistas va- patinga veido išraiška. Šį kar-... 
landėles p. Karbūnų rezidenci- " 
joje Walford gatvėje, kur labai 
nuoširdžiai priėmė ir vaišino 
Leono gyvenimo draugė ir da
bartinė našlė ponia Lina. Ta pa
čia proga Leonas aprodė man ir 
savo verslą — darbovietę (tą pa
čią iš kurios, skaičiau, paskuti
nių metų laikotarpyje porą kar
tų buvo duodamos stambokos 
aukos Kanados Lietuvių Fon
dui). Pastebėjęs mano susido
mėjimą europietiškais dvivamz
džiais medžiokliniais šautuvais 
dar pasakė, kad kada nors atei- no ir mano) karo mokyklos lai- 
tyje padarysiąs man staigmeną dos kolegų (kaip aš juos vadinu 
ir atsilankysiąs mano taip vadi- — “kirvių”), kurie man tuojau 
narname “labiausiai sumautame pranešė, kad yra nuspręsta 
pasaulio užkampyje” ir atve- 
šiąs vieną tokių šautuvų.

Dar keliems metams, praslin- rimnkų vardu pasakyti a.a. Leo- 
e w e * trim wa IrAlkn . Vilnim

kus, praėjusią vasarą, vėl musų 
dėlės. Per dvejus metus karo karo mokyklos laidos suvažiavi- 
mokykloje ir tik per kelias gre
tas stovėjau rikiuotėje nuo Leo
no. Maloniai prisimenu jo kant
rų veidą tempiant sunkiuosius 
kulkosvaidžius į statų ir purviną

Karo mokyklos kadro kariū
nų sąrašai būdavo sudaromi pa
gal ūgį, t.y. pradedant didžiau- 
siuoju. Taigi, per ištisus dvejus 
metus vakarinių patikrinimų 
metu vis girdėdavau šaukiant 
pavardėmis: Trilupaitis, Valiu
kas, Karbauskas... Tokia buvo 
velionies nesulietuvinta pavardė
— trečioji nuo pradžios 133 ka
riūnų sąraše.

Ligi šiandien man pasiliko 
mįslė: kas galėjo padaryti ar
timais draugais du jaunuolius
— a.a: Leoną ir mane, kurie bu
vome skirtingi kaip priešingi po
liai ir visai skirtingų charakte
rių. Leonas buvo malonus že
maitis, flegmatikas, didelis to- 
lerantas ir nuoširdžiu draugišku
mu spinduliuojanti asmenybė, o 
aš — suvalkietis, išdidus, ambi
cingas ir labai greitai užsigau- 
nantis vyrukas. Greičiausia ma
ne traukė velionies asmenybė, 
kartu pergyventi karo mokyklos 
vargai, griežta drausmė, kietas 
režimas, na, ir malonios valan-

tą negalėjau jo apkabinti ar pa
spausti rankos, žinojau, kad jau 
neišgirsiu iš jo lūpų taip man 
gerai pažįstamo šauksmo “Ju
raa”. .. Pastovėjęs prie Leono 
karsto tik kelias minutes, sku
biai pasišalinau, nes jaučiau, 
kad kažkaip neramiai plaka ma
no širdis, kažkas pradeda 
gniaužti mano gerklę, o per akis 
jau veržiasi ašaros...

Nuėjęs į laidotuvių namų rū
sį atradau ten jau susirinkusių 
nemažiau dešimties mūsų (Le<b

Rumunijos šūkis - 
"lygus su lygiu”

Prieš dvejus metus Rumuni
jos valdymą perėmė Nicolae 
Ceausescu, tapdamas mirusio 
komunistų vado Gheorghiu Dej 
įpėdiniu. Ceausescu yra paly
ginti jaunas — 45 metų, bet jis 
Europą nustebino, nes niekas A. Panemunės Skalno šlaitą (tuo 
nesitikėjo iš jo tiek energijos ir laiku laiptų dar nebuvo), jo vi- 
drąsos. Visų pirma jis Maskvai sai nekrintančią nuotaiką nešant 
prisistatė kaip jai lygus ir pa-' virš 30 kg kuprinę žygiuose į 
reikalavo, kad jo Rumunija bū
tų traktuojama, kaip valstybė 
— “lygi su lygiais”. “Lygūs su 
lygiais” tai naujo Rumunijos 
diktatoriaus šūkis. Ceausescu 
priešinosi Rumunijos įjungimui 
į didelį ekonominį Rytų Euro
pos bloką; nors su sovietų Ko- mui pabrėžti praeidamas pro 

. mekomu bendradarbiauja^ ta
čiau jis jieško eksportinių rinkų 
V. Europoje. Pagaliau Ceauses
cu pareiškė, kad Varšuvos Są
junga nereikalinga, nes Rytų 
Europai niekas iš Vakarų ne
grasina užpuolimu. Visi tie'pa
reiškimai rodo, kad Ceausescu 
turi daug drąsos: juk Rumuni
ja yra Maskvos apiplėšta ir jai 
sovietiškas režimas užkartas. 
Taigi, užsienio politikoj Ceau
sescu pradėjo Rumunijai naują 
erą: grąžino savo kraštui tauti
nę savigarbą, tautinį orumą, bet 
vidaus srityje jam dar liko daug 
kas padaryti. Kiti Maskvos sate
litai, kaip Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija, R. Vokietija jau 
anksčiau įėjo į reformų kelią, 
ypač ūkio srityje, o Rumunijoj 
šioje srityje buvo tylu: viskas 
ėjo pagal Stalino padiktuotą 
santvarką. Ceausescu laimėjo 
savo krašto prekėms Vakarų 
rinką ir tai padarė jau pirmai
siais savo valdymo metais. Jis 
greit įsitikino, kad Rumunijai 
reikia gilių reformų. Visų pir
ma jai reikia decentralizacijos, 
nors rumunai iki šiol didžiavo
si, jog jų kraštas sovietų bloke 
geriausiai planuoja iš centro ir 
kad toks planavimas iš krašto 
vyriausybės centro duodąs ge
riausius rezultatus. Jei toks di
džiavimasis buvo pagrįstas, tai 
tik dėlto, kad Rumunijoje buvo 
gan primityviai ūkininkaujama, 
jos pramonės kėlimu nesirūpi
nama. Norint Rumuniją moder
ninti ir pramonės atžvilgiu su
lyginti su kaimynais, griežta 
centralizacija gali pasirodyti ža
linga.

Antra problema — tai senes
nių komunistų atstūmimas į ša
lį ir valstybinio aparato pavedi
mas jauniems specialistams, ku
riems pirmiausia rūpi savo tau
tos, savo žmonių interesai bei 
nauda. Pasirodė, kad Ceauses
cu tam tikslui yra tinkamas. 
Jauniems žmonėms patiko jo 
posūkiai ir užsimojimai. Turint 
galvoje tokią vado energija ir 
entuziazmą, galima tikėtis, kad 
kaip Rumunija nustebino pasau
lį savo užsienio politikos drąsu
mu, taip gali ji nustebinti ir sa
vo tautos ūkio pažangumu. Gal 
ilgainiui ir Lietuvoje atsiras 
toks Ceausescu, kuris privers 
Maskva skaitytis su Lietuva ne 
kaip su “jaunesniu broliu”, o 
kaip “lygus su lygiu”... Isto
rijos procese taip jau yra: “Silp
nas keliai,, o stiprus griūva”.

“duoti man pasižymėti”, t.y. 
esu paskirtas mūsų laidos ka-

J. Gbs.

Gaižiūnų poligoną, jo linksmą 
veidą jodinėjimo pamokose, 
“maratonuose” (taip vadindavo
me lauko bėgimus kiekvieną 
šeštadienio rytą) ir visuose ki
tuose mūsų bendruose užsiėmi
muose. Turbūt savo draugišku

mane a.a. Leonas dažniausiai už
mesdavo savo plaštaka ant ma
no sprando ir dar garsiai žemai
tiškai sušukdavo “Juraa”... Aš, 
tos sunkios tarmės nemokėda
mas, stengdavausi atsakyti būti
nai tik “žemaatiškaa”...

Baigę karo mokyklą abu su 
Leonu tarnavome toje pačioje I- 
oje pėstininkų divizijoje ir susi
tikdavome poligone bei dides
niuose manevruose. Nuoširdus 
rankos paspaudimas arba keli 
paskubomis išgerti stikliukai,

me Čikagoje pamatęs Leoną 
stačiokiškai prikaišiojau, kad 
mano gyvenamas pasaulio už
kampis neturėjo garbės matyti 
nei kolegos Leono, nei jo pa
žadėtos “strielbos”. Velionis at
sikirto, kad pažadas pasilieka 
pažadu, nes jo vizitui nebuvome 
nustatę laiko...

Paskutinį kartą a.a. Leoną su
sitikau praėjusių metų rugsėjo 
12 d. Hamiltone savo draugų P. 
Z. Sakalų namuose, kur mano 
atvykimo proga šeimininkai su-, 
ruošė šaunų balių ir sukvietė 
gražų būrelį tos pačios XVIII- 
tosios laidos buvusių karininkų 
su jų gyvenimo draugėmis. Tik 
prasidėjus vaišėms atsistojo kal
bėti kolega Leonas. Jo kalba sa
vo gražiu minčių dėstymu ir tu
riningumu paliko gilų įspūdį vi
siems susirinkusiems svečiams. 
Labiausiai buvau nustebintas tai 
aš, nes Leonas daugiausia kal
bėjo tik apie mane ir mano šei
mą ... Mane gerai pažindamas, 
Leonas savo kalboje mokėjo pa
siekti patį giliausią mano širdies 
kampelį ir išspausti iš mano 
akiu ašaras ... Po Leono kalbos fe

nui atsisveikinimo kalbą. Sunku 
buvo nuo tos garbingos pareigos 
išsisukti. Paaiškinau savo kole
goms, kad nors aš mėgstu kal
bėti, bet šį kartą tokios atsisvei
kinimo kalbos sakymas man ne
įmanomas....

Taip baigėsi Tavo žemiškoji ke
lionė ir vargai šioje ašarų pakal
nėje, mielas kolega Leonai! Tu 
pradėjai kelionę kitame pasau
lyje, kur yra daug platesni ke
liai ir jokių automobilių susidū
rimų...

Užbaigdamas dar pridėsiu, 
kad a.a. Leonas visai nenuraus- 
damas savo gyvenime galėjo 
kartoti žodžius, paimtus iš rašy
tojos Nelės Mazalaitės knygos: 
“Drabužiai, kuriais vilkėjau iš
eidamas iš namų — suplyšo, ta
čiau mano dvasia visuomet lieka 
iškilmių apdare ir šitokia ji su
grįš į namus...-”

Nelemta Tau, Leonai, buvo su
grįžti į numylėtą Tėvynę ir te
būnie Tau lengva vaišingos, bet 
svetimos pamotės Kanados že
melė!

Tavo mielas atminimas pasi
liks neužmirštamas Tavo arti
mųjų ir draugų tarpe!

* Jurgis Sk.

KĄ TURITE ŽINOTI APIE 
PAJAMŲ MOKESČIUS KANADOJE?

Kanados pajamų mokestis yra imamas iš visų gyventojų ir darboviečių, ne
žiūrint pilietybės. Mokesčiai yra imami už visas pajamas, Įskaitant ir gau
tąsias iš užsienio po apsigyvenimo Kanadoje. Paliekama neapmokestinama 
tam tikra suma šeimai, atskaitos gydymo išlaidoms ir kt.; mokesčiai apskai
čiuojami nuo likusios sumos. Visi Kanados gyventojai, kurie turi apmokes
tinamų pajamų, privalo užpildyti mokesčių formas iki balandžio 30 d. kiek
vienais metais, nors jų darbdavys jau būtų atskaitęs mokesčius" iš jų algos. 
Kiekvienas asmuo, kuris moka jums algą, turi duoti jums T4 lapelį, ku- . 
riame yra pažymėta uždirbta suma ir kiek pajamų mokesčio yra jums at
skaityta. šie pajamų lapeliai turi būti išduoti iki vasario 28 d. kiekvienais 
metais. Vieną kopiją šio pajamų lapelio turite pasiųsti kartu su pajamų 
mokesčio užpildyta forma. Kai siunčiate užpildytą pajamų mokesčio for
mą, siųskite kartu ir savo mokestinę skolą, jei tokia būtų, arba prašykite 
grąžinti jums priklausančią sumą, jeigu buvote permokėję.
Pajamų mokesčių formos yra gaunamos visose pašto ir Taxation Division 
įstaigose. Jei jūsų pajajmos yra vien tik iš uždarbio, naudokite T1 Short 
formą. Bet jei jūsų pajamos labiau komplikuotos, į kurias Įeina nuoma ar 
gaunami nuošimčiai (commissions), naudokite T1 General formą. Nemoka
mos informacijų brošiūros yra duodamos kartu su šiomis formomis, ku
riose paaiškinta kaip teisingai užpildyti. Jei jums reikalinga pagalba, pa
skambinkite ar aplankykite artimiausią Federal Texation Įstaigą. Patari
mai ir pagalba yra teikiama be jokio atlyginimo ir konfidencialiai. Kaiku- 
riose vietovėse Įstaigos ir telefonai veikia ir vakarais. Sekite laikraščius ir 
radijo pranešimus.
šiais metais jūsų pajamų mokesčio formoje yra vieta, kurioje galite papra
šyti, kad grąžintų pinigus, jei esate juos permokėję Kanados Pensijos Pla
nui (Canada Pension Plan). Tai galėjo Įvykti, jeigu keitėte darbą ar buvote 
atleisti iš darbo ilgesnį laiką. Smulkiau apie tai parašyta informacijų bro
šiūroje, kurią gaunate kartu su mokesščių forma.
Pasiuntus pirmąją pajamų mokesčio užpildytą formą, jūsų pavardė Įrašo
ma į sąrašą, pagal kuri sekančiais metais pradėsite gauti asmeninę pajamų! 
mokesčių formą paštu. Malonėkite naudoti šią asmeninę pajamų mokesčių 
formą. Užrašytame adrese yra Įrašytas tapatybės numeris, per kuri tarnau
tojai galės skubiau sutvarkyti jūsų prisiųstas mokesčių formas. Ir jei bū
site permokėję pajamų mokesčius, pagreitins juos gauti atgal.

Department of National Revenue
THE HON. E. J. BENSON, MINISTER
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Kelias į mena gludi žmoguje
Pasikalbėjimas su dail. Leonu Urbonu, kurio tapybos paroda vyksta Toronte nuo kovo 20 iki 
balandžio 1 dienos. Tai ketvirtoji jo kūrinių paroda Šiaurės Amerikoje

Pereitų metų spalio mėnesį 
dail. Leonas Urbonas iš tolimos 
Australijos atvykdamas į Šiau
rės Ameriką atsivežė nemažą 
glėbį savo tapybos darbų ir al
bumą, pilną australų spaudos at
siliepimų apie jo kūrybą.

Jo tikslas buvo — ne tik su
ruošti keletą meno darbų paro
dų, bet ir tuo pačiu laiku pažinti 
šio kontinento kultūrinį gyveni
mą. Tris mėnesius, ne daugiau, 
jis čia galvojo pasilikti, šian
dien beveik pusei metų praėjus, 
Urbonas dar nežino aiškios da
tos, kada jis pakils ir lėks Aust
ralijos link. Jo atsivežtas pa
veikslų skaičius po trijų parodų 
jau keliom dešimtim sumažėjo, 
o spaudos atsiliepimai gerokai 
pastorino iškarpų albumą.

Dar pereitais metais Urbonas 
lankėsi Toronte, čia jis sutiko 
keletą draugų iš jo gimtojo Za
rasų krašto. Susitikimui atžymė
ti jis pasiryžo Toronte suruošti 
meno parodą — ketvirtą š. 
Amerikos žemyne.

Ši paroda buvo atidaryta W a. 
W galerijoj, 830 Yonge St., ko
vo 20 d.'

Užkalbintas Toronte viešintis 
dailininkas nesigailėjo atskleisti 
gilesnių minčių apie savo kūry
bą.

— Sukūręs nemažą skaičių ta
pybos darbų ir atidaręs savo de
šimtą individualinę parodą, be 
abejonės, save laikote subrendu
siu dailininku ir žinote ko siekia
te. Sakykite, koks yra Jūsų kū
rybos tikslas?

— Man nejučiomis aiškėja, 
kad kur atsiranda tikslas, ten 
dingsta kūryba. Kūrybinis noras 
ir tikslas yra skirtingi dalykai. 
Aš jaučiu, kad tikslą nusista
čius, reikia disciplinos jam at
siekti. Disciplina augina karei
vius, ne kūrėjus. Tiktai laisva, 
neužbrėžta mintis gali staiga pa
sukti netikėta kryptimi ir suras
ti, sukurti ką nors naujo, dar 
nepatirto. Savo tikslams nusta
tyti mes vartojame senus paty
rimus ir tuo atsisakome galimy
bių naujiems pergyvenimams. 
Tik naujuose pergyvenimuose 
vystosi menas.

— Meno kritikai yra minėję 
ir patys esate išsitaręs apie gi
liosios pasąmonės reikšmę Jūsų 
kūryboj. Ar būtų galima papras
tais žodžiais išaiškinti šį, gal 
kiek komplikuotą, procesą?

— Kiekvienas kūrybinis im-

pulsas arba įkvėpimas yra žmo
gaus visos asmenybės to mo
mento harmoningas sąskambis. 
Šis momentas, ši ekstazė ir yra 
pats menas — lygiai kūrėjo, 
kaip ir žiūrovo dvasioje. Meni
ninkas šio jausmo įtakoje grie
biasi darbo, nori tą momentą 
įamžinti meno kūrinyje. Iro
niška, bet kūrimo raidoje kūri
nys kartais miršta dar negimęs. 
Su geru techniniu apsiginklavi
mu ir pasąmonės vaidmens paži
nimu, aš tikiu, kad šios nelai
mės galima sėkmingai išvengti. 
Kitaip sakant, kiekvieno kūry
binė ekskursija turėtų būti me
no darbu atžymėta, šis procesas 
nėra komplikuotas; jis atsiekia
mas per didelį darbą ir nuolatinį 
savęs stebėjimą, pažinimą. Pa
tarimais ir žodžiais išaiškinti be
veik neįmanoma.

— Jūs tuo norite pasakyti, 
kad menininkas gali pasiekti to
ki kūrybinį lygį, kada nevykusių 
darbų visai nebūtų?

— Jeigu įkvėpimo ekstazė, 
pavidalą duodanti mintis ir 
techninis atlikimas vyktų tuo 
pačiu laiku, teoriškai kiekvienas 
įkvėpimas duotų meno kūrinį. 
Laikas, įsiterpęs tarp šių trijų 
kūrybos fazių, proporcingai ma
žina pasisekimo galimybes.

— Kol žmogus negali dirbti 
minties greičiu, praktiškai Jūsų 
išvedžiojimas neturi daug reikš
mės. Ar ne tiesa?

— Taip ir ne. Kai pradėda
mas meno kūrinį dailininkas jau 
rūpinasi jo pabaiga, įkvėpimą 
pakeičia savotiškai slegiantis pa
reigos jausmas. Prasideda taip 
vadinama menininko kūrybinė 
kančia. Iš šios kančios gimsta 
sugalvotas, o ne sukurtas me
no darbas.

Antra vertus, kai dailininkas 
pradeda savo darbą kaip kelionę 
į nežinomą šalį ir kiekvienam 
žingsniui teikia pilną dėmesį, 
tada jausmas, mintis, veiksmas 
eina vienodai, vienas kitą atnau
jina ir neprašoka. Netikėtumai 
virsta išradimais. Jų pasekmė — 
visai naujas, netikėtas kūrinys. 
Naujas ne tik žiūrovui, bet ir 
pačiam jo kūrėjui. Toksai kūri
nys dvelkia žaviu lengvumu.

— Pagal Jus išeitų, kad kūry
bos metu turėtų vykti greitas ir 
nuolatinis persiorientavimas pa
dėtyje. Ar gi tai galima iš viso 
atsiekti ir kaip?

— Toksai persiorientavimas 
mumyse vyksta visada ir visur,

tiktai mes jį sustabdom kartais 
ten, kur jo labiausiai reikia, bū
tent, kūrybiniam darbe. Perdi- 
delis racionalizavimas sustabdo 
spontanišką- galvojimą ir truk
do padėties įsijautimą, kitaip sa
kant, išstumia iš kūrybinės va
gos. Supratus ir pajutus šį truk
dantį faktorių, įkvėpimo jaus
mas pats turėtų grįžti.

— Sakykite, ar Jums neatėjo 
į galvą šias mintis, kurias Jūs 
per pokalbius ir diskusijas pa- 
skleidžiate, surinkti ir išleisti 
knygos pavidale? Gal tai padėtų 
ir kitiems giliau meną pažinti?

— Argi neužtenka knygų apie 
meną? Juo daugiau knygų, juo 
mažiau supratimo ir pajutimo. 
Jokios knygos, jokie patarimai 
akių į meną neatidarys. Geriau
sias kelias į meno pajutimą yra 
pačiam žiūrėti į meno darbus 
ir be kitų patarimo surasti ja
me grožį. Sakyčiau, kad žiūrint 
ar klausantis meno kūrinio nau
jas jausmas apima žmogų. Ne 
meno kūrinys, bet šis jausmas 
yra menas.

Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai
1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasariui 
ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už pigią kainą. į juos (yra 
įtraukta visa, ko labiausiai reikia jūsų artimiesiems.

Be to, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siuntinį savo nuožiū
ra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 jd. vilnonės angliškos me

džiagos eilutei, 4 jd. puikios suknelei medžiagos, 1 komplektas nailonininų 
apatinių drabužių, 2 p. geriausios rūšies nailonininų kojinių, 1 šilkinė gė
lėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų darbui ada
tų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm megztukas.

Kaina $75.06.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3% jd. angliškos vil

nonės medžiagos eilutei, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terilino kaklaraištis, 1 
komplektas apatinių drabužių, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 
įvairaus dydžio adatų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės me
džiagos apsiaustui.

Kaina $75.00.
Jungtinis - moteriškas (1967) ir vyriškas (1967) siuntinys kainuoja 

$135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siuntinius dar 

vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias mašinas, svaigina

mus gėralus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.
BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)., 
421 Hackney Rd. London, E. 2, England

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas pristaty- 
mas.

Atstovai: A. Kuhnkis, 167 College St, Sudbury, Ont, Canada.

Galime

Dail. Žmuidzinienės kūrybos pasaulis
DAIL. DAGYS

Verbų sekmadienio savaitga- le 31-mame neaiškios šviesos, 
lį Toronto visuomenė galėjo pa- matomos pro medžius, teikia 
sigėrėti dail. Halinos Žmuidzi- ------ -------- - l--±
nienės kūryba. Ji išstatė penkių 
metų laikotarpio 37 paveikslus, 
tapytus seniai meno pasauliui 
žinomomis medžiagomis — alie
jiniais ir vandeniniais dažais.

Dailininkė yra judri, mėgsta 
įsijausti į paskutines mokslo r__ r________ x _ ____
sensacingas naujienas, stengia- są išskleistais sparnais paukščių, 
si eiti su laiku, su, jo dvasia, kurie lyg iš tamos pabudinti ky

la augštyn ir gieda savo giesmes 
visagalei šviesai. Toliau kitame 
paveiksle vyrauja gelsvas silue
tas — lyg paukštis pro šakas 
žiūrįs, prieš jūrą ar debesis sto
vįs, lyg kažką stebįs angelas. Tai 
charakteringas p. Žmuidzinienės 
mistinės nuotaikos siekimas.

Dailininkė mėgsta kurti ne 
tik pavienius įvairių motyvų pa
veikslus, kaip paukščius, juos 
lengvai stilizuodama bei orna
mentuodama, bet ir ciklais iš
reikšdama savo mintį, kaip: 
“Aitvarai”, “Laumė” ir “Vande
nys”.

Šio laiko mokslo pasaulis ir 
jo idėjos jai irgi artimas. Tam 
ji paskyrė didelę drobę. Tai jos 
— erdvės šokėjos, tai žmogus, 
klaidžiojąs tarp visatos kūnų ir 
geometrinių figūrų, čia jaučia
mas nepastovumas, jų lėkimas, 
visatos judėjimas, begalė erdvė 
ir menkutis, silpnas, bet norįs 
viską žinoti ir visur būti žmo
gus. Jei čia tų žmonių nebūtų, 
paveikslą būtų galima palaikyti 
vienoje padėtyje, gi apsibodus 
apversti apačią į viršų ar šonais 
pakabinti ir vėl matysis nauji 
judėjimai, nauji kūnų kilimai ar 
kritimai, nes erdvėje nėra nei 
viršaus, nei apačios, šis paveiks- 

bet las’ kaip ip kiti, yra kruopščiai 
išbaigtas, sustilizuotas ir orna
mentuotas. Tai dail. Žmuidzinie
nės savybė, tai jos veidas.

Kitaip sprendžiama (ir, be
rods, vienintelė) “Erdvės Mado
na”. šis darbas nėra jai cha
rakteringas. Stengtasi daryti 
primityviai, neišbaigtai, bet 
centrinė figūra pereina į stiliza
vimą. Jos bandymas pasisakyti 
primityvia forma yra jai sveti
mas.

Formų stilizavimas, jų kruopš
tus išornamentavimas, tikslus iš
baigimas, įvairios, giedrios, švie
sios, žydrios spalvos yra jos 
rastas pasaulis.

tačiau nesiekia nustebinti įmant
riomis išdaigomis. Ne, dail. 
Žmuidzinienė jomis nesižavi. 
Taip pat jos dvasia nesitenkina 
ir gal niekada nesitenkins vien 
tik dažų taškymu bei tepliojimu, 
nors ir labai įmantria ir vikria 
ranka, nes tai galėtų atlikti 
kiekvienas apsukresnis ir drą
sesnis kambarių dažytojas. Nors 
ir moderni, bet į tokį moder
nistinį banalumą H. Ž. nėra 
linkusi. Čia ir yra jos vertybė. 
Jos kūrybai tinka klasikinis me
no kūrybos aptarimas, kuriame 
matyti idėjos, spalvos, formos 
ir dailininko charakterio bei iš
gyvenimų sintezė, plius visa tai 
apsupanti mistinė nuotaika.

Visa tai pas dail. H. Ž. yra, 
todėl ją galima įrikiuoti į mo
dernaus vaizduojamojo meno ei
les. Ji kuria savo pasaulį, savo
sioms pasakiškoms būtybėms 
duoda tinkamą, naują, sukurtą 
formą, neleisdama joms susifor
muoti realistiškai. Ji taip daro 
ne todėl, kad ji nesugebėtų, ne! 
Tai ji gali padaryti, tam ji turi 
užtenkamai talento ir išsiauklė
jimo, bet ji žino, kad kūrinio 
dvasios, jo mistinės nuotaikos iš
gavimas neslepiamas po realis
tine forma. Dabar juk ir foto
grafai nevisada pasitenkina 
daikto realiuoju vaizdu, -L„, 
stengiasi jį įgyvendinti savitoj 
aplinkoj duodami kuo reikšmin
giausią nuotaiką.

Žvelgiant į dail. H. Ž. darbus, 
pirmiausia krinta į akis gamtos 
formų stilizavimas, o kaikur ir 
labai kruopštus, ornamentinis 
išbaigimas, gi rečiau — lengvas, 
minkštokas vandeniniais dažais 
išbaigimas bei lyg permatomu 
mistiniu drabužiu jų apdengi
mas. Tokių tarpe minėtina pvz. 
“Sena eglė”. Ten, lyg pro mig
lą, permatomas, jaučiamas jos 
ilgas gyvenimas ir grūmimasis 
su audromis, jos nusvirusios ša
kos kalba dramatiškai. Paveiks-

kažkokio nerimo ar laukimo bei 
baimės nuotaikas, kad pakilu
sios vėtros tų medžių nesujudin
tų, kad nenukrėstų nuo šakų ap
valių žiedų, lyg paslaptingai į 
mus žvelgiančių akių.

“Giesmė saulei” — yra eks
presyvi stilizacija — prieš švie-
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Dail. H. J. Žmuidzinienė Kanados šiaurė Akvarelė
Nuotr. S. Dabkaus
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Aloyzo Barono "Trecioji moteris”
PR. NAUJOKAITISA. Barono talento dinamiš

kumas ir “Giedros” literatūros 
premija skatina griebte griebti 
į rankas naująją knygą “Tre
čioji moteris”. Tuos beveik du 
šimtus puslapių perbėgame leng
vai, grožėdamiesi posakių origi
nalumu, minties ir vaizdo laku
mu, tekančia veiksmo slinktimi. 
Tačiau ir daug ko pasigenda
me, ko iš A. Barono tikėjomės.

Romano centre stovi Juozas 
ir Aldona Kevėnai — bevaikė 
šeima, gražiai Amerikoje įsikū
rusi, gyvenanti didelio miesto 
gražiame pakraštyje, savo na
muose su sodeliu. Tačiau ne tas 
ramus ir be didelių rūpesčių 
gyvenimas yra pagrindinė ro
mano tema. Vokiečių okupaci
jos metu Lietuvoje ši šeima bu
vo paėmusi iš geto auginti žy
duką Mykolą Judelevičių. Aldo
nos santykiai su tuo augintiniu 
yra pagrindinė veikalo tema. 
Kas yra tikroji motina: ta, kuri 
pagimdė ir atidavė svetimam, 
ar ta, kuri paėmė svetimą vai
ką ir jį užaugino. Šitai proble
mai skirta daug puslapių. Tai 
draminė situacija, labai dėkin
ga ir įdomi beletristo plunks
nai. Aldona pasijunta esanti tik
ra motina, prisiriša prie savo 
augintinio, ir kai po ketverių 
metų, karui pasibaigus, išlikę 
gyvi Judelevičiai atsiima ber
niuką, Aldona jo netekimą skau
džiai išgyvena, širdyje ir toliau 
Mykolą laiko savo sūnumi, jau
dinasi dėl pavojų Vietnamo ka
rė, kur užaugęs Judell išsiun
čiamas kariauti, paskui sužeistą 
lanko Niujorko ligoninėje, kol 
galutinai įsitikina, kad Mykolas 
tenka trečiajai moteriai, porce- 
laninei gražuolei Grace, būsimai 
žmonai.

Veiksmas vyksta dviem plot
mėm: pagrindinė fabula — 
Amerikoje, antroji — Lietuvo
je, šiek tiek — Vokietijoje. Ta 
antroji plotmė yra pagrindinė, 
dažnai nustelbianti pirmąją, rė- 1abai abejojame, ar ją ga
mine. Kaikur ta antroji įpinama Jetume laikyti stipraus diarak- 
į dabarties kasdienybę atsimini- teno lietuve moterimi. O toks 
mų forma, kaikur ji eina visai reikalavimas buvo “Giedros” 
n<mriWaiiCAmai« cavairmncrais konkurso nuostatuose.

Trečioji moteris? Pats knygos 
pavadinimas kreipia dėmesį, 
kad skaitytojas jos jieškotu. Bet 
ir jieškodamas jos nerandi. Ta 
porcelaninė gražuolė Grace pa
sirodo tik viename puslapyje.

Įdomi tema, beveik nauja mūsų 
literatūroje. Tačiau A. Baronas 
ne i tą problemą nukreipė visą 
vaizdavimo svorį. Jei augintini 
Kevėnai būtų paėmę iš prieglau
dos, nebūtų buvę tų draminių 
situacijų. Žydų gyvų išlikimas 
yra Aldonos skaudžių pergyve
nau priežastis. Laukėme, kad 
visdėlto autorius giliau atskleis
tų žydus kaip žmones. To nepa
daryta. Tik vienintelė Mirjam 
parodyta poroje susitikimų sim
patiškoje šviesoje, o Judelevi- 
Čiai yra schematiški, komerciš
ki, su pundeliais pinigų, bet be 
gyvesnių žmoniškų bruožų, be 
jautrumo. Ypač nesimpatiška 
scena su Judelevičiene ligoninė
je. Ir pats Mykolas-Liukas ma
žai atsiskleidžia skaitytojo aky
se, nors jo širdyje ir yra išlikę 
gražių jausmų jį auginusiai Al
donai. žydų charakterių pra
skleidimas būtų davęs romanui 
daugiau erdvės, kurios gerokai 
trūksta. Atrodo, kad autoriui 
pritrūko medžiagos užpildyti 
reikiamam puslapių skaičiui, 
dėlto prikaišiota visokių atsieti- 
nių, nieko bendro su pagrindi
niu veiksmu neturinčių smulk
menų. Pvz. kad ir tas Tadas Su 
Kepure, Dana ir jos šeima, at
silankymas šeštadieninės mo
kyklos pobūvyje. Į pasakojimą 
jie jungiami mechaniškai, be 
priežastinio ryšio.

Juozo ir Aldonos charakteriai 
natūralūs, teigiami, bet trupu
tį nublukę, ypač bespalvis Juo
zas. Groteskiniais bruožais ap
mestas Tadas, bet jo buvimas 
knygoje — atsitiktinis, neorga
niškas. Be priežastinio ryšio 
įvesta vokietė motina ir jos nuo 
žyduko kulkos žuvęs sūnus. Tai 
atsitiktinumas, nesudarąs jokios 
problemos ar psichologinės prie-

ga-
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vieną trečiąją moterį, labai 
lingą — apie mirtį. Bet šis mo
tyvas taip ir lieka užuominose, 
ne pačiame vaizduojamam gy
venime.

Įspūdingas akompanimentas 
— Vilniaus katedros evangelis
tas su akmeninėmis knygomis — 
neužmirštamai įsirėžia sąmonėn 
jau pirmuoju susitikimu. Bet be 
saiko kartojamas evangelisto 
vaizdas nublunka ir nebedaro 
įspūdžio. Savo laisvai valdomu 
žodžiu, spalvingais posakiais, 
vaizduojamų detalių ryškumu 
Baronas lieka Baronu, bet visas 
kūrinys atrodo lyg atkištinis, 
nepakankamai braukytas ir pa
pildinėtas, nepilnai suvestas į 
nuoseklią vienybę.

Aolyzas Baronas, TRECIOJI MO
TERIS, “Giedros” premijuotas 
romanas. Aplankas G. Žumba- 
kienės, užrašas R. Tvero. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas, 
1966 m., 196 psl., kaina $2.50.

Atsiųsta paminėti
Prof. Jack Stukas, Ph. D., AWAK

ENING LITHUANIA. A Study of 
the Rise of Modern Nationalism. 
187 psl. kietuose viršeliuose, kaina 
$5. Aplankas ir iliustracijos dail. Jo
no Subačiaus. Išleido The Florham 
Press, Ine., spausdinimo išlaidas pa
dengė Kazys šipaila. Knyga gauna
ma pas autorių šiuo adresu: Dr. Jack 
J. Stukas, 1016 Schleifer Road, Hill
side, N.J. 07205, USA.

Vincentas Liulevičins. LIETUVOS 
ISTORIJA penktai klasei Ir devin
tam skyriui, 46 didelio formato psl. 
Rankraščio teisėmis išleido JAV LB 
Kultūros Fondas, spausdino M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje. Už $1.25 
gaunama pas Joną Bertašių. 5348 So. - tuvių kalbos garsyną. Netrukus bus 
Talman, Chicago 32, Ill., USA.

Gintarė Banaitytė-Ivaškienė, BAL
TASIS STUMBRAS. Premijuota is
torinė apysaka, 135 psl. kietuose ap
daruose. Iliustravo dail. Janina

“DRAUGO” ROMANO KONKUR- 
Naujokaičiui Marijos Augšt. Mokyk- 
SO 16-ji premija buvo įteikta rašy
tojui ir literatūros kritikui Pranui 
los salėje. Iškilmes apvainikavo 
Metropolitan operos solistės Lilijos 
Šukytės dainų ir arijų rečitalis, pra
dėtas W. A. Mocarto “Figaro vestu
vių” arija, F. Shuberto klasikinėmis 
dainomis, prancūzų kompozitoriaus 
Poulenc kūriniais ir G. Verdi “Tra
viatos” arija. Antroje koncerto da
lyje L. Šukytė padainavo lietuvių 
kompozitorių dainų: J. Gruodžio “Rū
tą”, “Aguonėles”, “Alyvas”, B. Mar- 
kaičio “Pastoralę”, “Ar tu man at
leisi?”, V. Jakubėno “Na, tai kas”, 
“Baltąsias piršlybas”. Koncertą ji už
baigė G. Puccini operos “La Rondi- 
ne” arija ir virš programos pateik
ta A. Vanagaičio daina “Aš bijau 
pasakyt”. Akompanavo Metropolitan 
operos dirigentas John Behr. Ta pa
čia proga tenka priminti, jog L. Šu
kytė sutiko dainuoti Gražinos vaid
menį Lietuvių Operos rengiamoj J. 
Karnavičiaus “Gražinos” premjeroje, 
kuri įvyks Čikagos operos rūmuose 
gegužės 20 d. Antrajame spektakly
je, gegužės 21 d., Gražiną dainuos 
sol. Dana Stankaitytė. Abiejų spek
taklių dirigentas — Seattle, Wash., 
universiteto prof. Aleksandras Ku- 
čiūnas.

VIOLETA B ALČIŪNIENĖ-ČI- 
ŽAUSKAITĖ, dramatinis sopranas, 
dalyvavo Bostone surengto prof. 
St. Šalkauskio 25 m. mirties sukak
ties minėjimo koncertinėje progra
moje. Muzikos studijas ji yra baigu
si 1965 m. bakalauro laipsniu St. 
Mary of the Woods kolegijoje Indija- 
nos valstijoje, magistro laipsnį ga
vusi Pijaus XII institute Florencijo
je, Italijoje. Šiuo metu dainavimo ir 
operos studijas gilina Bostono kon
servatorijoje, ruošiasi dalyvauti Aga
tos vaidmenyje konservatorijos sta
tomoje Weberio operoje “Laisvasis 
šaulys”.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atstatymo penkiasdešimtmečiui 
atžymėti ALTos Čikagos skyriaus 
pirm. Julius Pakalka paskyrė $500 
kantatai, kuri turi būti sukurta spe
cialiai šiai sukakčiai, žodžius kan
tatai rašo poetas Stasys Santvaras, 
muziką — kompoz. Julius Gaidelis.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS praneša, kad jau yra 
išleistas dėstytojo Domo Veličkos pa
ruoštas “Lietuvių kalbos pratimų” II 
sąsiuvinis, pratimų būdu aiškinąs 
žodžių darybą ir kaitybą, lietuvių 
kalbos rašymo šistemą. Jis skiriamas
instituto studentams neakivaizdinin- suros studijuoti išsiųstas buvęs šo
kams, kitų mokyklų mokiniams ir tė- listas A. Rudaitis. Vieno žmogaus pa- 
vams, kurie vaikus moko namuose, ruošimas problemos neišspręs, nes 
Kaina $2. Jei kurių prenumeratorių teatrui yra būtina režisorių atsar- 
adresai būtų pasikeitę, prašomi pra
nešti institutui. Dar galima už $2 
gauti ir I “Pratimų” serijos sąsiu
vinį, tokia pat forma aiškinantį lie-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO DRAMOS TEATRAS bu

vo pakviestas dalyvauti sovietinių 
teatrų apžiūroje Kremliuje. Maskvo
je kauniečiai suvaidins keturias pje
ses: D. Urnevičiūtės “Vadink ma
ne motina”, K. Borutos “Baltaragio 
malūną”, G. Lorkos “Bernardos Al
bos namus” ir A. Čechovo “Tris se
seris”. Iš Maskvos bus vykstama gas- 

. rolių Į Estiją.
PAVEIKSIĄ! GALERIJA PAVERS

TOJE Vilniaus katedroje kovo 5 d. 
skambėjo J. S. Bacho didžiųjų Mišių 
h-moll ištraukos, kurias atliko S. 
Sondeckio diriguojamas filharmoni
jos kamerinis orkestras, radijo ir 
televizijos choras, - solistė N. Amb
razaitytė. Šis neeilinis koncertas į se
nąją katedrą sutraukė gausų būrį 
klausytojų, užpildžiusių visas vietas 
ir netgi turėjusių stovėti.

LITERATŪROS, MENO IR AR- . 
CHITEKTŪROS sovietinėms Lenino 
premijoms buvo pasiūlyta eilė lie
tuvių kūrinių, bet nė vieno jų komi
tetas Maskvoje nepatvirtino. Vietoje 
V. žalakevičiaus propagandinio fil
mo “Niekas nenorėjo mirti” į sąra
šą buvo įtrauktas maskvinės studijos 
gaminys — “Leninas Lenkijoje”. 
Nieko nepešė ir premijos vertas Jono 
Avyžiaus romanas “Kaimas kryžke
lėje”, kuriame netrūksta karčių žo
džių kompartijos ir rusų adresu. Ko
mitetas literatūrinei premijai pasi
rinko S. Mukanovo trilogiją “Gyveni
mo mokykla”, M. Svetlovo “Paskuti
niųjų metų eilėraščius” ir J. Sme- 
liakovo poezijos ciklą “Rusijos die
na”. Kauno dramos teatras, insce
nizavęs J. Avyžiaus “Kaimą kryžke
lėje”, šio spektaklio nesiryžo paro
dyti Maskvoje vykstančioje apžiū
roje.

VILNIAUS FILFARMONIJOJE 
vargonų muzikos koncertą surengė 
rumunas Horstas Gehanas, į progra
mą įtraukęs romantinius Schuman- 
no, Mendelsohno, Brahmso, Liszto ir 
Franco kūrinius. Virš programos jis 
atliko porą savo choralinių preliu
dų.

SUSIRŪPINIMĄ VILNIAUS OPE
ROS teatro meniniu lygiu “Tiesos” 
kultūriniame puslapyje reiškia V. 
Tumėnas, šiuo metu teatras neturi 
vyr. režisoriaus ir vyr. baletmeiste
rio. Spektaklius režisuoja kviestiniai 
režisoriai, kuriem nerūpi lietuviško
jo operos teatro puoselėtos tradici
jos. o vietiniai — J. Gustaitis ir V. 
Mikštaitė paliekami be darbo. Reži-

ga. Direktorius Vyt Laurušas ir vyr. 
dirigentas R. Geniušas dirba daug, 
bet nerodo pakankamo dėmesio spek
taklio visumai. Reikliausias ir solis
tams, ir režisoriui yra jaunasis di- 

išleistas šio sąsiuvinio garsinis prie- rigentas J. Aleksa. V. Tumėnas kons- 
das — fonetinė plokštelė, kurios tatuoja: ‘.‘Viena iš teatro sustingimo 
įkalbėjimą prižiūrėjo dr. P. Jonikas, priežasčių yra solistų vokalinės kul- 
Kreiptis šiuo adresu: P. L. Institu- tūros ir artistiškumo lygis. Nesant 
tas, 5620 S. Claremont Ave., Chi- reiklumo, kai kurie net vedantieji 
cago, III. 60629, USA. solistai sumažino reikalavimus sau.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS Operos mėgėjų tarpe populiarūs yra
Marks. JAV LB Kultūros Fondo lei
dinys, spausdintas M. Morkūno 
spaustuvėje Čikagoje 1966 Jaunimo CHORAS Los Angeles, Kalifornijo- Abd. Lietuvninkas, H. Zabulėnas, I. 
Metais. Kaina $3.60. Gaunamas šiuo je, atžymėjo 25 m. veiklos sukakti. Ylienė, K. Silgalis, R Marijošius, bet 
adresu: JAV LB Kultūros Fondas. Ta proga pirmą kartą bažnyčioje bu- pastaruoju laiku žiūrovas lauktų iš 
c/o Jonas Bertašius, 5348 So. Tai- vo sugiedotos choro vadovo kompoz. jų didesnių pastangų, tobulėjimo..." 
man, Chicago 32, m., USA. Broniaus Budriūno sukurtos ir jau Vadovams V. Tumėnas primena:

Pedagoginis Lituanistikos Institu- premijos susilaukusios Mišios šv. 
tas, LIETUVIU KALBOS PRATI- Kazimiero garbei. Jubilėjinis koncer- 
MAI mokyklai ir namams, II sąsiu- tas įvyko Breakfast Club salėje. Pie
vinis, paruošė Domas Velička, lietu- moję programos dalyje buvo atlikta 
vių kalbos lektorius. 82 mašinėle St. Šimkaus kantata “Atsisveikini-

_____ , M_ rašyti ir ofsetu spausdinti puslapiai, mas su tėvyne”, keletas liaudies dai- nas) iš Leningrado, Kuprį (bosas) 
Dramatiškiausi romano mo- Jai tenka Mykolas, ištrūkęs'iš kaina $2. Išleista JAV Lietuvių nų ir operų ištraukų. Antroje daly- iš Sverdlovskio. Deja, delsiama. Ko-

mentai atskleidžiami karo fone, abieju besivaržančių motinų. Bendruomenės Čikagos apygardos je nuskambėjo paties dirigento kū- dėl?” Iš tiesų, kodėl lietuviai solis-
vokiečiu okupacijos metu, kai Bet šita trečioji moteris tokia valdybos lėšomis 1967 m. Galima riniai — “O Nemune!”, “Mano pro- tai savo kūrybines jėgas turi ati-
masiškai buvo naikinami žydai, nublukusi, kad ji nepatenkina gauti Pedagoginiame Lituanistikos tėvių žemė”, kantata “Tėviškės na- duoti sovietiniams teatrams, kai jos
Pati lietuviu ir žydu santykių skaitytojo lūkesčių. Yra užuo- Institute, 5620 S. Claremont Ave., mai”, Br. Budriūnas chorui vadovau- reikalingos lietuviškajam?
problema yra labai dėkinga ir mina keliose vietose dar apie Chicago 36, UI, USA. ja nuo 1963 m. gegužės 23 d. V. Kst

nepriklausomais, savaimingais 
skyriais. Būtų buvę darniau 
kompoziciniu atžvilgiu, jei auto
rius visą antrąją plotmę būtų 
ipynęs į atsiminimų formą. Tuo 
būtu buvęs stipriau išlaikytas 
fabulos vientisumas.

Centrinis asmuo yra Aldona.

“Teatras galėtų pasikviesti ne vieną 
gabų dainininką iš kitų teatrų, pvz. 
Radžiu (tenoras) iš Permės, tarptau
tinio konkurso Budapešte laureatą 
Jocį (bosas) ir Glinskaitę (sopra-



< TORONTO1
Lietuvių skautų veikla

• 'Velykų proga “Šatrijos” ir U. S. A.
“Rambyno” tuntų vadovybės, tėvų 
komitetas ir Romuvos valdyba svei
kina skautus-tes, jų tėvelius ir rė
mėjus.

• Kovo 30 d., ketvirtadienį, 8 v.v., 
Prisikėlimo didžiojoje salėje įvyks 
smagūs visam lietuviškam jaunimui 
skirti šokiai, kuriuos rengia “Šatri
jos” tunto jūrų skautės. Gros Lee 
Ashford sekstetas. Yra kviečiami 
skautai, ateitininkai, sportininkai, 
chorų nariai, studentai ir kt

• S. A. Namikienė “Gabijoje” pa
skelbė projektą programos numaty
tai š.m. vadovų-vių stovyklai, prašy
dama atsiųsti pastabų bei sumany
mų. Rašyti: Mrs. A. Namikas, 6041 
S. Fairfield Ave., Chicago, Ill. 60629,

• Skautų-čių stovyklavietės Ro
muvos penkmečio proga antroji sto
vyklavimo savaitė (liepos 22—30) 
bus vadinama skilčių džiamborete, į 
kurią yra kviečiamos visų S. Ameri
kos vietovių reprezentacinės skiltys. 
Pirmasis šauklys jau yra išsiuntinė
jamas visiems vienetams. Platesnę 
tuo reikalu informaciją teikia džiam- 
boretės rengimo komisijos sekretorė 
ps. I. Šernaitė-Meiklejohn, 16 Cress
well Dr., Scarboro, Ont.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautai-tės parapijų nustatyta tvarka 
Didžiosios Savaitės dienomis daly
vauja švenčiausiojo adoracijoje su 
tvarkingomis uniformomis ir pagal 
galimybę didesniais būreliais, č. S.

SPORTAS

Ateitininkų žinios
Ateitininkai budi prie švenčiausio

jo Prisikėlimo par. bažnyčioje šia 
tvarka: jaunutės mergaitės ir Vaidi
lutės — D. Penktadienį, 5—530 
Po adoracijos visos mergaitės eina 
į salę repeticijai, kuri užtruks iki 
6.15 vai.; Gintarės —‘ D. Penktadie
nį, 5.30—6 v.; sendraugiai — 9—10 
y.; jaunučiai berniukai — D. šešta
dienį, 3—3.30 v.; jaunesnieji ber
niukai — 3.30—4 vai.; vyr. mokslei
vės mergaitės ir studentės — 4—4.30 
v.; vyr. moksleiviai berniukai ir stu
dentai — 4.30—5 v. Visi globėjai 
prašomi pasirūpinti, kad kuo dau
giausia moksleivių atvyktų adoracijai 
paskirtomis valandomis.

Ateitininkų šventė — balandžio 9 
d. Velykų atostogų metu bus daromi 
susirinkimai egzaminams pasiruošti. 
Taip pat kiekvienas būrelis privalo 
pasiruošti meinei programai, už ku
rią yra atsakingi globėjai.

Jubilėjinė vyr. moksleivių stovyk
la įvyks “Dainavoje” birželio 17 — 
liepos 1 d.

Kanados ateitininkų stovykla N.
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R.CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

M ANN & M ARTTEL
REALTORS

1928 Weston Rd. Tel. 249-7691
JANE - ST. JOHN RD.
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb., moderni virtuvė, vieta gara
žui. Išmokėjimui viena atvira skola.
INDIAN RD. • BLOOR
$7.000 įmokėti, rupių plytų, atski
ras, 6 gražūs kambariai, vandeniu- 
alyva šildymas, įrengtas rūsys, ga
ražas ir šoninis įvažiavimas. Namas 
be skolų.
RONCESVALLES - QUEEN ST. W. 
$8.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis, tinkamas nuomoti, arti krautu
vių ir susisiekimo; vertas dėmesio 
pirkinys.
MARTINGROVE - RICHVIEW 
$10.000 įmokėti, gražus, modernios

statybos vienaaugštis (bungalow) 
šeši dideli kambariai, gražus didelis 
sklypas, dvigubas garažas, ideali) 
vieta — arti mokyklų ir susisieki
mo.
GLADSTONE - DUFFERIN Prk.
Tributis (tripleksas), trys atskiri 
butai, 14 kambarių, mūrinis, gera
me stovyje, 5 garažai, geros paja
mos; prašo $29.500.
INDIAN RD. - HIGH PARK
$15-17.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 12 kambarių, trijų butų, 4 kam- 
boriai ir vonia pirmam augšte; ga
ražas ir platus {Važiavimas. Savi
ninkas išvyksta į JAV.

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286
žus, modernios statybos vienaaugš
tis (bungalow); šeši dideli kamba
riai, prabangiai įrengta virtuvė, ki
limai ir užuolaidos. Didelis sklypas, 
dvigubas garažas, graži vieta, arti 
mokyklų ir susisiekimo.
WEST TORONTO
$10.000 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
trijų kambarių butas rūsyje. Namas;
7 metų senumo. Dvi modernios vir
tuvės, 3 prausyklos, privatus šoni
nis įvažiavimas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo.
BLOOR - RUNNYMEDE
$12.000 įmok, mūrinis, 7 gražūs 
kambariai, dvi virtuvės, garažas ir 
geras įvažiavimas. Namas be skolų, 
skubus pardavimas.

1072 Bloor Str. W.
INDIAN Rd. - ANNETTE, 
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
7 kamb. per du augštus, 2 moder
nios virtuvės, garažas ir geras įva
žiavimas. Galima tuoj užimti. Leng
vos išmokėjimo sąlygos.

I JANE - ANNETTE,
$5.000 įmokėti, 6 kambariai, mūri
nis, atskiras, moderni virtuvė, šo
ninis įvažiavimas, vieta garažui. Na
mas be skolų. Prašo $21.500.
BLOOR - INDIAN Rd., 
$7.000 įmokėti, rupių plytų, atski
ras, 6 gražūs kambariai, moderni 
virtuvė. Įrengtas rūsys, garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Dešimčiai me
tų išmokėjimas. Vertas dėmesio^' 
MARTINGROVE - RICHVIEW Prk. 
$10.000 įmokėti, šviesių plytų, gra-

Tel. 534-9286 — namu: 537-2869

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Pirm. 10-130 ir 430-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Keta. 10-130 ir 430-7
Penkt. 10 -130 ir 430 • 8
ML 9-12 
8ekm. 930-1

1966 M. GRUODŽIO 31 
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286
5Vt% UŽ SERUS, 
4% % UŽ DEPOZITUS
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.

SPORTAS LIETUVOJE nagas 3, Bražukas.2, Kaknevičius 10, Wasagoje liepos 23 rugpjūčio 
Nacevičius 7, Užupis. Liko žaisti dar ®

Vilniaus Kibirkšties krepšininkės, vienos rungtynės, kurios nuspręs šių 
žaidžiančios Sov. Sąjungos augščiau- pirmenybių nugalėtoją, 
sios grupės pirmenybėse, pasiekė 
reikšmingą laimėjimą, įveikdamos
43:25 pasekme pirmoje vietoje sto- daugiau nebebus.
vinčias Maskvos Spartako krepšiniu- Toronto stalo teniso pirmenybėse 
kės. Kibirkštiėtės šiuo momentu pir- v. Nešukaitytė moterų vienete lai- 
menybių lentelėje stovi III vietoje.

R. Plungė Maskvoje įvykusiose už
darų patalpų lengv. atletikos pirme
nybėse laimėjo III vietą rutulio stū
mime 17,58 m. pasekme.

Vilniuje įvyko Pabaltijo ir Gudijos 
plaukymo rungtynės, kurių nugalė
toju vėl tapo Lietuva. Lietuviai ne 
tik laimėjo daugiausia rungčių, bet 
ir pasiekė daugiausia savo šalies re
kordų.

SPORTAS VISUR
Lietuviai, kaip golfininkai, nėra 

labai išgarsėję, išskyrus B. Casper, 
kuris esąs kilęs iš Kasperavičiaus. 
Golfo rekordų knygoje užtinkama 
viena grynai lietuviška pavardė — 
tai Jozefina Baltušis, kuriai priklauso 
moterų golfo maratonas. Ji 24 vai. 
laikotarpyje sužaidė 154 skyles!

Norvegas Lars Grini šuolyje su 
slidėmis pralenkė 150 m. ribą. Da
bar atsirado ir antras šuolininkas, 
kuris tą ribą įveikė — tai austras 
Reinhold Bachler, nušokęs 154 m. 
(505 pėdos)’

Europos nugalėtojų taurės pirme
nybėse Glasgovo Celtic ir Čekoslo
vakijos Dūkia pasiekė pusbaigmį. 
Celtic nugalėjo Novy Sad 2:0 ir Dūk
ia įveikė belgų Ajax 2:1.

Kanados slidininke Nancy Greene 
po kelių nesėkmių vėl laimėjo. Ame
rikoje įvykusiose slalomo varžybose 
ji buvo pirmoji. Be N. Green, Kana
da turėjo dar dvi pasaulinio masto 
slidininkes: Lucille Wheeler, kuri pa
siekė laimėjimų 1956 m. olimpia
doje ir laimėjo pasaulio pirmeny
bėse Badgastein Austrijoje dvi pir
mąsias vietas; Ann Heggtveit 1960 
m. olimpiadoje slalome laimėjo auk
so medalį.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
SU P. AMERIKA

PADĖKA Krepšinio treniruočių šiais metais -
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštas 

netikėtas vaišes mūsų 15 metų vedy
binio gyvenimo sukakties proga. La
bai ačiū tiems, kurie dalyvavote, ir 
tiems, kurie negalėjote dalyvauti. 
Ypatingai ačiū rengėjams ir prisidė- 
jusiems: V. A. Adomoniams, V. S. 
Bartusevičiams, J. A. Peseckams, A. 
P. Beresnevičiams, R. Z. Lalonde, 
J. Z. Klevinams, J. B. Akelaičiams, 
J. Bakšiui, K. B. Kareckams, P. Bak
šiui, A. T. Sekoniams, M. G. Pet
roniams, V. V. Ručiams, B. Rakaus
kui, J. Babrauskui. Dėkojame Tėvui 
Rafaeliui už atsilankymą. Taip pat 
didelis ačiū už sveikinimus, gėles, 
tartą žodį ir už gražią ir naudingą do
vaną. Visa tai bus mums malonus

mėjo I vietą. Ji taip pat laimėjo ir
(Nukelta į 9 psl.)

Juozas Radzevičius, gyvenąs 
savo ūkyje prie Little Britain, 
neseniai apkūlė kaimyno šunį, 
kuris užpuldinėdavo lietuvio gy
vulius. Įsižeidęs kanadietis kai
mynas su ginklu atbėgo pas mū
sų tautieti, grasindamas nušauti, 
šis bėgo prašyti pagalbos pas 
kaimyną, bet užpuolėjas atsivi
jo. Pasiskundus policijai, užpuo
lėjas buvo suimtas ir nepaleis- . 
tas iš kalėjimo net už užstatą, prisiminimas. 
Šią savaitę bylą spręs teismas. Bronius ir Onutė Stonciai

Mieląjį bendradarbį VINCĄ KOLYČIŲ, liūdintį

a. a. savojo TĖVO mirties, nuoširdžiai užjaučia —

“Tėviškės Žiburiai"

AtA
SILVESTRUI KOLYČIUl Lietuvoje mirus, jo sūnų

• J ' ■ ■

VINCĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

S. ir J. Andruliai S. ir V. Aušrotai
R. ir P. Bražukai M. ir A. Bumbuliai

O. ir L. Rimkevičiai '

ŠALFASS kreipėsi į Pan-Ameri
can žaidynių rengėjus, siūlydama 
sužaisti draugiškas krepšinio rung
tynes su į šias varžybas atvykstan
čiomis P. Amerikos valstybių ko
mandomis. žaidynių rengėjų komite
tas pritarė ir yra išsiuntinėjęs šį 
reikalą liečiančius raštus visiems 
Pan-American dalyviams. Šiuo mo
mentu yra laukiami atsakymai. Rung
tynių vietos yra numatytos Toronte, 
Montrealy ir Čikagoje. Pan-American 
žaidynės įvyks Winnipege, tad Toron
tas bus labai patogi apsistojimo vie
ta pravažiuojantiems dalyviams. To
dėl reikia tikėtis, kad šią vasarą čia 
matysime stiprias P. Amerikos ko
mandas, kovojančias prieš Š. Ame
rikos lietuvių rinktinę. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Berniukai (14) Church lygos baig

miniuose pirmenybių peržaidimuose 
įveikė USH kerpšininkus 22:13. žai
dė: Ramanauskas, Ivanauskas, Va-

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju kun. P. 

Ažubaliui už dideles pastangas pade
dant sudaryti mano motinai galimy
bę atvažiuoti iš Lietuvos į Kanadą 
pas savo šeimą.

Vyt. Paškovičius

Brangiai MAMYTEI mirus,

mielą DONATĄ KAROSĄ liūdesio valandoje 

užjaučia —

Spaudos Bendrovė "Žiburiai"

AtA
DARIJAI KAROSIENEI mirus,

jos sūnui DONATUI, seseriai STASEI MINIOTIENEI 
ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą —

L. M. Gvildžiai

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

INDIAN RD. - HOWARD PARK, grynais, mūro, atskiras, 11 didelių kam- 
barių, 2 garažai, geras įvažiavimas.
GLENLAKE • CLENDENAN, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai 
per du augštus, baigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas, gerai užlaikytas 
EGLINTON - KEELE $18.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 butų apartamentas, 
5 garažai po 2 miegamuosius.
KIPLING - RATHBURN RD. $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas, $26.500.

Neradus štame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
judomą turtą, prašau skambinu kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

•9 Y >

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE1-1161, namų 783-2105

JEI PLANUOJATE PIRKTI 
rašomąją mašinėlę visom kalbom 
ar skaičiavimo mašinėles, įyairim 
transitorinius ar stereo radijo pri
imtuvus, televizijos aparatus ir Lt, 
tai pirma pareikalaukite katalogų 
iš* J. L. GIEDRAITIS,
10 Barry Dr. E., Northport, N.Y., 

11731, USA

“Toronto Daily Star*’ vasario 
28 d. laidoje atspausdino pasi
kalbėjimą su buvusiu Izraelio 
valstybės pirmuoju premjeru 
Ben Gurion, kuris kalbėdamas 
apie žydų likimą Sov. Sąjungo
je prisiminė ir Baltijos valsty
bes. Esą ypač ten tebėra gyvas 
antisemitizmas: “Mažesniuose 
Rusijos centruose, tokiose vieto
se, kaip Latvija, Lietuva, Esti
ja, ir net daugelyje Ukrainos 
sričių, senasis grasus antisemi
tizmas niekad nebuvo išrautas iš 
vietinių gyventojų širdžių. Tuo
se centruose, kur tebegyvena 
daugiau kaip du trečdaliai 
3.000.000 Rusijos žydų, arti ne
apykanta jiems tebesiaučia ir 
dabar.” Kaip matyti iš teksto, 
Ben Gurion okupuotus Baltijos 
kraštus laiko Rusijos dalimi, ta
čiau antisemitizmu kaltina ne 
tiek okupantus rusus, kiek bal- 
tiečius.

JORŲ SKAUTUOS ŽINIOS
L. Jūrų Skautijos 45 m. veiklos su

kakties proga, LJS jubilėjinė vasaros 
stovykla įvyks š. m. rugpjūčio 12— 
26 d. d. Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje prie Wasagos. Bendrinę jos 
vadovybę- sudaro ir ją kviečia LJS 
Inkaro Taryba. Atskirų pastovyklių 
štabus sudaro ir jiems pareigūnus 
kviečia LJS jūrų skaučių-tų vadijos 
ir korp. “Gintaras” valdyba.

Stovyklinis mokestis: registracija 
$3.00, maitinimasis $3.00 dienai (as
meniui). Stovyklaujant vienos šeimos 
dviems nariams, maitinimasis dienai 
skaitomas už 1% asmens ($4.50). 
Stovyklaujant vienos šeimos trims 
nariams mokama už du ($6.00). Ne
ringos tunto j. skautės-ai yra prašo
mi jau dabar pradėti ruoštis tai sto
vyklai ir joje gausiai dalyvauti. Tė
velių bei mamyčių talka irgi bus la
bai reikalinga, todėl prašome juos 
apie tai pagalvoti prieš paimant atos
togas ir pasistengti jas suderinti su

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

stovyklos laiku.
LJS Inkaro Tarybos nutarimo, Va

sario 16 proga, už ilgametę veiklą L. 
Jūrų skautijos labui j.s. H. Stepaitis 
yra pakeltas j jūr. vyr. skautininko 
laipsnį. Taip pat LJS Inkaro Tary
bos nutarimu, LJS atsikūrimo meti
nių — kovo 12 d. proga, už pasi
šventimą pareigose Neringos tunto 
tuntininkas j.b.k. J. Tamošiūnas yra 
apdovanotas LJS Gintaro ordinu. Ne
ringos tuntas ta proga abu brolius 
sveikina bei linki ir toliau nepails
tant tęsti jūrinio skautavimo darbą.

2232 Bloor St West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL 5-1584
RUNNYMEDE - BLOOR, apie 

$6.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras namas, garažas, dvi prausyk
los, tuoj galima užimti.

VAKARUOSE, $7.000 įmokėti, gra
žus 6 kambarių vienaaugštis (bun
galow), pilnai užbėgtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su priva
čiu įvažiavimu, plaukymo basei
nas. Wasaga vietoje.

RUNNYMEDE - ANNETTE, apie 
$10.000 įmokėti, originalus 11 
kambarių dupleksas, lengvos iš
simokėj imo -sąlygos.

ARMADALE Ave.-BLOOR, 8 kam
bariai per du augštus, atskiras 
namas, 2 prausyklos, kvadratinis 
planas, garažas, arti Bloor.

RONCESVALLES - HIHG PARK, 
apie $25.000 įmokėti. Tripleksas- 
tributis, maždaug 6 metų senu
mo, 3 garažai, puikus pastatas.

BATHURST - LAWRENCE Ave, 
$30.000 įmokėti, didžiulis moder
niškas sikspleksas - šešiabutis, 
maždaug 8 metų senumo, 6 ga
ražai, apie $11.000 metinių paja
mų.

HIGH PARK, $35.000 įmokėti, 15 
butų apartamentinis namas, apie 
$19.000 metinių pajamų, prie ge
ro susisiekimo bei krautuvių.

HIGH PARK - BLOOR $20.000 
įmokėti, keturbutis, kiekvienas 
3-jų miegamųjų, 4 garažai.

SWANSEA - BLOOR, $8.000 įmo
kėti, 6 kambariai vienos šeimos 
atskiras namas, vandens alyvos 
šildymas, privatus įvažiavimas.

PASITEIRAUKITE DĖL 
REIKALINGI RAM

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Namų tel. LE 6-9165 ~

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKRTT, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gr^us 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, e 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašė $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4% %. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš-10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie- 

- mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in).Kaina$280.000.

KITŲ NUOSAVYBIŲ.
M PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6Y2% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAfvM<VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ___________ ______ —.

MOKAME
už depozitus 

5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
R E AL 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. 
\ ■

VIENAAUGŠTIS (bungalow) prie Bloor gatvės, $24.900, 5 kambariai, ply
tinis pastatas, alyvos ašplidymas, 2 garažai, įmokėti apie $8.000.
SCARLETT GATVĖ, $21.500 pilna kaina, atskiras plytinis namas, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, didelis sklypas be garažo; įmokėti $.4.000.
BLOOR - INDIAN RD., $15.000 įmokėti, atskiras, trijų šeimų pastatas 3 
augštų, 14 kambarių, 3 virtuvės, 3 prausyklos, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 garažai, arti požeminio.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KŪRO ALYVOS BENDROVĘ 
Mudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas 

teL RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College - Dufferin rajone.
$3.000 ĮMOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privat įvąžiavimas, 
dvigubas garažas.
$31.900, Bloor - Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). Įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rekomenduotinas jaunai porai ar pen-

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Pratome ak kreiptis peš mua. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičfų.

Vyt. Morkte J. Kaukelis A. Bliūdžiui Ah. (Mieldožukė) Wiriotki
.............................................     i —
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APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HWOTEKV • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (feONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • ME- 
NES1NES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latvtįą, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
(VAIRIOS SUDRTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir ti.
• Be ta, siunčiame Jūsų sudarytu tr apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus Mantinius bei nžsa-

lingu ir greitai patarnaujame.

Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi peter 
nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto fki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

—ALM RADIO & TV
Parduodam ir talsom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ su gaminių k o k y b e ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Staniulis

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

Sav. P. Uzbalis1000 College St., • LE. 1-3074

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auta mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

A 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dloor Auronre įjarage das n- couege). Tet 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 - 6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Alette St.

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis.

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

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST, 
tet WA 1-3225 arba WA 4-1H1

Pasaulio įvykiai
SPORTAS

PRANCŪZUOS PREZIDENTO DE GAULLE DIDYBĘ SU
KRĖTĖ SKAUDUS JO PARTUOS PRALAIMĖJIMAS parlamen
to rinkimuose. Pirmoji rinkimų dalis žadėjo aiškią pergalę De 
Gaulle šalininkams. Tokias išvadas padarė^plačiai skaitomi ame-

dalies betgi paaiškėjo, kad De Gaulle partija į 486 vietų parla- 

persvarą. Rinkimuose krito užsienio reikalų min. Maurice Couve 
de Murville, krašto apsaugos min. Pierre Messmer ir keletas kitų 
dabartinio ministerių kabineto narių. Didžiausio triumfo susilaukė 
prancūzų kompartija, naujajame parlamente laimėjusi 30 papil
domų vietų. Prez. De Gaulle tikėjosi, jog jo flirtas su Maskva 
susilpnins Prancūzijos komunis-a------------------------ ;--------------- ;
tus. Maskva, matyt, buvo kito- Garrison, nustebinęs pasaulį 
kios nuomonės, atsiuntusi am
basadoriaus pareigoms Valerijų 
Zoriną, kuris 1948 m. palaidojo 
Čekoslovakijos nepriklausomy
bę. V. Zorino įtakoje prez. De 
Gaulle pradėjo kaišioti pagalius 
į Atlanto Sąjungos vežimo ra
tus, kurti didingus planus Euro
pai nuo Atlanto iki Uralo. Kom
partija išnaudojo prez. De Gaul
le užsispyrimą Prancūziją pada
ryti atomine galybe. Šis planas 
pareikalavo milžiniškų lėšų, ku-

taauile samuniams. TOKias isvaaas paaare ptaoai ssauvxm te praeitą Mvaitgalį Pirmenybių da- R- Girdauskaitė 82; L. Adomonytė ffa„t mane 
rikiečių žurnalai “Time” ir “Newsweek . Po antrosios balsavimų iyviai bus paskelbti sekantį karta. ” ” «---------gaut mane...
dalies betgi paaiškėjo, kad De Gaulle, partiją į 486 vietų parla- sat. krepšinio žaidynėse dalyvaus 
mentą pravedė tik 244 atstovus, užsitikrindama dviejų ^balsų vy^io jaun. krepšininkai, kurie var

žysis berniukų B klasėje — iki 16 Salvaitytė 29, S. Virkutytė 43, M. 
m. amžiaus. A. S. f

rison liudininkas P. R. Russo, 
nes jis porą metų yra gydęsis 
pas psichiatrus. Jo teigimu, mi
nėtieji sąmokslininkai ruošėsi į 
prez. J. F. Kennedį šaudyti iš 
trijų pusių, o paskui pabėgti 
lėktuvu j Kubą ar Meksiką. Blo
giausiu atveju jie buvo pasiry
žę paaukoti vieną sąmokslo da
lyvį, suversdami jam visą kal
tę dėl prezidento nužudymo.

Antisovietines demonstracijas 
Pekinge sukėlė kiniečių kom
partijos kaltinimas, kad sovie
tai pasienio stotyje sustabdė ki
niečių traukinį, primušė jo įgu
lą ir konfiskavo Mao raštus. Pir
mą kartą nuo valdžio paėmimo 
1949 m. kiniečių komunistai įsa
kė išsikraustyti iš Kini j o s, 
dviems sovietinės ambasados 
Pekinge sekretoriams. Maskva 
atsilygino tuo pačiu — iš So
vietų Sąjungos buvo ištremti du 
kiniečių diplomatai.

Vietnamo karo propagandos 
fronte skaudaus pralaimėjimo 
susilaukė komunistai, taut o s

bandymu atskleisti sąmokslą 
prieš prez. J. F. Kennedį, pa
siekė pirmąjį laimėjimą. Pradi
nio proceso metu jam pavyko 
įtikinti tris teisėjus, jog sąmoks
lu kaltinamas orleanietis C. L. 
Shaw turi būti patrauktas teis- 
minėn atsakomybėn. Ar jam pa
vyks bylą laimėti, tenka abejoti, 
nes FBI tardytojai C. L. Shaw 
yra išteisinę. Kitų dviejų taria
mojo sąmokslo dalyvių — L. Os
wald© ir lakūno Ferrie^ jau ne

rias būtų buvę geriau panaudo- ra gyvųjų tarpe. Nemažų abejo
ti krašto gerovės kėlimui, nes nių kelia ir pagrindinis J. Gar- 
juk atominio apsiginklavimo sri
tyje Prancūzija niekada neprisi
vys nei Sovietų Sąjungos, nei 
JAV. Komunistų ir kairiųjų 
partijų koalicija balsuotojams 
priminė mokyklų ir ligoninių 
trūkumą bei kitas vidines krašto 
negeroves. Rinkimų rezultatai 
pasauliui stato klausimą — kas 
bus su Prancūzija po prez. De 
Gaulle mirties? Atrodo, jos lau
kia prancūzams įprastas politi
nis chaosas, kuriuo, be abejonės, 
mėgins pasinaudoti gerokai su
stiprėję komunistai.

Vietnamo karo dėmesio cent
re yra prez. L. B. Johnsono kon
ferencija Guam saloje. Pradžio
je buvo tikimasi tik pačių ame
rikiečių pasitarimo, bet Vėliau 
paaiškėjo, kad į konferenciją 
yra pakviestas ir P. Vietnamo 
premjeras N. C. Ky, kuris, at
rodo, ruošiasi kandidatuoti rin
kimuose į prezidentus. Prieš pat 
konferenciją prez. L. B. John- 
sonas pranešė ambasadoriaus 
Henry C. Lodge pasitraukimą 
iš pareigų ir jo pakeitimą Sai- didvyriu paskelbę partizaną 
gone Ellsworth Bunker, buvu- Nguyen Van Be, kuris, girdi, su
siu ambasadorium Indijai ir 
Amerikos Valstybių Organiza
cijai. Manoma, kad ši konferen
cija svarstė priemones karui su
stiprinti ir P. Vietnamo gyven
tojų gerovei pakelti. Praėjusią 
savaitę amerikiečių kariuome
nės daliniams Kambodijos pa
sienyje buvo įsakyta deginti gy
ventojų kaimus, naikinti pasė
lius, šaudyti gyvulius, kad ko
munistų partizanams liktų - tik 
pelenais padengta žemė. Bombo
nešiai vėl pradėjo artėti prie 
Hanojaus ir Haifongo. Atrodo, 
jog einama sustiprintų karo 
veiksmų kryptimi.

Senatorius Robert Kennedy 
staiga pakeitė savo ligšiolinę li
niją ir spaudos atstovams pradė
jo girti prez. L. B. Johnsoną 
kaip labai daug nuveikusį poli
tiką. Pasak R. Kennedžio, de
mokratijoje nuomonių skirtu
mai yra neišvengiami, bet jis 
esąs pasiryžęs L. B. Johnsoną 
remti sekančiuose rinkimuose į 
prezidentus. Amerikiečių spau
doje pasirodė spėliojimų apie L. 
B. Johnsono ir R. Kennedžio su
sikirtimą. Sakoma, jog prez. L. 
B. Johnsonas pranašavęs visišką 
apsijuokimą R. Kennedžiui ir ki
tiems besąlyginės Vietnamo tai
kos šalininkams- Iš to galima 
būtų daryti tik vieną išvadą — 
L. B. Johnsonas yra pasiryžęs 
Vietname siekti karinės perga
lės, atsisakydamas ligšiolinio ka
tės žaidimo su pele. Jis, matyt, 
jaučia, kad tik pergalės dėka pa
siekta taika jį gali išgelbėti nuo 
pralaimėjimo rinkimuose į pre
zidentus 1968 m.

Prez. J. F. Kennedžio palai
kai Arlingtono karių kapinėse 
buvo perkelti į paminklinį mau- 
zolėjų. Pašventinimo apeigas at
liko kardinolas R. Cushing, da
lyvaujant plačiai Kennedžių gi
minei ir prez. L. B. Johnsonui 
su gynybos min. R. McNamara.

New Orleans prokuroras J.

sisprogdinęs mina ir kartu su 
savim susprogdinęs 69 vietna
miečius ir amerikiečius karius. 
Hanojaus centrinėje aikštėje 
šiam didvyriui buvo pastatytas 
paminklas, partizanų daliniai 
buvo pavadinti jo vardu, mokyk
lų mokinukams jis buvo perša
mas kaip šviesiausias komunis
tinio gyvenimo švyturys. Vienas 
P. Vietnamo policininkas šį 
"didvyrį” netyčia užtiko gyvą ir 
sveiką kalėjime. Pasirodo, jis nė 
šūvio neiššovęs pateko į nelais
vę. Jo nuotrauką su atitinka
mais komentarais amerikiečiai 
ruošiasi milijoniniu tiražu iš 
lėktuvų mėtyti š. Vietname. 
“Didvyris” nutarė, kad jo gy
vybei dabar gresia rimtas pa
vojus. ir pasisiūlė bendradar
biauti su amerikiečiais propa
gandistais.

BRIGTON CINEMA 
tel. 532-2710 

127 Roncesvalles Avė.
— DABAR RODO —
"THE CARDINAL" 

(Kardinolas) iki šešt. kovo 25

"THE QUEENS SOLDER" 
(Karalienės kareivis) lenkų k.; 
priede - trumpi spalv. filmai 
*Kovo 26 nuo 6 v.v. iki IV. 5.

Balandžio 6-12 kartojam po
puliarūs filmai: “WHITE 

NIGHTS" (Baltosios naktys) 
pagal Dostojevskį ir taip pat 

"THE CARNIVAL" 
(Karnavalas)

HAMILTON, Ont. DELTA 
kino teatre 1291 King St. E. 
"QUEENS SOLDIER" sekm. 

kovo 26 d. nuo 4 v.p.p. 
"WHITE NIGHTS" ir 

"CARNIVAL" 
sekm. bal. 16 d. nuo 4 v.p.p.

Toronto - Rytu, Europa
ĮVAIRŪS MIESTAI, JŲ TARPE IR VILNIUS (14 dienų)

nuo birželio 2 iki 19 dienos 
$657.50, įskaitant lėktuvą, viešbutį, 
maistą, pervežimus 

REGISTRUOTIS: iki kovo 31 dienos

LAIKAS:
KAINA:

V. BAČĖNAS 278-7261 
536-4681 (vakare)

ALL SEASONS TRAVEL 323 Lakeshore Road E. 
Port Credit, Ont

Galiu, bet bijau
mižrų dvejetą. Gerai sužaidė jos se- (15-16 m.) — L Janebūnaitė 103, R. Agentas: AŠ galiu nueiti i 
šuo Flora, kuri moterų B klasėje lai- Birštonaitė 58, R. Radžiūnaitė 23, R. banka betkuriuo laiku ir gauti 
mėjo II vietą ir C klasėje — pirmą. Kairytė 7, G. Urbonaitė 42, J. Igną- tūkstančius dolerių

Stalo teniso pirmenybės Kanados tavičiūtė 54, G. Mačionytė 17; vidų- Sekretorius: Tai ’kodėl neini f 
S. apygardai buvo pravestos Toron- rinių (13-14 m.) — D. Kairytė 43.

13, R. Stočkutė 1, L- Simanavičiūtė
28, D. Kiškūnaitė 6, B. Dubinskaitė 
10; jauniausiųjų (10-12 in.) — A

Sekretorius: Tai kodėl neini? 
Agentas: Bijau. Jie gali pa-

AUŠROS ŽINIOS
Toronto CYO lygoje žaidžiusios 3 

Aušros mergaičių komandos sėkmin
gai užbaigė 1966-67 m. sezoną, išsi- 
kovodamos 2 čempijonatus ir 1- vi- 
cečempijonatą. Vyresniųjų^ mergai
čių (15-16 m.) komanda per visus 
metus nepralaimėjo nei vienų rung
tynių; jauniausios (10-12 m.), regu
liariose rungtynėse nepatyrusios pra
laimėjimo, suklupo baigmėje; vidu
rinės (13-14 m.), pralaimėjusios I-as 
baigmės rungtynes, susigriebė ir 
išėjo pasipuošusios čempijonių lau-

Sodonytė 60, L. Klibingaitė 5, R. 
Vaškevičiūtė 2, D. Vaškevičiutė ir 
V. Užbalytė. Komandas treniravo: A. 
Sapijonytė, M. Romanovaitė ir A. 
štuopis. Visom komandom sumaniai 
ir su pasišventimu vadovavo Algis 
štuopis.

Toronto Church lygos baigmėje 
berniukų MB (10-12 m.) pralaimėjo 
pirmąsias rungtynes (ir pirmas šj 
sezoną!) prieš St Chris 18:20. Pas
kutines ir lemiamas rungtynes jie 
žais šią savaitę.

B-C lygoje žaidusios vyrų ir jau
nių komandos pralaimėjo pusbaig- 
miuose ir užbaigė šio sezono lygų 
rungtynes. Vyrai pralaimėjo estams 
93:102 ir 77:84; jauniai — prieš lat-

Irgi problema
— Tėvas man sakė, kad gau

siu 5.000 dol, jei atsisakysiu 
blogų įpročių, — sako vienas 
studentas kitam. Dabar nežinau

— Nebūk kvailas, pasižadėk 
ir paimk tuos pinigus.

Bet jei aš atsižadėsiu blogų 
įpročių, kaip aš tuos pinigus iš-
leisiu?

KANADOS ĮVYKIAI

- Federacinės vyriausybės pla
nuojamo 1967-68 m. biudžeto iš
laidas parlamentui pateikė paja
mų min. E. J. Benson. Bendrie
ji duomenys rodo išlaidų padi
dėjimą $1.360.000.000 ir biudže
to galimą pakilimą iki $11.200.- 
000.000, kai tuo tarpu šiemeti
niame biudžete išlaidos siekė 
$9.900.000.000. Finansų min. M. 
Sharp, skelbdamas naująjį biu-' 
džetą, gali būti priverstas pa
didinti pajamų mokesčius. Opo
zicinės partijos šiuos apskaičia
vimus sutiko kritiškai. Konser
vatorių partijos vadas J. Diefen- 
bakeris pareikalavo, kad vyriau
sybė sumažintų bereikalingą pi
nigų švaistymą. Susirūpinimą 
Kanados finansine ir ekonomi
ne ateitimi rodo ir metinis Ka
nados Banko valdytojo L. Ras- 
minsky pranešimas federacinei 
vyriausybei. Dabartinis gamybi
nių išlaidų ir gaminių kainų di
dėjimas Kanadą gali išstumti iš 
JAV rinkos. L. Rasminskio teigi
mu, yra būtina išlaikyti tą pa
čią proporciją tarp išlaidų ir kai
nų kaip ir JAV pramonėje. Ga
minių pareikalavimas sumažėjo, 
o kainų ir algų kilimui nešima-. 
to galo. Krašto gerovė turi 
tamprų ryšį su gamyboje pasie
kiamais rezultatais.

Užsienių reikalų min. P. Mar
tin senato komitete gynė Kana
dos dalyvavimą Atlanto Sąjun
goje. Įsipareigojimų sumažini
mas ar netgi bandymas pasi
traukti iš šios organizacijos ga
lėtų sugriauti jos pamatus, neš 
juk ir kiti kraštai tada gali sek
ti Kanados pavyzdžiu. P. Mar
tin priminė senatoriams, kad 
procentiniu išlaidų ir karių at
žvilgiu Kanados įnašas Atlanto 
Sąjungai priklauso žemiausiai 
grupei, šiuo metu Europoje 
esančios astuonios kanadiečių 
naikintuvų eskadrilės bus suma
žintos iki šešių, o 1970 m. nai- 
kintuvus teks pakeisti naujais. 
Galimas dalykas, ateityje Atlan
to Sąjungai skirtus kanadiečių 
dalinius iš Europos bus įmano
ma perkelti Kanadon, nes nau
joji technika užtikrins jų sku
bų grąžinimą Europon, jeigu 
grėstų karo pavojus.

Kvebeko provincija paskelbė 
naują biudžetą, kurio išlaidos 
yra $2.440.076.700. Provinciniai 
mokesčiai prekėms iš 6% padi
dinami iki 8%. Naujove tenka 
laikyti sumanymą atleisti nuo 
provincinių pajamų mokesčių 
viengungius, uždirbančius 
$2.000 per metus, ir šeimas iki 
$4.000. Lig šiol kvebekiečiai už 
kiekvieną vaiką galėdavo atskai
tyti $300. Dabargi šis atskaity
mas panaikinamas, bet provinci
nė vyriausybė nuo liepos 1 d. 
teiks metinę paramą vaikų tu
rinčioms šeimoms: už pirmą vai
ką — $30, už antrą — $35, už 
trečią — $40 ir t.t.. Galutinė su
ma vaiko išlaikymui remti yra 
$70. Tai bus papildas federaci
nės vyriausybės šeimos planui, 
palengvinąs daugiavaikių šeimų 
nelengvą būklę.

Romanas
— Kiek puslapių reikia roma

nui? — klausia jaunas rašytojas 
leidėją.

— Na, pavyzdžiui, poros šim
tų.

— O, tai mano romanas jau 
baigtas, — nudžiugo autorius.

Pasiteisino
— Kodėl tu spyrei žmogui į 

XVll-se š. Amerikos lietuvių žai- pilvą? — klausia policininkas
dinių krepšinio pirmenybėse Atvely- suimtąjį.
kio savaitgalį Toronte Aušra daly- — Aš spyriau kitur, bet jis 
vaus su vyrų, jaunių A, jaunių B, skubiai apsigrįžo, — pasiteisino 
moterų ir mergaičių A komandom. žmogus. Parinko Pr. AL

Naujai atidalyta lietuviška sporte reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
Sav. J. Šarūnas ir J. Dambrauskas

295 Roncesvalles Avė., teL 536-1373 
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

231 -2661 ,a33r 332?

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
^amų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai.

Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas. 

(Įėjimas iŠ Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 y.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1*77 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas >

Telefonas LE. 2-4108

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

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

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele,
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. vM 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—-5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEiLUVIEHE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 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.

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).

Aibineto telefonas LE. 4-4461
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

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Ft Toronte 

(j rytu. nuo Dufferin St.)

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING 

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. 535-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr, Downsviev.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633 1167

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathunt)

Tel. 534-3370
Skambinkite LE. 34912. Priimo pacientus ii anksto susitarus

NAMŲ.AUTOMOBILIV 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131
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5v. Jono Kr. par. žinios 
Didžiosios Savaitės pamaldų 

tvarka:

Prisikėlimo par, žinios
— Mirus a.a. D. Karosienei, 

giliai užjaučiame sūnų Donatą
TV 7QO v ir jo seserį S. Miniotie-~ Kctvirtadierų. 7.30 v. visus artimuosius. Velionė 

vakare Mišios, pamokslas ir pro- pflaidota kovo 2i d.
— Mirus a.a. L. Girčienei, ar-cesija.

taus kančių minėjimas, kryžiaus 
pagarbinimas, Komunija;

— D. šeštadienį: 7.30 v. vak.: 
šventinimai ugnies, vandens, ve
lykinės žvakės, Mišios, Komuni
ja.

— Velykų dieną; Prisikėlimo

L

jautą. Užjausdami artimuosius, 
Fairbanks Soap bendrovės bend
radarbiai už velionę užprašė Mi
šias, kurios bus bal. 16, sekmad., 
11.15 vai.

_ — Nuoširdi padėka vys. V. 
procesija^Tr* YVryti” Brizgiu; už parapijosmetines re- 
dienos metu pamaldos 10 ir 11 ko ekcijas. Rimtyje ir ,is didžios 
val__________________________ patirties pasakytos mintys liks

_ .. . praktišku kelrodžiu pilnesniam
— Parapijos choras parengė reijginiam įr tautin. gyvenimui, 

velykinių giesmių repertuarą, 6 
(dvi naujai sukurtos giesmės 
gautos iš Lietuvos), kurį išpil
dys Prisikėlimo pamaldų metu. 
Jaunimo choro repeticija — D. 
Penktadieni 2 vai. par. salėje. 
Prašome visus choristus daly
vauti. Jaunimas gieda Velykose 
11 vai. pamaldose.

— Gėlės Kristaus karstui ir 
velykiniam altoriui papuošti už
sakytos pas liet, gėlininkus. Dė
kojame už aukas gėlėms, ypač 
par. chorui, už choristų bendrą 
auką gėlėms.

— Prašome pranešti ligonius, 
kurie pageidauja kunigo aplan
kymo.

— Gili padėka parapijos var
du rekolekcijų vedėjui kun. J. 
Kuzmickiui, taip sėkmingai pra- 
vedusiam priešvelykinį susikau
pimą. Labai gausūs lankytojai 
įrodė, kad jo mintys rado gra
žų atgarsi Toronto kolonijos lie
tuvių tarpe.

— Mirus a.a. Darijai Karo
sienei, jos sūnui, šeimai bei pla
čiai giminei nuoširdi užuojauta.

— D. Penktadienį (po pamal
dų) įvyksta Toronto apylinkės 
tarvbos posėdis. Jauskime pa
reigą ir kartu privilegiją jame 
dalyvauti.

— Pakrikštyta: Ina Irena Bal
sytė. Krikšto apeigos atliktos pa
gal Lietuvoje naujai išleistą 
apeigyną.

DĖMESIO, VAIKUČIAI IR 
TĖVELIAI!

Velykų bobutė, zuikučių lydi
ma, jau pakeliui ir balandžio 
2 d. jau bus Toronte. Kas norės 
ją pamatyti ir su ja linksmai 
praleisti popietę, kviečiami ba
landžio 2 d., 2.30 v. p.p. atsilan
kyti į Prisikėlimo par. salę. 
Veiks laimės šulinys, bus links
mi žaidimai, o Velykė žada visus 
dar ir apdovanoti.

Ukrainiečių kultūros festiva
lis rengiamas'kovo 20 — balan
džio 1 d. viešosios Toronto bib
liotekos patalpose 1303 Queen 
St. W. (Parkdale Branch). Daly
vaus įvairūs ukrainiečių viene
tai — choras, šokėjų grupė, or
kestras ir kvartetas. Taipgi bus 
knygų, rankdarbių, tautinių dra
bužių ir paveikslų paroda. Festi
valis truks dvi savaites. Progra
ma prasidėjo kovo 20 d. Sekan
tis koncertas — kovo 28 d., 8.30

patirties pasakytos mintys liks 
praktišku kelrodžiu pilnesniam

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
rodijo programos girdimos 
du kortus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

Oakville, Ont., Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

— Nuoširdi padėka ir įverti
nimas par. chorui, CBC simf. or
kestrui ir chorvedžiui kun. B. 
Jurkšui už gražų relig. koncertą 
užbaigiant par. rekolekcijas. 
Taio pat didžiai dėkojame kon
certmeisteriui I. Romanoff už 
globą ir pagalbą.

— Kaip užuojauta Dubauskų 
šeimai šį trečiad., 9 v.r. — p. 
Grinskienės ir p. Vingelių užpr. 
Mišios už a.a. S. Dubauską.

— Didž. Savaitės apeigų tvar
ka: D. Ketvirtad. — 7.30 v. vak.; 
D. Penktad. — 3 v.p.p.; D. šeš- 
tad. — 10.45 v. vak.

— Prisikėlimas ir Mišios — 
12 vai. naktį.

— Mišios pirmą Velykų die
ną — 8, 9, 10, 11.15 v. ir 11.30 
v. (salėje); antrą Velykų d. — 
7, 7.30. 8 ir 9 v.r.

— D. Savaitę ir per Velykas 
visų apeigų ir Mišių metu klau
somos išpažintys ir dalijama Ko
munija-Priėmę Komuniją Vely
kų naktį, ją vėl gali priimti pir
mą Velykų dieną.

— D. Ketvirtadienį. Penktad. 
ir šeštad. prie Švenčiausio bu
di kolonijos ir parapijos organi
zacijos. Tikslus laikas — par. 
biuletenio 12 nr. Dėkojame už 
ligšiolinę pavyzdinga talką: ma
loniai jos prašome ir šiais me
tais.

— Chorų repeticijos: stud, 
berniukų — antrad.. 7 v.v.: stud, 
mergaičių — trečiad., 7 v.v. 
Mergaitės išvyksta koncertui į 
Montreal! autobusu penktadienį' 
kovo 31 d., 9 v.r. ir Torontan 
grįžta sekmad. po pietų; vaiku
čiu — penktad.. 10.30 v.r.; su
augusių — D. Penktad, tuoj po 
apeigų bažnyčioje, maždaug 
4.15 v.p.p.

— Per Velykas par. bibliote
ka uždaryta.

— Pirmosios Komunijos, ka
techetinės ir relig. pamokos 
gimnazistams Velykų laikotar
pyje sustabdomos.

— Pensininku vakaras — ant
rad. po Velykų, kovo 28 d., 6.30 
v.v. par. naujojoje salėje.

— Po Velykų lankoma: Birch
view Cres., Clendenan Avė., 
Dacre Cres., Elora Rd., Evelyn 
Ave. ir Cres., Ellis Park Rd., 
Fairview Ave., Gilmour Ave.. 
Glendonwynne Rd., Glenwood 
Ave., Grenadier Hts., Maria St., 
Oakview Ave., The Palisades, 
Pine Crest Rd., Quebec Ave., 
Valleymede Rd.

— Ketvirtad. po Velykų, 8 v.v. 
par. didžiojoje salėje rengiamas 
didelis Toronto liet, jaunimo pa
silinksminimas. Gros geras or
kestras. Rengia jūrų skautės.

Dr. A. VALADKOS

1081 Bloor St. W.

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
' Telefonas 767-7084.

NUO KOVO 22 IKI 
BALANDŽIO 5 DIENOS 

Tuo metu kreiptis telefonu 
531-2933

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai Jūsų namuose arba mu
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti Te
žinoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

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

HIGH PARK RAJONE išnuomo
jamas kambarys su galimybe naudo
tis virtuve. Tel. 536-3391.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš dvie
jų kambarių ir virtuvės su baldais 
pigia kaina. Pageidaujami pensinin
kai ar šeima be vaikų, galinti pri
žiūrėti namą. Tel. RO 9-2705.

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
TORTAMS IR NAPOLEONAMS

Velykų stalui pas mus galima gauti:
NESALDYTŲ KALAKUTŲ, ANČIŲ ir kitos PAUKŠTIENOS.

Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau 
paruošti valgyti ir eilė kitų rūkytų mėsų, dešrų ir jaunų
paršiukų.

Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kaviaras, laši-
ša ir kiti skanėstai, gerai žinomi lietuviški sūriai.
Nemokamas pristatymas • Laukiam atsilankant

Linksmų Velykų švenčių visiems.
EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN

Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St W, Tel. 233-9783

KLB Toronto apyl. tarybos Niujorko vyrų oktetas, vad. Dail. H. J. Žmuidzinienės ta- 
posėdis — šį penktadienį, kovo muz. A. Mrozinsko, atvyksta į pybos paroda buvo atidaryta ko- 
24 d., 4.30 v.p.p., Šv. Jono Kr. Torontą balandžio 9, sekmadie- vo 18 d., 3 v.p.p., Prisikėlimo 
par. salėje. Kviečiami visi tary
bos nariai ir liet, organizacijų 
atstovai (pasiimti raštinį įgalio
jimą atstovaujamos organizaci
jos). Posėdyje apyl. valdyba pa
darys pranešimą apie savo me
tinę veiklą ir bus renkama nau
ja apyl. valdyba. Apyl. valdyba 
kviečia ir pavienius lietuvius, 
besidominčius šios kolonijos lie
tuviškais reikalais, atsilankyti į 
posėdį. Apyl. valdyba

Akademikų Draugijos paskai
ta įvyks šeštadienį, balandžio 
1 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Paskaitinin
kas — dr. Romas Mitalas kalbės 
tema “Dabartinės teorijos apie 
visatos struktūrą”. R. Mitalas 
yra gimęs Kaune. Į Kanadą at
važiavo 1948 m.; Port Arthur 
baigė gimnaziją ir studijavo To
ronto un-te matematikos ir fi
zikos mokslus; magistro laipsnį 
gavo 1958 m.; vėliau gilino savo 
studijas Cornelias un-te, Niujor
ke ir 1965 m. apgynė disertaci
ją daktaro laipsniui gauti. Da
bartiniu metu dėsto matemati
kos ir fizikos mokslus Londone, 
Western Ontario un-te, kaip as
sistant professor. Lietuvių vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti Šioje paskaitoje.

Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvas: D. Penktadienį — už
darytas; D. šeštadienį atidarytas 
9—12 vai., Velykų sekmadienį 
— uždarytas. Po Velykų — 
įprastos darbo valandos. Pirma
dienį atidarytas iš ryto. Valdyba

Tradicinis kartūnų balius, 
rengiamas moterų šalpos grupės 
“Dainos”, įvyks balandžio 29 d. 
Prisikėlimo salėje.

nį. Jų koncertas įvyks Bloor Col- parodų auditorijoje. Skoningai 
legiate auditorijoj (Bloor—Duf- paruošton salėn susirinko gau- 
ferin) 5 v.p.p. Oktete dainuoja: sus būrys meno mėgėjų, kuriuos 
A. Ilgutis, V. Daugirdas, R. Ke- pasitiko pati dailininkė su savo 
zys, I. Nakutavičius, K. Simana- vyru gen. konsulu J. žmuidzi- 
vičius, V. Alksninis, L. Ralys ir nu. Parodos rengėjų bei globė- 
V. Aukštikalnis. Be okteto pla- ’ ~ ”
taus repertuaro, pianistas A. 
Mrozinskas išpildys keletą daly
kų pianinu. Koncertą rengia ra
dijo programa “Tėvynės prisi
minimai”. Vietos rezervuojamos 
iš anksto “Dainos” krautuvėje 
111 Roncesvalles Ave., tel. LE, 
4-1274. Bilietų kainos: $3 ir 
2.50; studentams ir mokslei
viams — SI.

š. Amerikos lietuvių krepši
nio ir tinklinio žaidynės rengia
mos Toronte balandžio 1 ir 2 
dienomis. Turimomis žiniomis, 
rungtynėse dalyvaus šios ko
mandos: Čikagos Neris, Ateitis, 
Lituanika, 'Neolithuania, Detroi
to Kovas, Toronto Aušra ir Vy
tis, Klevelando Žaibas, Niujorko 
atletų klubas, Londono Tauras; 
Aras, Gintaras, Vėtra. Kaikurie 
klubai dalyvaus net su keliom 
komandom; pvz. Neris ir Aušra 
— su 5 komandom; kiti atvyks 
su 1 ar 2 komandom. Balandžio 
1, šeštadienį, krepšinio rungty
nės vyks šiose salėse: Ryerson 
Institute, Jarvis Collegiate ir 
Prisikėlimo; tinklinio — Univer
sity Settlement, Grange St.; sek
madienį krepšinio rungtynės — 
St. Michael’s College salėje, 
Bathurst St. Toronto visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti šio
je sporto šventėje. Žaidynių pro
grama bus paskelbta sekančia
me “TŽ” nr.

REIKALINGI TARNAUTOJAI:
GAILESTINGOJI SESUO, turinti Kanados mokslo baigimo diplomą; at- 
Iyginimas-SS.00 į vai.; amžius nesvarbu; laisvi šeštadieniai ir sekmadieniai. 
VYRAS, sugebąs atlikti įvairius taisymo darbus. Taip pat reikalingas ir 
kitoks senelių namų priežiūros personalas.

Kreiptis: T. Danauskas (tel. 363-2625)
c/o Spruce Lawn Nursing Home, P.O.B. 478, Chesley, Ont.

Gorries Chevrolet Oldsmobile Ltd

28 Gerrard St. E
CHEVROLETAI — OLDSMOBILIAI!

NAUJI IR NAUDOTI (įvairių firmų gamybos)

500 AUTOMOBILIŲ PASIRINKIMUI

Didžiausia Kanados autovežimių prekyba 
Lietuviškai kalbantis pardavėjas Alfredas Gallow 
jūsų gimtųja kalba palengvins nusipirkti norimų 

naujų ar naudotų automobilį.

ALFREDAS GALLOW:

įstaigos tel. 366-9092 namų 694-4096

jų vardu žodį tarė K. L. Katali
kių Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
par. skyriaus pirm. A. Kuolie
nė, pakviesdama kalbėti atida
ryme dalyvavusį vysk. V. Brizgį. 
Oficialią atidarymo kalbą pasa
kė JAV gen. konsulas More
land ir perkirpo kaspiną. Po
niai Moreland ir dail. H. J. 
Žmuidzinienei rengėjų vardu 
įteiktos rožių puokštės. Atskirą 
gėlių puokštę dailininkei įteikė 
Elzė Jankutė Maž. Lietuvos Mo
terų Dr-jos vardu. Visi atsilan
kiusieji buvo rengėjų maloniai 
pavaišinti kavinėje. Svečių tarpe 
buvo: Ispanijos ir Meksikos kon
sulai, min. A. Grossmanas su 
poniomis, p. Malonienė, kun. J. 
Kuzmickis iš Britanijos ir kiti. 
Parodą dar galima aplankyti: D. 
Ketvirtadienį 6.30—7.30 v.v., D. 
Penktadienį 4—5 v.p.p. ir Atve
lykio sekmadienį nuo 10.30 v.r. 
iki 1 v.p.p.

Tautinių grupių spaudos kon
ferencija buvo sukviesta kovo 9 
d. JAV konsulate. Gen. konsu
las A. B. Moreland paaiškino 
konsulato darbą ir kvietė laik
raščių atstovus pranešti žmo
nėms, kuriems reikalingos vi
zos į JAV, kad kreiptųsi ne va
saros, o žiemos mėnesiais, kai 
konsulato tarnautojai nėra per
krauti darbu. Imigrantai, išgy
venę Kanadoje bent 6 mėnesius, 
gali gauti laikinai vizas į JAV. 
Jiems nėra reikalo eiti į konsu
latą — gali gauti vizą paštu. 
Blankai tam reikalui gaunami 
“TŽ” administracijoj ir kleboni
jose. Atvykę į Kanadą iš oku
puotos Lietuvos ar kitų kraštų 
su laikinėmis vizomis ir norį 
vykti į JAV, turi asmeniškai 
kreiptis į konsulatą. Vieno laik
raščio atstovė paklausė, ar gali 
registruotis konsulate norintie
ji vykti savanoriais į Vietnamą. 
Konsulas atsakė neigiamai, tuo 
atveju esą reikia pirmiausia nu
vykti į JAV-es ir ten tartis su 
karinėmis įstaigomis. Spaudos 
ir informacijos skyriaus vado
vas p. Volk pademonstravo vie
ną filmą iš Vietnamo karo. Jis, 
be kitko, pasisakė priimąs kvie
timus paskaitoms apie JAV poli
tiką.

Dail. L. Urbono tapybos paro
da atidaryta kovo 20 d. W a. W 
Art Galleries (830 Yonge St.). 
Atidaryme labai gausiai dalyva
vo Toronto lietuviai. Vietoje kal
bų susirinkusieji buvo pavaišinti 
vynu. Visi gėrėjosi nauja, origi
nalia svečio iš Australijos kūry
ba ir keletas paveikslų tuoj pat 
buvo nupirkta. Dail. Urbonas 
mielai atsakinėjo į lankytojų 
pasiteiravimus. Jo paroda truks 
iki balandžio 1 d. Lankymo va
landos, išskyrus pirmadienius, 
nuo 11 v. r . iki 5 v. p. p.; ket
virtadieniais 7—9 v. v. Galeri
jos telefonas: 921-3335.
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Šv. Kazimiero par. žinios

— Pamaldos D. savaitę: D. 
Ketvirtadienį — 8 v. vak.; D. 
Penktadienį — 3 v. p.p.; 8 v.v. 
Kryžiaus Keliai; D. šeštadienį— 
6. 30 v. vak.; Velykų dieną — 
6.30 v. ryto Prisikėlimas ir Mi
šios; kitos pamaldos — 9, 10 ir 
11 v. Išpažinčių bus klausoma— 
D. Ketv. ir Penktadienį — nuo 7 
v.v., D. šeštad. — nuo 6.30 v.v.

— Kanados vyskupai ragina 
tikinčiuosius susilaikyti nuo mė
sos D. Penktadienį ir D. šešta
dienį.

— Mūsų parapijoje rekolekci
jos baigėsi Verbų sekmadienį. 
Jos reikia laikyti gražiai pavyku- 
siomis ir už tai Tėvui Tarcizijui 
Garbukui nuoširdus ačiū!

— Kovo 18 pakrikštytas And
rius - Darius, sūnus Zenono ir 
Romos Valinskų. Krikšto tėvais 
bpvo Algirdas Kličius ir Alvira 
Povilaitienė.

— Kovo 18 buvo gana gausi 
Juozapinių vakarienė Vytauto 
D.L.K. klube. Klebonas kun. F. 
Jucevičius visus vakarienės da
lyvius maloniai pakvietė į šv. 
Kazimiero parapijos 60 metų ju- 
bilėjinį koncertą.

— Jubilėjinis parapijos kon
certas įvyks balandžio 1 d. vaka
re. Programą išpildys Toronto 35 
studenčių choras, vad. kun. B. 
Jurkšo. Po koncerto salėje prie 
stalų bus galima gauti šaltų už
kandžių ir kitų atgaivų, gi cent
re vyks šokiai. Bus loterija. Kle
bonas prašo šeimininkes paruoš
ti įvairių skanumynų ir visus iš- 
galinčiuš parapijiečius paaukoti 
loterijai dovanų. Pramatomas 
didelis koncertas, todėl pataria
ma jau išanksto įsigyti bilietus, 
nes jų gali trūkti.

— ‘ Praėjusio sėkmadienio 
rinkliava — $198.81.

— 1966 m. parapijai aukojo: H. 
Jagelavičius S20, Pr. Janauskas 
$32.50, V. Jancevičius $1, Monika 
Jankauskienė $40, Josefina Jankaus
kienė $119,25, A. Janusas $21, Ch. 
Jasūnas $14, Jz. Jasūnas $57, Ona Ja- 
sūnienė $31, Pr. Jasutis $62, L. Jau- 
gelis $10, VI. Jocynas $14, P. Jot- 
kus $12, Jul. Jukonienė $1, Alf. Ju
revičius $12, J. Jurgickienė $3, Pet
ras Jurgutis $49, P. Jurgutis jr. $45, 
T. Jurgutis $16, Jonas Jurgutis $43, 
Kabzaras $22, J. Kalakauskas $46, 
Fr. Kalinauskas $82, Kalinauskų šei
ma $171, St. Kalinauskas $61, P. 
Kalpokas $6, Ona Karpavičienė $6, 
F. Kaušakis $6, J. Kaušilas $6, L. 
Kaušpėdienė $3, V. Kavalas $6, A. 
Kayokas $10, K. Kazakevičius $6, 
Jz. Kelm-inskas $48, P. Keršulis $15, 
J. Kibirkštis $36, L. Kiniauskaitė $22, 
V. Kiniauskas $52, K. Kilikevi- 
čius $10, J. Kleiza $48,50, M. Klei- 
zienė $3, B. Klemka $12, K. Klemka 
$36, V. Klemka $26, J. Kontautienė

$66, V. Koskus $53, A. Kravaitis $6, 
M. Kreivaitienė $6, V. Kreivys $86, 
M. Kringelis $36, Jz. Krikščiokaitis 
$6, V. Krikščiūnas $36, B. Krivinskas 
$5, A. Kudžma $23, V. Kudžma $21, 
M. Kuklerienė $6, P. Kūlikas $50, G. 
Kurzemberg $6, S. Kužaitis $22, Jz. 
Kvitinskas $6. K.J.G.

Aušros Vartų par. žinios
— Didžiosios savaitės pamal

dų tvarka: D. Ketvirtadienį ir D. 
Penktadienį — 7 vai. vak.,; D. 
šeštadienį — 6 vai. vakaro. Išpa
žinčių bus klausoma pamaldų 
metu.

— Velykų dieną: 6 vai. ryto 
Prisikėlimo pamaldos; kitos Mi
šios kaip sekmadieniais: 8, 9, 10 
ir 11 vai. ryto.

— A. V. choras Prisikėlimo 
pamaldose giedos du naujus da
lykus: “Gloria”, komp. Vivaldi, 
ir “Laudate Dominum” — Tine.

— Esame paskelbę $10 vajų, 
šiais metais nedarome bazaro 
mūsų parapijoje. Susidaran
čioms išlaidoms padengti ir yra 
reikalingos ekstra pajamos. 
Kviečiame vajaus neužmiršti ir 
tuos, kurie rečiau atsilanko mū
sų parapijoje.

— Aukos bažnyčios fondui: 
$10 — J. Šveikauskas, J. Pet
rauskas, J. Dalmantas, B. Pili
pavičienė, A. Bendžius, J. Dau- 
delis, V. Efertienė, V. Balčiūnai
tė, P. Lukoševičius, K. J. Gel- 
čiai, A. Keblys, St. Markūnas, O. 
Motuzienė, A. Drevinskienė, P. 
ir O. Jokšiai, V. Mileris; $20 — 
Gorys; $30 — V. Kačergius; $5 
M. J. Leknickai, H. Tantėras, J. 
— H. Dauderis; $14 — Pr. Bar- 
teška.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį z— $354.

Tėv. D. Slapšys, S J., baigęs 
rekolekcijas AV parapijoj, už
baigos agapėj įdomiai papasako
jo apie savo darbą Indijoj. Jis 
jau 16 metų gyvena ir darbuo
jasi 150 mylių nuo Bombėjaus, 
kur du kunigai aptarnauja apie 
30 plačiai išsklaidytų misijų sto
čių. žmonės esą labai neturtingi 
ir misijų stotys yra išlaikomos 
su pagalba iš kitur. Toj vietovėj 
naudojama marati kalba, kuria 
kalba kelios dešimtys milijonų 
indiečių Misijonierius parodė 
kaikurių žodžių panašumą su lie
tuvių kalba. Ilgai Indijoj išgyve
nusiam misijonieriui perpildyti 
Amerikos didmiesčiai atrodo tuš
ti. Indijoj miestų gatvės, ne tik 
šaligatviai, užtvenktos masės 
žmonių. Viena priežasčių, tai 
gyventojų vargingas gyvenimas. 
Neretai mūsiško kambario plote 
gyvena 2 šeimos, ir dėlto žmo
nės didesnę savo gyvenimo dalį 
praleidžia lauke. Tėv. Slapšys 
šią vasarą vėl grįžta į savo misi
jų vietą Indijoj. Linkime sėk
mės. v.

TORONTO
Religinės muzikos koncertą 

Toronto Prisikėlimo bažnyčioje 
Verbų sekmadienį surengė Pri
sikėlimo par. choras, vad. kun. 
Br. Jurkšo. Tai buvo dvi savai
tes trukusių rekolekcijų vaini
kas. Klausytojų buvo pilnutėlė 
bažnyčia. Choras pagiedojo Er
nesto Tittel Mišias, kurias lietu
viškam giedojimui pritaikė kun. 
Br. Jurkšas. Giedojimą stipriai 
lydėjo CBC radijo orkestras, va
dovaujamas I. Romanovo. Be to, 
choras atliko visą eilę sudėtingų 
ir iškilių kompozitorių kūrinių. 
Klausytojams visa tai paliko ne
išdildomą įspūdį. Pasigesta bu
vo nebent lietuvių kompozitorių 
kūrinių. Parapijos choras už sa
vo energiją bei ryžtą rengiantis 
tokiam koncertui vertas visų pa
dėkos.

Kaziuko mugė susilaukė daug 
lankytojų. Ji buvo pradėta abie
jų tuntų sueiga šeštadienį. Jau
nųjų vietos dailininkų meno pa
rodai atidaryti buvo" pakviesta 
Kanados liet, skaučių seserijos 
vadovė skautin. dr. I. Ciplijaus- 
kaitė - Tanner. Sueigoje dalyva
vo daug skautų ir skaučių, bet 
mažai tėvų. Sekmadienį tėvai ir 
skautiško jaunimo bičiuliai labai 
gausiai dalyvavo mugėj, tuo pa
remdami gražias jaunimo pa
stangas. Ypatingo pasisekimo 
susilaukė skanūs pietūs, kuriuos 
paruošė jaunųjų mamos, š. m. 
Kaziuko mugė vyko AV par. sa
lėje. v.

“Litas” bus uždarytas abiejuo- 
juose skyriuose D. Penktadieni 
ir Velykų sekmadienį.

“Lito” metinės vakarienės iš
laidos — $393.84. Pr. R.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7-3120

EXPO 67 NAKVYNĖS
tfontrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri kambariai 
dienom ar savaitėm pradedant gegužės mėnesiu. Informacija siunčiama 
nemokamai.

Rašyti: P.O. Box 41, Station "S". Montreal 20, Que.




