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JEIGU KRISTUS ATEITU DABAR.

KRISTUS IR PARYZIUS MODERNIEJI MITAI?

Šio rašinio autorė yra lietuvių kil
mės (Naujokaitė iš motinos pusės). 
Ji yra plačiai besireiškianti žurnalis
tė ir rašytoja, išleidusi virš 20 be
letristinio pobūdžio knygų, šį vely
kinį straipsnį autorė atsiuntė ‘Te- 
viškės žiburiams”, redakcijos pa
prašyta. Vertimas paruoštas “Tž” 
redakcijos.

Šiandieną, kai daug krikščio
niškų tautų tebėra prikaltos prie 
komunizmo kryžiaus ar palaido
tos niūriose vergijos kapinėse, 
Velykos yra triumfo ir kančios, 
vilties ir rūpesčio, atsinaujini
mo ir ryžto metas. Visdėlto tai 
nėra metas grąžyti rankas, bet 
glausti jas maldai, kad rastume 
jėgos bei drąsos pakeisti tai, 
ką galime, ir mokėtume sudėti 
kaip auką prie Viešpaties kry
žiaus tai, ko negalime pakeisti. 
Tai metas ne vilktis ant tikėji
mo ramentų, bet iškelti jo ži
bintą sumišusio pasaulio tam
soje.

Šių Velykų proga galbūt ver
tėtų mums pamąstyti, kas atsi
tiktų, jeigu Dievas atsiųstų sa
vo Sūnų žemėn dabartiniame 
šimtmetyje, o ne prieš du tūks
tančius metų. Cinikai ir netikė
liai jau seniai sako, kad būtų 
geriau, nes modernios ryšio 
priemonės palengvintų tikėti. 
Jo žodžiai būtų tiksliau užrašy
ti. Jei Kristus gimtų net ir to
limiausiame Peru užkampyje, 
šis faktas būtų paskleistas vi
sam pasauliui, visi pamatytų ir 
įtikėtų.

Mintis įdomi, žinoma, prilei
džia nt. kad vietos valdovas leis
tu Kūdikiui gvventi. Bet ar jis 
duotu “žodžio laisve”, leistu pa
sinaudoti laikraščiais, radiju ir 
televizija? Ar Kristui būtų skir
tos pirmojo puslapio antrašti
nės eilutės, o ffal Jo atėjimo 
faktas liktų nukištas i 27-tą pus

PATRICIA YOUNG

lapį arba visai ignoruotas? Kuo 
jie laikytų Jį? “Dešiniuoju eks
tremistu” už tai, kad drįsta at
virai kalbėti apie sugedimą? 
“Reakcininku” — už tai, kad 
skelbia nelygstamus savo Tėvo 
principus? Pasenusiu “neišma
nėliu” — už tai, kad skatina ati
duoti Dievui, kas Dievo, ir ce
zariui, kas cezario?

Jeigu sensacijų jieškantieji 
laikraščiai pajustų negalį tylė
ti, kaip jie rašytų apie augantį 
kultą? Šmeižtų ir išjuoktų? 
Nagrinėtų ir iškraipytų Jo kal
no pamokslą? Kam pasiūlytų 
tūkstančius dolerių už pasikal
bėjimą “Look”, “Life” ir “Sa
turday Evening Post”? Jei ne 
Kristui, tai gal Juozapui ir Ma
rijai? O gal Judas susigundytų 
ir už keletą sidabro monetų 
slaptai perduotų dar nepasaky
tu pamokslų nuorašus? Komu
nistinis “The Canadian Tribu
ne” galbūt jieškotų pasikalbėji
mo su Judu, bet į ką kreiptųsi 
“MacLean’s Magazine”? Gal i 
universiteto profesorius? O gal 
jieškotų bendradarbiavimo su 
CBC, ruošiančiu pasikalbėjimą 
su Pilotu ir šventovės augštai- 
siais kunigais?

Netenka abejoti, kad Kristus 
turėtų ir dabar kritikų, kaip ir 
prieš 2000 metų. Įvairūs kuni
gai per radiją pasmerktų Jį kaip 
nenormalų ir apgaviką, keltų 
ginčytinus klausimus iš savo 
knygų, kaip tai darė senieji raš
to žinovai. Mokslininkai ir gy
dytojai neabejotinai garsėtų 
laikraščiu puslapiuose savo ra
cionalistiniais stebuklų aiškini
mais. Politikai remtųsi Juo arba 
niekintu pagal tai, ar Jo moky
mas tinka jų kišenėms ir pro
gramoms. 6 kaip reaguotų j 

Kristaus mokymą apie asmeni
nį atpirkimą ir individualinį at
sakingumą valstybių planuoto
jai?

Ar profesinių sąjungų vadai 
nesiskųstų, kad'Jo'pasakojimas 
apie samdymą darbininkų vy
nuogynui užgiria savanaudžius 
darbininkus? Ar jie nesakytų, 
kad paskiri darbininkai neturi 
teisės sudaryti sutarties, o vy
nuogyno savininkas negali mo
kėti savo darbininkams papildo, 
jeigu norėtų?

Senacijų bei smalsumo laikais 
minios veržtųsi pas Jį, kaip ir 
senovėje. Vietoje palmių gėlių 
vaikai barstytų žiedus ant Jo ke
lio. Pradinis užsidegimas būtų 
didelis, bet netrukus aktyvistai 
pakeistų nuostabą abejone, o 
meilę — neapykanta. O jeigu 
Kristaus byla atsidurtų Jungti
nėse Tautose, kiek organizaci
jų išsirikiuotų Jo pusėje? Ar ci
vilinių laisvių draugijos protes
tuotų prieš Jo teismo nelegalu
mą? Ir kur jie protestuotų? Prie 
Izraelio pasiuntinybės? Italijos? 
O gal jie susimestų prie Penta- 

‘gono, šaukdami, kad Jis buvo 
ČIA agentas? Kaip Ji pavadin
tų? Fašistu ar John Bircher ša
lininku? Supeipatrijotu? Fana
tiku, pasiryžusiu geriau mirti 
nei būti raudonu? Dešiniuoju 
grasintoju pasaulio taikai? Ar 
evangelijų rašymas nebūtų va
dinamas “neapykantos literatū
ra”?

Kanada galbūt pasisiūlytų 
“tarpininkauti”, stengdamasi ne
sutepti savo marškiniu, t.v. at
sistoti vienoje ar kitoje pusėje. 
Izraelis gi ir Italija turbūt man
dagiai pareikštu Kanadai nesi
kišti į svetimu šalių vidaus rei
kalus ir pirmiau pasirūpinti 
Kvebeko separatistais.
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Iš prigimties esame linkę ne
tikėti į žmogaus kūno prisikė
limą ir jo nemirtingumą, bet ar 
galime būti tikri, kad esame 
teisūs? Praeityje buvo vadina
moji doketistų sekta, nelaikiu
si Kristaus kančios ir Jo mir
ties tikrove. Pasak jos, tik žmo
nėms atrodė, kad Kristus ken
tėjo ir mirė. Ar jie buvo dau
giau, ar galbūt mažiau naivūs 
už mus? Mums Jėzaus Kristaus 
kančia, mirtis ir palaidojimas 
yra užtikrinimas, kad Jo likimas 
yra susietas su mūsų pačių že
miškąja lemtimi, kad jis palenk
tas bendram žmogiškam dėsniui, 
ir dėlto mums suprantamas ir 
priimtinas. Bet kaip būtų tada, 
jeigu Jėzaus Kristaus gyvenimas 
prašoktų įprastinius “norma
lius” įstatymus?

VENGIAMAS KLAUSIMAS
Kristus, kaip esąs visų daly

kų pradžioje, neabejotinai yra 
originalas, pradininkas. O mes 
juk su baime sutinkame visa, 
kas nauja ir originalu. Ar tai 
logiška? Koks nepaprastas įvy
kis ir galbūt netgi skandalas pri
sikelti iš numirusių, nutiesti 
žmogaus likimui kelius į amži
nybę! Tikriausiai tai neįprasta, 
nes juk tokie dalykai neįvyksta. 
Jeigu taip įvyktų, kas tada at
sitiktų su mumis? O tai kaip tik 
ir yra klausimas, kurį mums sta
to Kristus — kas bus su mumis? 
Kodėl mes desperatiškai turė
tume vengti šio klausimo? 
Evangelistas Morkus pasakoja:

Kai šventadienis jau buvo pa
sibaigęs, Marija Magdalena, Marija 
Jokūbo motina ir Salome nusipirko 
kvapnių tepalų jo kūnui. Ankstyvą 
savaitės pirmos dienos rytmetį, vos 
saulei patekėjus, jos atėjo prie ka- 
PP- ' »0— Kasnnuūs/^^tsj*meiu'auo 
kapo angos? — klausinėjo jos vie
na kitą, bet pamatė, kad didžiulis 
akmuo jau buvo atrištas.

Įėjusios Į kapo vidų, labai nu
stebo, kai išvydo dešinėje pusėje sė
dinti jauną vyrą, apsirengusi baltu 
drabužiu. Jis joms tarė:

— Neišsigąskite! Jūs jieškote nu
kryžiuoto Jėzaus Nazariečio, bet jo 
čia nėra, nes jis prisikėlė, štai ta 
vieta, kur buvo padėtas jo kūnas. Ei
kite pranešti jo mokiniams ir Pet
rui, kad jis pirma jūsų atvyks i Ga
lilėją. Ten jūs pamatysite ji, kaip 
buvo žadėjęs.

Jos išėjo ir bėgo nuo kapo, drebė
damos iš baimės. Jos niekam nieko 
nesakė, nes bijojo,

Šv. Rašto aiškintojai, jų tar
pe ir atsargusis Tėvas Lagran
ge, sutinka, kad šioje vietoje 
baigiasi pirmoji Morkaus evan
gelija. Visa tai, kas toliau vyks
ta, tėra tęsinys, parašjdas paties 
Morkaus ar galbūt kieno kito. 
Be to, tai jau yra kitų evange
lijų santrauka.

MES BŪTUME KITOKĮ?
Skaitydami tokį paprastą ir 

kartu atvirą Morkaus pasakoji
mą, mes pastebime, kad esame 
taip panašūs į šio įvykio pirmą
sias liudininkes, lyg būtume jų 
tikri broliai. Šioms moterims, 
rytmečio aušroje atėjusioms 
prie Juozapo iš Arimatėjos ka
po, labiausiai neįtikėtinas daly
kas, apie kurį jos niekada nebū
tų drįsusios nė sapnuoti, kad Jė
zus vėl galėtų būti gyvas. Ne
svarbu, kokia ir kaip didelė mei
lė degė jų širdyse Viešpačiui. 
Jis joms buvo miręs, palaidotas, 
negyvas, nebegrąžinamas, tik 
netinkamai palaidotas. Joms be
buvo likęs paprastas uždavinys 
— šiam sužalotam kūnui atlikti 
tradicinį balzamavimą, patepti 
kvapniais tepalais, užbaigti šven
tadienio išvakarių sutrukdytas 
laidotuvių apeigas.

Kas išryškėja, skaitant šį 
Morkaus aprašymą kaip kiek
vieną kitą tekstą? Kristų mylė
jusios sąžiningos moterys eina 
į kapines užbaigti paskubomis 
palaidoto kūno balzamavimo. 
Vienintelis jų rūpestis — kaip 
patekti į kapą, nes akmuo prie 
angos joms yra persunkus. Atė
jusios randa kapą jau atidary
tą. Įsivaizduokime, kad mes 
esame jų vietoje. įvairios gali
mybės kyla jų mintyse. Gal ka
nas išniekintas? Galbūt apašta
lai buvo atėję atlikti tos pačios 
pareigos, kuria jos buvo sau 
numėčiusios? Iš kitos pusės, gal 
gi Jėzaus priešai pavogė Jo kū
ną? Kaip ten bebūtu, jų nuste
bimas ir susirūpinimas didelis, 
tačiau nė minutei ju galvose ne
kyla prisikėlimo mintis.

R. L BRUCKENBERGER
MOTERŲ LAIKYSENA
Visdėlto šios moterys nori su

žinoti, kas įvyko, ir todėl įeina 
į vidų, čia jos pastebi visai ne
pažįstamą jauną vyrą baltu dra
bužiu, kuris bando jas nuramin
ti, kad Jėzaus jau ten nebėra, 
kad jis prisikėlė iš numirusių 
ir kad Galilėjoje turi susitikti 
su savo mokiniais. Jaunasis vy
ras visa tai joms sako nepapras
tai natūraliu tonu, koks tiktų 
namų tarnui, kai pastarasis pra
neša atvykusiam svečiui, kad jo 
šeimininkas turėjo išeiti ir kad 
svečiui priimti yra paskyręs ki
tą laiką.

Kaip šios drąsios jaunos mo
terys sutiko pranešimą apie Jė
zaus prisikėlimą? Su džiaugs
mu, laimės ašaromis, nenu
trūkstančia žodžių griūtimi, en
tuziazmu? Ne, kaip tik priešin
gai — jos sustingo, nusiminė, 
išsigando ir, žodžio neištarusios, 
pabėgo! Šios moterys tampa ne
bylėmis, nelinkusomis kalbėti. 
O kai jos pagaliau išdrįs pra
šnekti, apaštalai jas sutiks kaip 
proto netekusias. Jos taip yra 
išsigandusios, kad mėgina pa
liesti viena kita, trinasi akis, 
neįstengdamos mintinėje baimė
je aprėpti šio įvykio. Argi to
kie yra tikėjimo ženklai? Man 
atrodo, jie turėtų būti priešingi.

NETIKĖJO IR MOKINIAI
Ne tik Morkaus, bet ir visose 

kitose evangelijose mane labiau
siai žavi jų pasakojimo būdas, 
akinančiu ryškumu skelbiąs, 
kad pirmutinė, pakartotinė ir 
nuolatinė reakcija į nuogirdas 
apie Kristaus prisikėlimą buvo 
netikėjimas. Svarbiausia — vi
są tai yykb jo niekinių, gretęse, 
mokinių, kurie jį labiausiai my

lėjo ir’kurie sekančią dieną pro
to ir kritinės patirties dėka taps 
prisikėlimo liudininkais. Mote
rys netiki angelu, apaštalai — 
Marija Magdalena ir dviem mo
kiniais iš Emmaus. Taip tęsiasi 
ištisa netikėjimo grandinė. To
mas netikės netgi visų apaštalų 
vienbalsiu liudijimu.

Modernaus žmogaus skepticiz
mas šaknis gali rasti ne tarp 
Kristaus priešų, bet tradicija 
tapusioje apaštalų laikysenoje. 
Priešai, kaip mes turėsime pro
gos pastebėti, patiki Prisikėli
mu greičiau už jo draugus. Ten
ka sutikti, pradžioje jiems buvo 
lengviau nei apaštalams sužino
ti faktus, nes juk jie buvo už
antspaudavę kapą ir prie jo pa
statę sargybinius.

Netenka abejoti, apaštalų ne
tikėjimas, nesugebėjimas net
gi įsivaizduoti savo Viešpaties 
prisikėlimo buvo toks, kaip ir 
kiekvieno modernaus žmogaus. 
Jų galvos, kaip ir mūsiškės, bu
vo padarytos iš labai kieto me
džio. Apaštalai nepakeitė nuo
monės, kol jų neužgriuvo pro
tu neišaiškinami Kristaus apsi
reiškimai. Tai man patinka, nes 
aš taip pat bijau apgaulingo nu
sivylimo ir nesu linkęs leng
vai nusileisti. Tačiau vienas da
lykas yra nepakanta apgaulei ir 
visiškai kitas dalykas — kurtu
mas faktams, kai remiamasi ar
gumentu, jog tai, kas neįtikėti
na, negali būti tiesa.

MORKUS — FAKTŲ 
ŽMOGUS
Mane domina Morkaus pasa

kojimas, užrašytas prieš praside
dant žydų-romėnų karui, kuris 
sunaikins' Jeruzalę. Be abejo
nės, jis rašė Romoje, susipaži
nęs su Petro pasakojimais ir 
Pauliaus pamokslais, sąžiningai 
surinkęs žinias. Iš kitos pusės, 
Morkus nėra įvykių raidos kū
rėjas. Jam terūpi pareikšti tai, 
ką jis pats yra patyręs, atsisa
kant betkokių įrodymų. Jo pasa
kojimas primena žmogų, be jo
kių pataisymų ir perrašinėjimų 
pateikiantį užrašų knygutėje už
fiksuotas pastabas. Vartodami 
filmu kūrėjų scenarijui taikomą 
terminą, jo vaizduojamą Kris
taus prisikėlimą pavadintume 
tik apmatais dėl trumpumo ir 
nepakankamo išplėtojimo. Jei 
mes teturėtume šį aprašymą, 
mažai težinotume kas įvyko. Ki
tais žodžiais tariant, žinotume 
tik esmini dalyką: kapas buvo 
rastas tuščias, angelas paskelbė 
Kristaus prisikėlimą.

štai Morkaus evangelijos tę
sinys:

Prisikėlęs E numirusių savaitės 
pirmos dienos rytą, jis pirmiausia 
pasirodė Marijai Magdalenai, iš ku
rios buvo išvaręs septynias piktąsias 
dvasias. Ji nuėjus pranešė tiems, ku
rie buvo su juo buvę, o dabar gedėjo 
ir verkė. Bet jie, išgirdę, kad jis 
yra gyvas ir kad jinai jį matė, NE
TIKĖJO. Po to jis KITOKIU PAVI
DALU pasirodė dviem E jų kelyje, 
einant į miestelį. Nuėję jie prane
šė kitiems, bet ir šie NETIKĖJO. 
Pagaliau jis pasirodė vienuolikai, kai 
jie sėdėjo už stalo; prikišo jų NE
TIKĖJIMĄ ir širdies kietumą, kad 
jie NETIKĖJO tiems, kurie jį buvo 
matę prisikėlusį...

EVANGELISTO 
PRAMANAS?
Jei Jėzaus Kristaus prisikėli

mas buvo tik pramanas ir jei 
evangelistai rašė, turėdami tiks
lą daugiau ar mažiau mulkinti 
žmones, tokiu atveju nerasime 
labiau nevykusio pasakojimo 
kaip Morkaus evangelija. Nie
kas kitas nebūtų sugebėjęs taip 
trumpai išryškinti Jėzaus drau
gų netikėjimo prisikėlimu. Kris
taus pasirodymą mokiniams iš 
Emmaus Lukas aprašo smulkiai, 
o Morkus, visada skubėdamas, 
randa laiko tik pabrėžti, kad 
Kristus apsireiškė kitu pavida
lu. Ši aplinkybė jame, matyt, 
nekelia nė mažiausios drumsties. 
Po to jis vėl tęsia pasakojimą 
paskubomis, nesijaudindamas, 
mintis vystydamas teleskopo 
apimties vaizdais. Jeigu netu
rėtume kitų Evangelijų, nega
lėtume nustatyti laiko tarpsnio 
tarp prisikėlimo ir įžengimo dan
gun. Atrodytų, jog visa tai įvy
ko per vieną trumpą dieną. 
Morkui terūpi kaip galint grei
čiau. padaryti galutinę išvadą: 
Jėzus jau yra danguje, Dievo de
šinėje, o žemėje likę apaštalai 
jo stebuklingos pagalbos dėka 
visur skelbia paliktąjį žodį.

Tikėjimo proveržis
Francois Mauriac 

Prancūzų Akademijos narys

Vyrai ir moterys, kurie užsi
sklendė augštutiniame kamba
ryje, kai Kristų nuo jų atsky
rė, buvo kupini Jo dvasios ir 
taip glaudžiai su Juo susijungę, 
kad dar girdėte girdėjo virpė
jimą Jo paskutiniųjų žodžių. 
“Mistinis Kūnas, kuriuo išreiš
kiama Kristaus ir Jo Bendrijos 
tapatybė, buvo anomis savaitė
mis labai gyva tiesa. Dvasia, ku
ri palietė apaštalus, padarė Die
vo esimą jų širdyse pilnesnį. 
“Kas myli mane, — sakė Kris
tus, — laikysis mano žodžių, o 
mano Tėvas taipgi mylės jį, ir 
mes ateisime bei būsime jame.” 
Bet dabar ir Meilė gyvena 
juose.

♦ ♦ *

Kai apaštalai gavo Dvasią, 
taip tvirtai liudijo Dievą, kad 
Annas, vyriausias kunigas, ir 
visi Kristaus žudytojai, kurie 
ten dar tebebuvo, galėjo pama
nyti, jog Kristus sugrįžo. Kai Jo 
kapas buvo užristas, jų mintyse 
neliko abejonės, jog dalykas 
baigtas ne tik dėlto, kad tas 
vargšas yra miręs, bet ir dėlto, 
kad savo kančios metu atrodė 
bejėgis. Bet dabar ir vėl Jo bu
vimas pasidarė jaučiamas visa
me mieste. Jo vardas sklido iš 
lūpų į lūpas. Luošas žmogus ką 
tik buvo pagydytas ties vartais 
šventovės, vadinamos Gražiąja. 
Dar neseniai prie Saliamono 
prieangio Kristus, spaudžiamas 
žydų kaip agitatorius, išdrįso 
pasakyti: “Aš ir Tėvas esame 
vienas.” Dabar prie to paties 
prieangio susirinkusi minia la
bai stebėjosi įvykusiu stebuklu 
ir apsupo Petrą su Jonu. Tik 
mažas būrelis tikėjo regimąjį 
Kristų, bet dabar, kai apaštalai 
kalbėjo Jo vardu, girdimi žo
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KRISTAUS PRISIKĖLIMO šventės proga svei

kiname visus skaitytojus, bendradarbius, talki

ninkus, rėmėjus ir bičiulius, linkėdami gaivaus 

džiaugsmo ir atnaujinto ryžto dirbti prisikėlimui 

tų, kurie tebekenčia nelaisvę —

"Tėviškės Žiburiai"

EVANGELIJŲ SKIRTUMAI
Man atrodo, nebus paradok

siška tokį aiškų nerangumą lai
kyti geros valios apraiška. Visi 
tie, kuriems tenka atsakomybė 
atkurti įvykių eigą, kaip pvz. 
policininkai, sekliai, teisėjai, is
torikai, — gerai žino, kad aplin
kybių pynė apie kurį nors fak
tą neišvengia skirtumų. Ir tei
singiausias liudijamas retai te- 
pasižymi vientisumu. Priešingai 
— perdaug tobulas darnumas 
meta abejonės šešėlį liudininko 
patikimumui. Šioj vietoj reiktų 
pateikti Tėvo Lagrange mėgsta
mą cituoti Heraklito posakį: 
“Geriau slypinti nei aiški dar
na.” Kai siekiama ar susimo
koma siekti melo, tai sugeba
ma atlikti geriau už Morkų, ge
riau už keturias evangelijas. 
Jeigu tai yra pasaka, ji verta 
apgailos, bet jeigu tai yra tiesa, 
tie skirtumai yra visai natūra
lūs.

Mano nuomone, skirtingų pri
sikėlimo pasakojimų nedarnos 
priežastimi buvo sąmyšis, sukal
tas šio nepaprasto, vienintelio, 
nuostabaus, giliai džiaugsmingo 
įvykio, žmonijos istorijoje dide
li ir džiaugsmingi įvykiai sprogs
ta, sėdami visuotinį sumišimą. 
Pvz. prieš dvidešimt metų man 
teko labai gerose sąlygose ste
bėti Paryžiaus išvadavimą, šian
dien aš atsimenu kaikuriuos fak
tus, bet man būtų labai sunku 
teisingai ir tiksliai, chronologi
ne tvarka, užrašyti visas deta
les, nes visa tai prašoko jausmo 
ir nuostabos ribas. Netikiu, kad 
mes, betkurie keturi šio Įvykio 
dalyviai, galėtume atkurti ly
giai toki patį vaizdą. Tai, žino
ma, nereiškia, kad Paryžius ne
buvo išvaduotas ar kad genero
las Leclerč tėra mitas.

Kaip Paryžiaus miesto išvada
vimas, taip ir Kristaus Prisikėli
mas yra tikrovė. Vertė V. Kst.

džiai “griebė už širdies”, kaip 
rašo Apaštalų Darbų autorius.

» • »

Tūkstančiai krikštytų žmonių 
buvo atpirkti Kristaus Krauju. 
Jie ėmė uoliai klausyti žodžio, 
dalyvauti duonos laužyme ir 
maldose. Jiems konsekruotoji 
Hostija buvo daugiau maistas 
nei Viešpaties buvimas. Nėra 
abejonės, kaip liudija šv. Pau
liaus tekstai, pirmieji krikščio
nys jau tikėjo tai, ką mes šian
dieną tikime, jog tai yra Gyvo
ji Duona ir Viešpaties Taurė, 
tačiau Kristaus artumą-esimą 
jie jautė meilės dvasioje. Toji 
meilės dvasia, gauta iš Kristaus, 
buvo galia, viršijanti medžiagą, 
kūną ir širdis.

♦ ♦ ♦

Neįtikimas grasumas staiga 
sunervino augštuosius kunigus, 
tas lapes, patekusias į savo pa
čių pinkles. Panieka Kryžiaus, 
kuris atbaigė Kristaus gyveni
mą, dabar pasikeitė ir tapo Jo 
pašaukimo raktu, Jo mįslės pa
slaptimi, kurią Jis paskleidė sa
vo mirtinguoju gyvenimu. Anot 
šv. Petro, Kristus yra “akmuo, 
kurį atmetėte jūs, statytojai, ir 
kuris tapo kertiniu akmeniu. 
Nėra išganymo kitame. Nėra 
šiame pasaulyje kito vardo, per 
kurį galėtume būti išganyti.”

♦ ♦ ♦

Kunigai ir daktarai, surezgę 
voratinklį, kuriuo leidosi su
gaunamas Žmogaus Sūnus, vėl 
pradėjo slaptus posėdžius, bet 
šį kartą dėl asmens, kurio ten 
jau nebebuvo. Būklė atrodė blo
gesnė, nes Jis nugalėjo mirties 
sprendimo įvykdymą. Petras ir 
Jonas buvo suimti ir vėl pa
leisti, nes ką galima padaryti 

(Nukelta j 3-čią psl.)

► 

►
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PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

TIESIAMA RANKA LENKIJAI
Socialdemokratų partijos suvažiavimas Niurenberge nutarė 

pripažinti dabartines Lenkijos ribas
J. KAIRYS

i

Kai 1966 m. pabaigoje krikš
čioniškos politinės grupės suda
rė koaliciją su socialdemokra
tais, daug kas galvojo, kad to
kia koalicija laikysis tik trum
pą laiką, nors plačioji visuome
nė ir sutiko ją gana palankiai. 
Nuo pat respublikos pradžios vo
kiečiai buvo įpratę matyti val
džioje krikščionis su liberalais 
ir jiems atrodė, kad šitaip turi 
ir būti, nors per rinkimus i par
lamentą didelį skaičių balsų 
gaudavo ir socialdemokratai. 
Tiesą, pasakius, šių dienų V. 
Vokietijos socialdemokratų par
tija yra kitokia nei Veimaro lai
kais: pagal savo programą, ji 
yra gerokai sudešinėjusi. Bet 
viso to negalima pasakyti apie 
jai priklausančius paskirus na
rius. Pastarųjų tarpe yra dar 
gana daug žmonių, kurie, atro
do, vis nepajėgia ar nenori at
sisakyti senos galvosenos. Todėl 
ir nenuostabu, kad ši partija nė
ra visai vieninga — turi ir taip 
vadinamą kairiąją grupę, kuri 
dėl savos kaikurių ėjimų gero
kai primena komunistus. Nors 
ši grupė yra maža, bet partijo
je su ja skaitomasi. Dėlto būda
mi koalicijoje, socialdemokra
tai padaro ir tokių pasisukimų, 
kurių, atrodo, neturėtų padary
ti, nes sudrumsčia koalicijos 
nuotaikas. Be tokių ėjimų ne
apsiėjo jie ir savo suvažiavime 
Niurnberge š.m. koyo mėnesį.

Muštynės ir demonstracijos
Prieš suvažiavimo atidarymą 

įvyko netgi muštynės, čia bu
vo užpulti kaikurie partijai va
dovaują asmenys bei koalicijo
je dalyvaują ministerial — 
Brandt, Wehner ir kt. Užpuo
lė juos keli šimtai jaunuolių, 
dalyvavusių tą dieną įvykusio
je demonstracijoje prieš ypatin
gos padėties įstatymo projektą. 
Užpuolėjai apsupo" juos, apstum
dė, išvadino darbininkų išdavi
kais ir apmušė. Be to, jie nu
plėšė ir sudegino socialdemo
kratų partijos prie salės kabo
jusias vėliavas, plakatus ir 1.1. 
Demonstrantai nešė raudonas 
vėliavas, atitinkamus plakatus, 
giedojo internacionalą. Be to, 
taip plakatų buvo ir tokių, ku
riais pajuokiami socialdemokra
tai. Pvz. ant vieno iš jų buvo 
parašyta: “SPD — ridikėliai, iš 
viršaus raudoni, o viduje juo
di”.

Santykiai su Lenkija
Suvažiavime buvo keliami bei 

svarstomi klausimai, surišti su 
partija ir ypač su pastarosios 
dalyvavimu koalicijoje bei vy
riausybėje. Daug ginčų sukėlė 
kelias dienas prieš suvažiavimą 
pašalinimas iš partijos narių, 
kurie dalyvavo š.m. vasario 18 
d. Berlyno mitinge prieš JAV- 
es dėl karo Vietname. Dėl pa
šalinimo buvo pareikšta daug 
protestų. Kad pašalinimo klau
simas galėtų būti iš naujo per
svarstytas, atitinkamai pa
keisti partijos nuostatai.

Socialdemokratų partijos pir
mininkas ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Brandtas prašė suvažia
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vimą patvirtinti partijos įėjimą 
į koaliciją bei joje vedamą po
litiką. Pagal Brandtą, koalici
joje socialdemokratai dalyvaus 
tik iki sekančių rinkimų į par
lamentą, t. y. "iki 1969 m. Gi 
sekančius rinkimus turės laimė
ti socialdemokratai. Tada, žino
ma, pasikeis ir koalicijos reika* 
lai. Suvažiavimas patvirtino so
cialdemokratų įėjimą į koaliciją.

Užsienio politikos srityje nu
tarta respektuoti ir pripažinti 
dabartinę Lenkijos - Vokietijos 
sieną, užmegzti normalius diplo
matinius ryšius su visomis Ry
tų valstybėmis, švelninti įtam
pą tarp Vakarų ir Rytų, mažin
ti ginklavimąsi, pasirašyti ato
minės energijos sutartį, sudary
ti nepuolimo sutartį su Mask
va ir kitomis Varšuvos Sąjun
gos valstybėmis, išleisti įstaty
mą, duodantį darbininkams tei
sę dalyvauti didžiosiose įmonė
se, tartis su Rytu Vokietija ir 
t.t.

Nusivylimas koalicija
Visą laiką komunistai kalba 

prieš ypatingos padėties įstaty
mą. Visdėlto didesnė dalis so
cialdemokratų atstovų davė par
tijos vadovybei laisvas rankas 
šitame klausime. Atrodo, prie 
jų tokio nusileidimo bus pri
sidėję minėtieji demonstrantai. 
Pastarųjų elgesys suvažiavimo 
dieną bus įtikinęs ir geros va
lios socialdemokratus, kad to
kios rūšies demonstracijomis 
siekiama daugiau nei ypatingos 
padėties įstatymo sukliudymo.

Koaliciją sudarant buvo susi
tarta priimti naują rinkimų įsta
tymą, kuris įgalintų įvesti rin
kimų tvarką, panašią į Britani
jos. Suvažiavimas nutarė šito 
klausimo svarstymą atidėti iki 
1970 m., t. y. po rinkimų į par
lamentą.

Suvažiavimo nutarimai, ypač 
kaikurie jų, sukėlė nepasitenki
nimą krikščioniškose grupėse, 
kurios sudaro koaliciją su so
cialdemokratais.

Dėl Vokietijos-Lenkijos da
bartinės sienos pripažinimo so
cialdemokratams išreiškė savo 
nepasitenkinimą ir vokiečiai pa
bėgėliai iš Lenkijos. Dėl atidė
jimo naujo rinkimų įstatymo 
svarstymo atsistatydino vidaus 
reikalų ministeris. Jis mano, 
kad savo tokiu nutarimu social
demokratai sulaužė koalicijos 
susitarimą, pagal kurį tokio 
įstatymo priėmimas turėjo įvyk
ti dar šios koalicijos metu. Įdo
mu yra tai, kad jis buvo dide
lis entuziastas dabartinės koa
licijos, bene daugiausia prisi
dėjęs prie jos sudarymo.

Visuomenėje buvo gandų ir 
apie dabartinės koalicijos iširi
mą, bet abi pusės padarė visa, 
kad jo išvengtų. Todėl, atrodo, 
viskas baigsis vien ano ministe- 
rio atsistatydinimu, nors toli
mesnis koalicijos darbas, atrodo, 
bus sunkesnis. Krikščioniškose 
grupėse kils nemažų abejonių 
bei priešingų nuomonių. Kom
promisai daug kur yra galimi, 
bet jie turi ir savo ribas.

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Vietoje
“Penkeri metai kalėjimo už 

70 rublių” — tokiu pavadinimu 
pasirodė amerikiečio pergyveni
mai, kuriuos per tris numerius 
išspausdino “Dagens Nyheter” 
(III. 24-26). Ta proga nuskam
bėjo ir Lietuvos vardas, nes per
gyvenimų autorius — JAV pi
lietis Alexander Dinces, jo pa
ties žodžiais, gimęs Vilniuje, 
“antrojo pasaulinio karo metais 
rusų okupuotoje Lietuvos sos
tinėje.”

Švedas sugundė
Istorija prasidėjo 1961 m. 

spalyje, kai jis atvyko Stockhol- 
man aplankyti švedo bičiulio. 
Pasivaikščiojimas senamiesčio 
siaurų gatvelių grindiniu jame 
sužadino gyvą gimtinio Vilniaus 
prisiminimą. O čia dar prisidė
jo švedo gundymas: sovietai čia 
pat, pasuk, jei taip traukia, juk 
niekur taip arti to krašto nebū
si per visą savo kelionę po Eu
ropą.

Amerikietis dar bandė spir
tis: “Galvoji, kaip visi švedai. 
Jums laisvė — natūralus daly
kas, bet neužmiršk, kad anapus 
viskas kitaip.” Bet draugas ne
pasidavė, įtikinėjo, jog sovie
tuose daug kas pasikeitė gero- 
jon pusėn. Ir noras pamatyti 
vaikystės dienų Vilnių paėmė 
viršų. Dinces nuėjo į sovietų 
konsulatą Stockholme gauti vi
zos. Jį priėmė malonus parei
gūnas estas, gražiai apšvietė, ko
kiu keliu patogiausia vykti per 
Suomiją, pažadėjo įvažiavimo vi
zą savaitei.

Kelionė iki Maskvos praėjo be 
ypatingų nuotykių, bet čia pra
sidėjo rūpesčiai, nes rusai ne
norėjo leisti vykti Vilniun. “Nie
kas nenorėjo imtis atsakomybės 
leisti Amerikos piliečiui aplan
kyti miestą Pabaltijy, kur gy
ventojų nusiteikimas sovietų at
žvilgiu dar vis toli gražu nedrau
giškas”.

Reikėjo gerokai palakstyti ir 
atsisakyti vieno kito amerikietiš
ko daikto ligi atsirado reikalin
gas leidimas. Pakeliui į Vilnių 
traukinyje Dinces susipažino su 
jaunu rusu leitenantu, grįžtan
čiu į savo dalinį R. Vokietijon. 
Pastarasis pasiūlė pasikeisti pi
nigais: už 20 dolerių ir 300 ry
tinių vokiškų markių, kurių joks 
bankas Maskvoje nekeičia, jis 
davė 70 rublių. Jie nekreipė dė
mesio į drauge keliaujantį civi
lį rusą, kuris vigą laiką tylėjo ir 
tik 'be pertraukos rūkė.

Suimtas Minske
Kai rytą traukinys sustojo

I Laisvas kaip paukšt
Šio rašinio autorius MAURICE HINDUS yra niujorkietis, gimęs Rusijoj

ir nuo 1923 metų atidžiai sekąs gyvenimą Sovietų Sąjungoje. Iki šiol yra 
parašęs 20 knygų tomis temomis. 1965-67 metais jis lankėsi Sov. Sąjungoje 
ir pastaruoju metu paskelbė savo įspūdžius, kurie liečia ir baltiečius. čia 
pateikiame jo Įspūdžių ištrauką. Red.

Susitikimas su baltiečiu
Eidamas prie pietų stalo Met

ropolio viešbutyje Maskvoje, pa
jutau kažkieno ranką ant savo 
peties. Tai buvo gražiai apsiren
gęs jaunas vyras, apyblogiai kal
bąs vokiškai. Jis padavė man ci
garečių dėžutę, kuri buvo iškri
tusi iš mano kišenės. Mudu at
sisėdome prie to paties stalo, ir 
mano sutiktasis be jokių įžangų 
paklausė, kodėl amerikiečių am
basada Maskvoje leidžianti ru
sų milicijai sulaikyti žmones, 
norinčius jon įeiti. Aš jam at
sakiau, jog tai rusų valdžios di
rektyvos, su kuriomis mes ne
turime nieko bendro.

— Aš esu nelaimingas žmo
gus, labai nelaimingas, — jis 
ėmė skųstis ir aiškintis kas jis 
esąs. Jis buvo filmų aktorius vie
noje iš Baltijos respublikų ir 
Maskvon buvęs pakviesaas kaip 
svečias į tarptautinį filmų fes
tivalį. Jis buvo atsivežęs 2400 
naujųjų Rusijos rublių ir tikė
josi nusipirkti automobilį. Bet, 
deja, Maskvos agentūros tiek 
tegalinčios padėti, kiek ir savo
sios gimtajame krašte: naujo 
automobilio jis turėsiąs laukti 
mažiausia trejus metus, o varto
to taip pat neįmanoma gauti. Gi 
automobilis jam reikalingas, 
kaip vaistai negaluojančiai 
širdžiai. Mat, jis turįs nedideli 
vasarnamį prie jūros; gydytojas 
jam pataręs ten praleisti savo 
atostogas ir išvažiuoti savaitga
liais. Iki vasarnamio — apie 30 
mylių nuo namų, o autobusas 
ten važiuojąs nereguliariai ir 
taip perpildytas keleiviais, kad 
Į jį patekti yra labai sunku.

Štai kodėl jis buvo taip bevil
tiškai susikrimtęs. Jam dar bu
vo nušvitusi šiokia tokia viltis: 
gal pavyks sutikti kokį nors 
amerikietį, kuris, išvykdamas iš 
Maskvos, parduos savo automo
bilį. Bet milicija, budinti prie 
Amerikos ambasados durų, ne
leido jon įeiti. Jis dar, esą, ban
dęs su ja ginčytis, tardamas, jog 
ji neturinti teisės kištis į sava
rankiškos Pabaltijo respublikos 
čiliečio reikalus, bet milicinin
kas pagrasino jį suimti, jeigu 
jis iš čia tuojau pat nenusineš- 
drns.

A. LEMBERG AS

Vilniaus - kalėjimas
Minsko stotyje, prisistatė trys 
civiliai saugumiečiai ir abu pi
nigų keitėjus išsivedė. Reikalas 
greitai paaiškėjo, kai Dinces pa
matė sėdintį už stalo aną tylųjį 
civilį keleivį saugumiečio uni
formoje. Tai buvo majoras Va- 
silij Ivanovič Kasič. O ir jau
nasis leitenantas pasirodė ne 
kas kitas kaip provokatorius, ku
rio tikslas buvo išvilioti iš ame
rikiečio dolerius ir tokiu būdu 
duoti pagrindą suėmimui.

Po nuodugnios kratos stoty
je gabenamas į KGB būstinę 
Minsko centre. Įvažiavimą stro
piai tikrina trys ginkluoti pos
tai. Iš ten kelias veda į dviaugš- 
tį kalėjimą, kurio pastatą slepia 
7 m augščio mūras. Tardymą 
vedė augštesni pareigūnai už 
majorą Kasič. Krito į akis jų 
geresnis apsirengimas, negu tai 
įprasta sovietų piliečiams. Jiems 
labiausiai rūpėjo žinoti, ką su
imtasis veikęs Amerikoje ir ko
kį “specialų kursą” ten praėjęs. 
“Nevaidink nekalto, prisipa
žink, koks buvo “tikrasis” kelio
nės tikslas, tai į valiutos įstaty
mo pažeidimą bus pažiūrėta pro 
pirštus. Be to, mes siūlome ge
resnėmis sąlygomis uždarbį, ne
gu pasiūlė Vašingtonas. Apsi
galvok ir neužmiršk, kad už va
liutos nusikaltimą gresia 8 me
tai.” Šitaip nuolatos kalė tardy
tojai, negailėję gruziniško kon
jako. Vienas jų dėvėjo Ameriko
je pasiūtą eilutę ir kalbėjo ang
liškai su lengvu akcentu. Pasi
rodė, kad jis gyvenęs Niujorke: 
sakėsi turįs plačias teises, ga
lįs suimtąjį paleisti, bet laisvės 
kaina buvo vis ta pati.

“Tas epizodas, — rašo Din
ces, — mane galutinai įtikino, 
kad užsienin siunčiami sovietų 
pareigūnai turi dvigubą vaidme
nį. Iki tol nenorėjau tikėti to
kiais gandais.”

89 tardymai
Praėjo 5 mėnesiai, per ku

riuos teko atlaikyti 89 tardymus. 
Minsko teismas nubaudė 5 me
tus kalėti. Bet KGB dar vylėsi 
Dinces palaužti ir neskubėjo iš
siųsti į bausmės atlikimo vietą. 
Vieną dieną jis buvo nuvestas 
pas vyriausiąjį Gudijos KGB vir
šininką gen. Petrovą, kuris ža
dėjo asmeniškai kreiptis į augš- 
čiausiąjį teismą, kad panaikin
tų bausmę, jeigu tik kaltinama
sis “prisipažinsiąs”. Kai visi gra
sinimai ir. ViMjlmai nieko nej 
padėjo, Dinces buvo išsiųstas i 
Smolensko kalėjimą, kur jo lau
kė nauji šiurpūs išgyvenimai.

— Tie ruskiai mums ir pasau
liui sako, jog esame savaran
kiška respublika ir net galime 
nuo jų atsiskirti, jeigu tik no
rime, bet aš jums pasakysiu, 
kad mes esame tiek savarankiš
ki, kiek ir paukštis narve.

Vėliau jis dar mane paklau
sė, ar aš esu buvęs filmų festi
valyje. Atsakiau, jog buvau la
bai užsiėmęs ir dėlto negalėjau. 
Bet jis ir vėl, dar labiau nirš
damas, ėmė pasakoti apie kon- 
traversinį rusų būdą. Kaip fes
tivalio globėjai, jie esą puikūs 
ir malonūs, svečiams pasirengę 
viską padaryti, žodžiu, nuosta
biai geros širdies žmonės. Bet 
kai tik įgyja ant jūsų valdžią, 
jie trenkia kumščiu tiesiai į vei
dą. Taip esą jie elgiasi jo kraš
te ir neįmanoma jais atsikra
tyti.

šiuo metu mano bendras bu
vo 30 metų amžiaus. Bet jis 
buvo dar tik septynmetis, kai 
raudonoji armija 1940 metais 
užpuolė jo kraštą. Jam buvo 11 
metų, kai raudonarmiečiai iš
stūmė vokiečius. Jis atsiminė so
vietų terorą abiejų invazijų me
tu: suėmimus, įkalinimus, de- 

rtacijas ir kankinimus, apie 
riuos nė žodžiu nebuvo už

siminta rusų spaudoje ir nė 
kiek nepaminėta vėliausiose so
vietų istorijose. Dviejų tomų so
vietinės Rusijos istorijoje, 1964 
metais išleistoje Maskvos moks
lų akademijos istorijos institu
to, raudonosios armijos invazi
ja Lietuvon, Latvijon ir Esti
jon vadinama “liaudies masių 
pergale prieš bužuazinių savi
ninkų sauvalę sako kraštuose”. 
O kad ne vienam skaitytojui 
gali kilti klausimas, kodėl ši 
“pergalė” įvyko tik po sovietų 
invazijos į Baltijos kraštus, ru
siškiems istorikams visiškai ne
svarbu. Jie net nė žodeliu ne
užsimena apie teroro žvėrišku
mą, kuris sekė tuoj po invazijos, 
o ypač kolektyvizacijos perijode 
1946-1950 metais.

Meluoja rusų akademikai, kal
bėdami apie Baltijos kraštų že
mes kaip apie didvaldžių savi
ninkų nuosavybę. Dar prieškari
niais metais šiuos kraštus aš 
pats lankiau ir pastebėjau, kad

Ypač sunkų ir neužmirštamą 
įspūdį paliko kalinės moterys su 
naujagimiais ant rankų. Tos mo
terys buvo daugiausia krautu
vių pardavėjos, nuteistos už va
dinamus “ūkimus” nusikalti
mus. Kalėjime gimusius kūdi
kius septynetą mėnesių palik
davo drauge su motinomis, o 
paskui juos atskirdavo ir siųs
davo į prieglaudas. Kartą Din
ces matė, kaip moteris su ašaro- 
maldavo gydytoją, kad kūdikis 
būtų dar mėnesį prie jos palik
tas ligi pilnai pasveiks. Po to 
atsikreipusi į amerikietį, gydy
tojo ir slaugių akivaizdoje pra
šė, ar jis negalėtų jos vaiko su 
savim į Vakarus "pasiimti, kad 
jis ten bent laisvu žmogumi ga
lėtų užaugti. Arčiau stovėjusi 
slaugė tik sušnabždėjo: “Aš ir 
pati norėčiau — gana prisižiū
rėjau ...”

Atskirame kalėjimo skyriuje 
buvo laikomi jaunuoliai, mėginę 
slaptai pereiti sieną Norvegijon, 
Suomijon, Lenkijon ar Persijon. 
Tų jaunuolių likimas labai tra
giškas. Atlikę bausmę, jie išsiun
čiami į tolimas SSSR sritis gy
venti ilgus metus griežtoje po
licijos priežiūroje. Jų “nusikal
timas” sugriovė visą jų ateitį.

Tuo tarpu kriminaliniai nu
sikaltėliai, vadinami “zakonni- 
ki”. tame pačiame kalėjime gy
vena. kaip nevainikuoti kara
liukai. turi didžiausią itaką. sa
vo asmeninius tarnus, lengviau
sius ir patogiausius darbus, at
lieka prižiūrėtojų pareigas.

Darbo stovyklose
Atkalėjęs dalį bausmės Smo

lensko kalėjime, Dinces buvo 
siunčiamas į darbo stovyklą. Ta 
proga ir jam teko keliauti spe
cialiu kaliniams gabenti vago
nu — “Stolypinu”, kaip jį ten 
vadina. Savo išore “Stolypinas” 
nesiskiria nuo paprastų geležin
kelio pašto vagonų. Iš lauko nie
kas negali atspėti jo paskirties. 
Už švarių rudų užuolaidų su so
vietų geležinkelio ženklais ne
matyti geležinių grotų. Kiekvie
ną naują kalinį sargybiniai per
spėja nemėginti bėgti ar kelti 
triukšmą transporto metu: jei 
tik kas, kulka vietoje.

1963 m. rudenį pereinamojoje 
stovykloje Dinces per klaidą bu
vo uždarytas drauge su kitais 
kaliniais. Kameroje buvo 78 
žmonės. Jauniausiam 15 metų. 
Didelis skaičius kalinių buvo 
baltiečiai nubausti pagal 58 
straipsnį už politinius nusikalti-

(Nukelta j 3-čią psl.)

is narve
i 

čia labai mažai esama ūkinin-

i

kų, turinčių daugiau kaip 300 
akrų. Jie visi buvo suskirstyti 
į mažus ūkelius, kurie buvo 
taip intensyviai kultyvuojami ir 
buvo taip produktingi, jog Lat
vija ir Estija per savo nepri
klausomybės dvidešimtmetį bu
vo tarp geriausiai besimaitinan
čių tautų Europoje. Kartu su 
Suomija jos buvo labiausiai per- 
siėmusios Vakarų kultūra visoje 
ano meto carų Rusijos imperi
joje. Rusiškojo stiliaus socializ
mui nerūpėjo Baltijos tautų Va
karų kultūros paveldėjimas. So
vietų karo mašina sulygino vis
ką su jų pačių standartu: ir kul
tūrą, ir politiką, ir ūkį, rasinę 
giminystę ir gyvenimo būdą.

Kai aš savo bendrininką už
klausiau apie jo krašto pramo
nės pajėgumą, jis tik karčiai 
nusišypsojo:

— Kolektyviniame ūkyje aš 
turiu dėdę, kuris negali nusi
pirkti musėms gaudyti popie
riaus ir poros guminių batų. 
Jūs turėtumėt išgirsti mūsų kai
miečių pokalbius apie Rusiją, 
štai kokia nauda iš mūsų pra
monės. _

Kas būdamas Rygoje ar Ta
line susitinka su rusais, pasta
rieji atvirai ir su apgailestavi
mu prisipažįsta, kad šiuose 
miestuose yra nekenčiami.

Reikia, žinoma, skirti rusus: 
vieni yra geraširdžiai globėjai 
filmų festivaliuose, kiti gi — 
komunistiniai valdovai su iškel
tais kumščiais. Ak, kas gi neat
simena senosios Rusijos kaimie
čio išminties: “Dievas uždrau
dė kiaulei ragus, o mužikui — 
valdžią”. Kaimietiškos ar pro
letarinės kilmės valdovai nesu- 
oranta ką reiškia būti tikru 
žmogum ir ką — nužmogintu. 
Dėlto rusiškojo marksizmo-leni
nizmo bei proletarinio interna
cionalizmo atstovai yra nepriau- 
ge suprasti, jog reikia pagar
biai elgtis su augštesnės kultū
ros žmonėmis, o ne taip, kaip 
jie elgiasi su savaisiais. Net ir 
pats Leninas ilgokai negalėjo 
išvengti rusiškos istorinės patir
ties. kaip ir įstrižų akiu mongo
las. Nei jis, nei jo ginklo drau
gai, kurie sumanė Spalio revo
liuciją, nematė rusiškos neapy
kantos bruožų savo socialinėje 
sistemoje, kurią įsivedė rusiško 
ekstremizmo kurstomi. Politi
nio, socialinio, ekonominio ir
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Mirus A t A ONAI KORSAKIENEI,

jos sesutes —J IEVĄ POKIENĘ, ALVINĄ ŠIUKŠTERIE-

NĘ, VERĄ NAUSĖDIENE bei jų šeimos nuoširdžiai už

jaučiame —

A. J. Poteriai A. M. Radžiūnai
M. B. Raškauskai P. V. Urbonai

A t A

mylimai sesutei ONAI mirus Montrealyje, JUZE ŠIME-

LAITIENE, jos vyrą, dukras ir sūnų su jų šeimomis nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

K. J. Šlekaičiai

A t A

JUOZUI DUBININKUI mirus, motinai, broliui ir se- | 

serims nuoširdžia užuojautą reiškia —

Toronto Dill Manufactory Co.
lietuviai bendradarbiai

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu i “TŽ” redakcija įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Iš Lietuvos vienam mėnesiui atvyko moteris 50 metų amžiaus. No
rėtų čia pasilikti. Visas išlaikymas būtų garantuotas. Ar galima ir 
kur tuo reikalu kreiptis? Klevelis

Imigracijos įstaiga svarsto kiekvieną atvejį atskirai ir iš anksto 
nieko negalima pasakyti. Paprastai asmenims, kurie atvyksta į Kanadą 

. su laikine viza, neduodamas nuolatinio apsigyvenimo leidimas; reikia 
grįžti atgal ir laukti, kol prašymas apsvarstomas. Tačiau daromos išim
tys. Tuojau kreipkitės į artimiausią Immigration Division. Adresas 
Toronte: 175 Bedford Rd.

Pereitą žiemą buvau sužeistas ir turėjau atsigulti Į ligoninę. Mano 
gydytojas užpildė visus reikalingus pareiškimus ir aš tuojau pasiunčiau 
draudos bendrovei, kurioje buvau apdraustas. Jau keli mėnesiai pra
ėjo, bet bendrovė neatsiliepia. Prašau išaiškinti, kas atsitiko. J. G.

Draudos bendrovė praneša, kad Jūsų pareiškimai buvo gauti ir 
čekis pasiųstas Jūsų senuoju adresu. Kažkas suklastojo Jūsų parašą 
ir gavo pinigus. Bendrovės atstovas atvyks į Jūsų namus ir turėsite 
pasirašyti, kad pinigų negavote. Tada Jums priklausoma suma bus 
išmokėta.

1967 m. spalio mėnesį turėjau prailginti savo automobilio vairuo
tojo leidimą. Tuo metu buvau Europoje, bet eismo departamentui bu
vau pasiuntęs reikalingą pareiškimą ir S6. Į Kanadą grįžau lapkričio 
mėnesį, bet leidimas nebuvo atsiųstas. Prašau pagelbėti.

P. K., St. Catharines
Jūs dažnai vykstate į Europą ir dažnai keičiate gyvenimo vietas. 

Leidimas buvo Jums pasiųstas spalio mėnesį nurodytu adresu. Kadan
gi jis nebuvo grąžintas, tarnautojai manė, kad gavote. Tik šių metų 
sausio mėnesį Jūs pranešėte adreso pakeitimą. Eismo departamentas 
Jums pasiuntė kitą leidimą ir laišką, prašydami atsiųsti pakvitavimą. 
Kol kas Jūs į tą laišką neatsakėte. Negalima tikėtis greito atsakymo 
iš įstaigų, kai Jūs pats nepateikiate reikalingų informacijų.

Turiu grupinę sveikatos draudą, pagal kurią galiu gauti S35 į sa
vaitę, kai sergu ir negaliu dirbti. Pereitą gruodžio mėnesį susirgau ir 
mano gydytojas paliudijo, kad negalėjau dirbti, bet iki šiol dar nega
vau jokių pinigų iš draudos bendrovės. E. S.

Gydytojo liudijimo nepakanka. Jis turėjo užpildyti specialius pa
reiškimus, nurodant visas smulkmenas apie Jūsų ligą ir pasiųsti drau
dos bendrovei. Galbūt gydytojas to nežinojo arba pamiršo. Bendrovė 
pasiuntė jam visus reikalingus blankus, bet jis jų dar negrąžino. 
Kreipkitės į savo gydytoją.

intelektualinio gyvenimo šablo
ną, kurį jie nusikalė revoliuci
jos ugnyje, paėmę valdžią į sa
vo rankas, paskelbė visuotiniu 
principu, privalomu visoms ma
sėms. Jie niekad nesuprato va
karų valstiečio bei fabriko dar
bininko psichologijos ir išjuo
kė Vakarų civilizacijos paveldė
jimą. Iš čia ir kilo stalininė in
ternacionalisto samprata. Pagal 
ją, tai žmogus, kuris “vispusiš
kai, atsidavusiai ir ryžtingai gi
na Sovietų Sąjungą”. Ne dėl 
ko kito ir Chruščiovas 22-ame 
sovietų komunistų partijos kon
grese gyrėsi, jog sovietų kultū- 
tūra “yra ateities visuotinės 
kultūros pavyzdys”. Jis pamir
šo, ką anksčiau buvo kalbėjęs 
apie skirtingus socializmo ke
lius. Bet tai jau buvo perdaug, 
ir dėlto jo pastangos sovietinio 
bloko kraštuose įsteigti anttau- 
tinę prekybos rinką pagal Mask
vos įgeidžius sutiko pasiprieši
nimą ne tik neseniai pradėju
sioj savo teises ginti Rumuni
joj, bet ir Vengrijoj, ir Lenki
joj. ir Čekoslovakijoj. Vadinasi, 
nerašytoji Stalino ištarmė “kas 
yra gera Rusijai, turi būti ge
ra ir kitiems komunistiniams 
kraštams” no to gerokai išblu
ko ir Chruščiovas jau nebepajė
gė kitų komunistinių kraštų pri
versti paklusti. Jis turėjo pra
ryti Maskvoje gamintą “prole
tarinio internacionalizmo” pi
liule ir pasitenkinti padėtimi, 
kurios jis jau nebegalėjo kon
troliuoti.

Deja. Baltijos kraštai fiziškai 
buvo silpni ir negalėjo išvengti 
Maskvos jėga primestos val
džios.

Tikroji Baltijos valstybių, bu
vusių net apie porą šimtmečių 

(tiksliau nuo 1795 iki 1918, Red.) 
carinės imperijos dalimi, tra
gedija glūdi jų geografinėje pa
dėtyje. Žiūrint iš istorinio ir 
geografinio taško, šių kraštų 
okupacija Maskvai tapo būtiny
be, nors tam ir reikėjo panau
doti jėgą. Išėjimas į Baltijos 
jūrą, dėl kurios Petras Didysis 
kovojo 21 metus, yra tiek pat 
svarbus imperialistiniam komu
nizmui, kaip ir Romanovams. 
Tik Romanovai rodė daugiau re- 
spekto užkariautiems baltie- 
čiams ir ųesulygino jų gyveni
mo būdo su rusiškuoju, kaip 
tai padarė komunistai. Neįtikė
tina, kad carų laikais Latvijos 
ar Estijos kaimietis nebūtų ga
lėjęs nusipirkti musėgaudžio ar 
poros guminių batų. Jeigu trū
kumai, apie kuriuos kalbėjo fil
mų festivalio dalyvis, buvo lai
kini, tai valstietis juos galėjo 
priimti kaip auką, kuri jam bu
vo nežinoma caro laikais ar sa
vo krašto nepriklausomo gyve
nimo metais. Nuolatiniai mėsos 
ir pieno gaminiu trūkumai, ku
rių savo laiku Latvija ir Esti
ja taip apsčiai turėjo, juk gali 
sukelti neapykantą gyventojų 
tarpe. O didžiuliai nusavinimai 
okupuotuose kraštuose ir net 
kaimyninėj Suomijoj, kuri savo 
kalba yra gimininga estams, yra 
kitas nepasitenkinimų šaltinis, 
kuris žmones labai erzina.

Ką tad bekalbėti sovietinėj 
sistemoj anie automobili, kuri 
mano bendrininkas, jo kraštui 
nepriklausomam esant, tikrai 
būtų galėięs nusinirkti. nauja 
ar sena, jei ne Helsinky, tai 
Stockholme. O dabar jis pri
klausė nuo Maskvos užsienio 
prekybos monopolio malonės.
(B. d.) Išvertė A. Kalnius



P. Aleksa, Prisikėlęs Kristus. Bareljefas jėzuitų koplyčioj Čikagoj

Mokslas ir prisikėlimas

TIKĖJIMO PROVERŽIS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

grupei, kuri yra vienos širdies 
ir vienos sielos, kurioje nė vie
nas neturėjo nuosavybės, nes 
viskas buvo bendra?

ąs * *
Pirmieji tos gausios šeimos 

broliai buvo mokytojai Salia
mono šventovės, nuo kurios te
beaidėjo Viešpaties žodžiai. Ir 
vėl, kaip Kristaus dienomis, neš
tuvai buvo nešami iš namų; li
goniai, kenčiu savo guoliuose ir 
lovose, gabenami saulės švie
son. Sanhendrino nariai klausė 
save, kas atsitiko: žmogaus Sū
nus, gydydamas ligonius, varto
jo žodi, patepimą, žemę, seiles, 
bet dabar užteko Petro šešėlio 
pasirodymo. Neregimasis Kris
tus nebeslepia savo dieviškumo. 
Tas, kuris nenorėjo angelų le- 
gijonų pagalbos prieš savo’ bu
delius', dabar atsiuntė angelą 
atidaryti kalėjimo durų, kur vy
riausias kunigas Įkalino Petrą 
ir Joną. Jau antrą kartą jie skel
bė Kristaus prisikėlimą. Tai mo
kymas, kurio jau pats vardas 
piktino Sanhendrino sadukėjus. 
Dėlto šį kartą visi mokiniai tu- 
rūjo pasirodyti teismui. Vyliau
sias kunigas jų akivaizdoje ne
drįso ištarti nė pasmerktojo as
mens vardo. “Mes griežtai rei
kalaujame nemokyti jo vardu” 
— įsakė jis. Be to, pridūrė žo
džius, rodančius jame kylančią 
baimę: “Jūs norite, kad to žmo

Iliustracijos dailininko Alf. Dociaus
Amžinai žydinti Kalifornija ir 

mes čia vėjų atblokšti lapeliai, 
prigludę, visomis gyvybės sul
timis Įsisiurbę i margą jos gy
venimą. Tolumoje, rūkų pri
dengti, mėlynuoja išdidūs kal
nai. Amžių sueižėtos jų keteros, 
niūrus ir išdidus jų žvilgsnis i 
papėdėse žmonių sudaigstytus 
miestus ir parkus. Greta kalnų 
saulėj ir mėnuliuotose naktyse 
tviska, teliuškuojasi Ramusis 
vandenynas; neramus ir amžinas 
besikeičiančiame gamtos veide, 
pilnas paslapčių, paguodos ir pa
vojų lankančiam jį žmogui.

Plačialapis kaktusas, suvožęs 
aštriais kraštais viduriniuosius 
pailgus lapus, atrodo, lyg sustin
gusios besimeldžiančio rankos, 
kurių sunerti pirštai baimės ir 
nuolankumo valandoj vos lyti 
vienas kitą.

Linguoja avokadų medžiai, 
žaliais pečiais pridengdami raus
vas ir baltas žydinčių oleandrų 
galvutes. Nejuda agavos, amži
nai sustingusios ir nejautrios, o 
gal nustebusios saulėtų dienų 
tekėjimu ir nutekėjimu.

Po langu mirksi geltonais 
žiedlapiais rūtų kelmas, iš sve
tur čia atkeliavęs, bet pritapęs 
amžinu savo žaliavimu prie Ka
lifornijos vasarų tęstinumo ir 
sustingimo. Baltos ir violetinės 
chrizantemos žydi rugsėjy, žydi 
atsigręžusios balandv. nes čia 
nėra speigo nei aštrių lijundrų.

Gamtos paslapčių ir gražumu 
visa knvga prirašytum; bet dau
giau knygų prirašyta ir bus pri
rašoma apie paties žmogaus pa- 
slantis.

Ilgas, ilgas žmogaus gyveni
mas. bet kristalizuojasi, švinta 
ir nustebina kelių mėnesių lai
ku.

Ilgom eilutėm prirašytas gy
venimo turinys darbais ir dar
beliais primarginti puslapiai, o 

gaus kraujas kristų ant mūsų.” 
Kaltinamieji visdėlto pasiliko 
ramūs ir pradėjo pasakoti jam 
Kristaus gyvenimo ir mirties 
mįslę bei įrodinėti tam lapei, 
kad jis ir visi kiti buvo apgau
ti. Jau tuomet buvo aišku, kad 
augštieji kunigai, ką bedarytų, 
liks žinomi kaip žmonės, ku
riems buvo išduotas Teisinga
sis, o Kristus — kaip “kenčian
tis tarnas”, kurį regėjo Izaijas 
ir nusakė žydams, nematan
tiems ir negirdintiems tiesos. 
“Mūsų tėvų Dievas prikėlė Jė- 
:zų, kuri nužudėte, pakabinda
mi ant medžio. Dievas savo de
šine išaugštino jį, padarė kuni
gaikščiu ir Išganytoju, kad pa
žadintų Izraelio atgailą ir su
teiktų nuodėmių atleidimą ...” 
(Apaštalų Darbai, 5, 30).» * *

Farizėjaus Gamalielio dėka, 
kuris tikėjo numirusių prisikėli
mą, apaštalai nebuvo pasmerkti, 
išvesti už miesto ir užmušti ak
menimis. Gamalielis išaiškino 
tarybai, esą, jei šis dalykas yra 
kilęs iš žmonių, išnyks savaime, 
o jei atėjo iš Dievo, nėra pras
mės kovoti. Kunigai, atsakingi 
už Kristaus mirtį, gerai suprato 
tokios kovos riziką, tačiau, ne
paisant neapykantos Kristui, su
tartinai priėmė Gamalielio pa
tarimą. Pastarasis buvo garsus 
mokytojas, didžiojo daktaro Hil- 
lelio anūkas. Jo mokinių tarpe 
tuo metu buvo ir Saulius.

stuktelėjus i šaltą mirties sie
ną gali visa subyrėti.

Ir nesubyra, ir atlaiko. Ir šim
tais puslapių primarginta kny
ga gali būti Įprasminta .vienu, 
paskutiniu sakiniu:

— Mirtis nugalėta!
Mirtis yra. Apie ją nekalba

ma daugeliu žodžių. Ji tik yra. 
Ir bus. Ji nelaukiama, baisi ir 
graži, gąsdinanti ir taip reika
linga ...

Per tuos kelis mėnesius tele
fonu aidėdavo draugų ir pažįs
tamų rūpestis:

— Kaip Juozas? Kokia jo da
bar sveikata?

Ji nyko ir geso. Piktybinė li
ga naikno kraują, čiulpė jėgas; 
ilgino ligonio kančios valandas, 
bet trumpino jo gyvybės mėne
sius.

— Ar jau davei Juozui krau
jo? — klausinėjo vieni kitus 
draugai ir geradariai.

— Dar ne, eisiu antradienį, jo 
vardu kraujo banką Raudona
jame Kryžiuje papildysiu ...

Kraujas atiduodamas sveikų
jų. perliejamas ligoniui. O pik
tybinė liga tiktai kvatojasi; drau
gų užuojautos ir pasiaukojimai 
atsidauždavo į jos gniaužiančius 
dantis. Menkėjąs ligonio kūnas 
nebegalėjo priimti svetimo krau- 
io srovės, kai savoji ligos kir
čio buvo sudarkyta. Juozo jėgos 
geso.

žmona džiūvo nuo skausmo, 
negalėdama jam padėti. Vidutis 
vilgė sukepusias tėvelio lūpas...

Ji atėjo. Apglobė ligonį ir ne
šėsi. Mirtis. Neatsiorašoma. kie
ta, dvgi, kaip dygiausių kaktusų 
spygliai.

Bet...
— Kaip jaučiasi Juozas? Ar 

nusiminęs? Juk žino ...
— Ramus. Tvarko šeimos rei

kalus. Juokauja su lankytojais...
Ramus? Amžiaus viduryje, gy

Prancūzų rašytojas Paul 
Saint Victor vaizduoja kapinė
se matomą lotynišką užrašą “Re- 
surgam” (prisikelsiu). Tas šauks
mas, einąs iš akmens ir sutrū
nijusio karsto, jautriai kalba 
sielai. Tas užrašas lyg šaukte 
šauktų, jog žmogaus gyvenime 
nėra sunaikinimo, tuštumos, kad 
mirtis tėra pasikeitimo reiški
nys, kad už mirties yra šviesa 
ir gyvenimas.

Naujoviškas aiškinimas
Šveicarų mokslininkas Franz 

Endress savo knygoj “Die alten 
Geheimnisse” (Senosios paslap
tys) ryšium su atomo suskaldy
mu bando moksliškai aiškinti, 
kad žemės kamuolys keičiasi ir 
iš to keitimosi ateisiąs prisikė
limas iš numirusių. Jis cituoja 
šv. Pauliaus apaštalo I laišką 
korintiečiams (XV-51-52); “Štai 
aš jums sakau paslaptį: visi, tie
sa, kelsimės, bet nevisi būsime 
pakeisti; ūmai, akimirksnyje, 
kai atsilieps paskučiausias tri
mitas. O trimitas atsilieps, mi
rusieji kelsis nebegendą ir mes 
būsime pakeisti.” Kaikurie eg
zegetai aiškina, kad graikiška
me minėto laiško originale “en 
atomo” lotyniškai reiškia “in 
momarto” — akimirksnyje, bet 
Endress mano, kad tai esąs ne
tikslus vertimas, nes nesupras
ta, ką reiškia “en atomo”. Esą 
pasikeitimas, apie kurį kalba šv. 
Paulius, yra prisikėlimas. Tas 
sukrėtimas galįs Įvykti tada, kai 
atomuose elektronai susidurs su 
pozitronais ir pakeis medžiagos 
ląsteles į fotomus. Tai sukels 
vadinamą numedžiagėjimą — 
medžiaga pavirs šviesinę ener
gija, kaip tai Įvyksta branduo
linei bombai sprogus. Tada me
džiagos irimas, mirtis būsianti 
sunaikinta, ir prasidės amžinas 
gyvenimas. . >

Virš gamtos
Bandymas moksliškai išaiš

kinti reiškinį, kuri mes vadina
me kūno prisikėlimu, gali būti 
Įdomus ir sudaryti savotišką 
sensaciją, tačiau nereikia už
miršti, kad prisikėlimo paslap
tis nėra vien gamtos paslaptis. 
Galutinis pasaulio patobulinimas 
ir jo išaugštinimas nebus vien 
gamtos tobulinimo reikalas, nes 
prisikėlimas yra antgamtinis pa
sikeitimas, Įvykdytas prisikėlu
sio Kristaus galia, todėl prisi
kėlimas ir yra gili paslaptis, 
kurios negalime nei pilnai su
prasti, nei įsivaizduoti.

Amerikiečių, filosofas ir psi-, 
chologas William James rašo: 
“Vartoju žodi “religija” ant
gamtine prasme, o tai reiškia, 
kad visatos tvarka tėra visumos 
dalis ir kad už šio matomo pa
saulio yra nematomasis, apie 
kuri mes dabar pozityviai nie
ko nežinome, bet kurio atžvil- 

venimo pilnaty, dvasinių jėgų 
pasiektoj viršūnėj galėtų duo
ti ir džiaugtis ...

Taip, galėtų ...
Lyg nuo augšto bokšto nu

stumtas, lyg trenktas vidury 
giedrios dienos žaibų ...

Nustumtas į naktį. Užtrenktos 
durys. Jam saulė nebesugrįš. 
Jam nebežydės azalijos. Jo ran
ka nebepalies neseniai jo paties 
perdažyto namo durų, jis ne
bežvelgs pro baltas užuolaidas, 
nebeskries lengva mašina aplan
kyti draugų ...

Juozas šypsojos.
— Kaip aš tau atsilyginsiu už 

rūpesti, už budėjimo ilgas va
landas? — klausė žmoną.

žinojo, kad Viešpaties duo
tas laikas jam čia pasibaigė. Bet 
jis tikėjo kitu laiku, kitur ir už
tat šypsojosi.

— Duokit plunksną ir popie
riaus, parašysiu dar laiškų se
natoriams Lietuvos reikalu. Juk 
dabar turiu daug laisvo laiko... 
— juokavo ir sakė rimtai, kai 
dar atsisėsdavo, kai ranka buvo 
dar stipri rašymui.

— Viduti, būk geras ...
Žvilgsniu ir silpstančiais žo

džiais atžymėtos visos šeimos 
lankymo valandos.

Anksčiau buvo daug kalbėta, 
kas yra “būti geru”. Geru tė
vams, Lietuvai; būti su nuola
tiniu žvilgsniu į Dievą širdy ir 
visuose darbuose. Kalbėta sūne
liui, m o ki n i a m s, bendradar
biams ... Kalbėta ir Įrodyta dar
bais. .. Taip, Įrodyta nevienu 
Juozo darbu.

Įrodyta ir ligos metu, agoni
jų metu. įrodyta mirtimi.

Kad mirtis nugalėta.
Tai įvyko Kristui prisikėlus. 

Ir tai paliudija kankiniai bei li
goniai. kaip Juozas, ištveriu 
žmogiškoj tvirtybėj iki paskuti
nio atodūsio.

—Viduti, būk geras mamai... 
Būk geras... — paskutiniai 
Juozo žodžiai.

Vidutis bus jo tęsinys šios 
žemės kelionėse.

Juozo meilės tęsinys — žmo
nos begalinė kantrybė, draugų 
budėjimas prie jo lovos iki pas
kutinio kvapo, paskutinio į pa
saulį žvilgsnio dienos trumpu

J. GOBIS

giu visas mūsų žemiškasis gy
venimas Įgyja tikslą bei pras
mę. Religinis žmogaus tikėji
mas mums reiškia principinį ne
matomo pasaulio tikėjimą. Ta
me pasaulyje išaiškės visos gam
tinės tvarkos mįslės.”

Garsus amerikiečių poetas 
Walt Whitman sako: “Kitados 
tikėjau, kad visatoje mūsų pla
neta sudaro centrą. Tuo tikė
jau, kol blankus nakties bliz
gesys nebuvo man parodęs mi
lijardų klaidžiojančių pasaulių. 
Šiandien matau, kad visa mano 
gyvenimo, mano egzistencijos 
platybė neatskleis man tos tie
sos, kurios mano protas siekia; 
tik mirtis man ją atidengs.”

Poetai ir mokslininkai
Didžiausias italų poetas Dan

te Alighieri savo “Dieviškoj ko
medijoj” taip rašo apie pomir
tini gyvenimą: “Siela iš kūno 
varžtų atsipalaiduoja, išsinešda- 
ma su savim visą žmogaus turi
nio žmogišką ir dievišką dalį. 
Kūno pojūčiai tuomet sustings
ta, o atmintis, protas ir valia 
veikia žymiai geriau nei prieš 
tai.”

Prancūzų akademijos narys 
Daniel Rops: “Prisikėlimas yra 
didžiausias krikščionybės paža
das. Tikėjimas Į prisikėlimą 
suteikia žmogui nė tik augščiau- 

"Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, ir mi
ręs bus gyvas. Kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nematys 
mirties per amžius"

(Jono 11, 25-26)

O. B. AUDRONĖ

MARIJA
Tai Tu buvai mano Tėvynėje, 
Tai Tu ją aplankei varge, 
Nors jau visi užmiršo
Ir šauksmas nukankintų brolių-sesių 
Užgeso be vilties, 
Pasaulio neprišaukęs, 
Tik Tave.
O, neišeik iš mūsų krašto,
O, nepaliki!
Nors Tu viena —
Pasaulis toks užuomarša, 
Lyg karuselėj supas — 
O, nepaliki mūs, 
O, nepaliki.
Iš Tavo ašarų pabirusių,
Iš Tavo įmintų pėdų 

niūsų žemę
Užaugs nauja aušra —
Laukai ir vieškeliai giedos,
Ir mes klausysimės
Laukų ir vieškelių maldos — 

Prisikėlimo.
Iš rinkinio “Žingsniai takeliu”

mu besistebinčiose akyse ..
Pilna bažnyčia žmonių šiokią 

dieną; ilga ilga gedulo procesi
ja; užlūžę draugų ir bendradar
bių žodžiai kapinėse ...

Sunku atsiskirti su tuo, kuris 
dirbo ir švitėjo pavyzdžiu, kurio 
dar taip reikalingi neatsiekti žy
giai.

Ar vien gedulo skraistės ap
supo tą dieną, kai gėlėtas kars
tas dingo žemėje, kai liko ne
ištarti užlūžę draugų žodžiai atsi
sveikinant?

Maldomis nulydėtas iki mir
ties šypsojęsis Juozas; širdyse 
jis pasiliko.

Malda jungia aną ir šį pasau
lius.

Gyvenimo upėmis srūvame į 
Amžinybės okeaną; per užtvarą- 
mirtį.

Darbais ir malda jungiamės 

sią viltį, bet ir pakeičia visą jo 
gyvenimo sampratą. Mokydama, 
kad kūnas dalyvaus amžinajame 
sielos triumfe, krikščionybė tei
gia pilnatį žmogaus, susidaran
čio iš sielas ir kūno, kurie yra 
savitarpyje susirišę atsakomybe, 
tad nevalia niekinti kūno, nes 
jis yra pašauktas dalyvauti vi
sos žmogaus būtybės garbėje.” 

Didis prancūzų filosofas BĮ.
Pascal savo knygoje “Mintys” 
rašo: “Niekad negalėjau supras
ti, kaip žmogus gali būti abejin
gas tokio svorio klausimui. Su
prantu materialistą, nes jis bent 
žino, ko nori, tad galiu su juo 
diskutuoti, bet nesuprantu skep
tiko, indiferento. Juk arba nė
ra amžino gyvenimo, ir žmogus 
tėra tobulas gyvulys bei atitin
kamai tvarko savo gyvenimą, — 
arba yra amžinybė ir pomirti
nis teismas, kad toji amžinybė 
būtų laiminga. Arba — arba.”

Kas sako, kad krikščionybei 
terūpi sielos išganymas, klysta, 
nes Kristus atėjo gelbėti ir sie
los, ir kūno; Jis grąžino mums 
teisę i kūno nemirtingumą. Jo 
prisikėlimas yra mums nemir
tingumo pažadas, todėl šv. Pau
lius apaštalas sako: “Gendąs kū
nas turi apsivilkti negedimu, 
marus turi apsivilkti nemaru
mu. .. tuomet Įvyks žodžiai, ku
rie yra parašyti: mirtį prarijo 
pergalė” (1 Kor. XV, 53).

su išėjusiais.
Patys einame ir einame iki 

susitikimo...
— Apolonija, ar Juozas ne

laimingas dabar?
— Laimingas, nes užbaigė 

kančias, nes mirė viltyje.
— Tai neverkit! Jis laimin

gas, jis nugalėjo mirtį.
Neliekime ašarų ir neužmer

kime akių saulei. Mums duotas 
laikas yra brangus. Jis pasver
tas amžinųjų svarstyklių; dėl jo 
su Šeimininku reiks tiksliai at
siskaityti.

Glaudžiasi maldai agavų la
pai. Virpa ore mažas paukščiu
kas, j ieškąs žieduose saldaus 
nektaro.

Kalifornija amžinai žalia ir 
žydinti, nors ir jos gamta pa
žįsta pumpurų išsiskleidimą, 
pažįsta ir karštą mirties kvapą.
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Velykų procesija Plungės šventoriuje 1962 m. (iš "Mūsų Lietuvos” 
IV tomo)

JEIGU KRISTUS ATEITŲ DABAR...
Atkelta iš 1-mo psl.

Būtų daug kalbų, Rytų ir Va
karų blokų pareiškimų, o veto 
viską sustabdytų. Ar Jungtinės 
Tautos, lyg Pilotas, nenusiplau
tų rankų, kaip Įprasta, norėda
mos užsitikrinti visų palanku
mą?

Spauda, radijas ir televizija 
nukryžiuotų Jį ir vėl. Jo pase
kėjai būtų išjuokti, suniekinti, 
įbauginti. Kaip prieš 2000 metų, 
dauguma paneigtų savo ryšį su 
Juo. Pasiliktų tiktai keletas iš
tikimųjų, kurie būtų priversti 
slėptis pogrindyje-katakombose, 
kad galėtų išsaugoti tiesą. Ir, 
kaip visada, atsirastų kabineti
nių žinovų, kurie susirinkę

A t A
ONAI KORSAKIENEI mirus Amerikoje, jos seserims
— JIEVAI ROKIENEI, VERAI NAUSĖDIENEI, ALVI- 
NAI ŠIUKSTERIENEI ir jų šeimoms bei giminėms Hū- 
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

O. A. Konapkos
. ..................... .............. ........................... "m—i

Vietoje Vilniaus - kalėjimas
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

mus. Nors dabar tas straipsnis 
esąs pakeistas kitu, bet kasdie
ninėje kalboje politiniai kali
niai sovietuose toliau vadina
mi “penkiasdešimtaštuntinin- 
kais”.

Drauge su 800 kitų kalinių 
Dinces buvo atgabentas i piet
ryčius nuo Maskvos esantį Pot- 
mos stovyklų rajoną. Nuo sto
ties nusitiesė ilga kolona: prie
kyje ėjo moterys, jas sekė maža
mečiai. Trečiąją grupę sudarė 
seneliai ir invalidai. Buvo pora 
aklų kalinių, kuriuos vedė kiti. 
Vienas jų sakėsi gavęs lengvą 
bausmę — tik 5 metus už tai, 
kad peikęs kolchozinę sistemą. 
Kolonos gale ėjo rusų kareiviai 
su šunimis ir atkištai automatais.

Potmos koncentracijos stovyk
lų sritis, vadinama “Dubrovlag”, 
nusitęsia 54 km geležinkelio ruo
žu. Čia patenka daugiausia va
karinių ir šiaurės vakarų Sovie
tų Sąjungos sričių kaliniai. 28 
km i šiaurę nuo Potmos, Leplei 
kaime, yra Įrengta speciali sto
vykla užsieniečiams ir vadina
ma “Inozona” arba “Mažoji pen
kiukė”. Mat, ji priklauso didelei 
stovyklai 5 nr., kuri skirta so
vietų piliečiams.

“Inozona” yra 400 m ilgio ir 
150 m pločio su 5 dideliais ba
rakais. Jų kiekviename keturi 
kambariai' čia 12 x 6 metrų plo
te gyvena 36 žmonės. Iš viso bu
vo 38 tautybių kalinių iš Įvai
rių nesovietinių kraštų. Ju tar
pe buvusių komunistų. Labai 
Įtempti tarpusavio santykiai tarp 
atskirų tautybių, kurių kiekvie
na siekianti kitas valdyti ir sau 
lengvesnes sąlygas susidaryti. 
Nuo 1962 m. KGB Įvedė tokią 
pat KAPO sistemą, kokia buvo 
naudojama nacių kacetuose. 
Ypač smarkiai persekiojami ki
niečiai, kurių skaičius tolydžio 
didėjo, besitempiant Maskvos- 
Pekingo santykiams. Sargybiniai 
juos vadino “geltonosiomis bež
džionėmis”, “žvairaakiais para
zitais” ir dažnai žiauriai mušė.

“Mirties slėnyje”
“Mirties slėniu” vadinama sto

vykla nr. 10, kurioje laikomi su
griežtintomis sąlygomis pakarto
tinai nuteisti politiniai kaliniai. 
Juos stovykloje vadindavo “tig
rais” pagal jų specialius drabu

PADĖKA
Netekusi a. a. Jono Vaitukaičio, žuvusio automobilio nelaimėje 

1967 m. rugsėjo 8 d., ilgai gulėjau Bramptono Peel Memorial ligoni
nėje, ir todėl negalėjau anksčiau padėkoti mieliem bičiuliam, kurie 
mūsų tragiškos nelaimės atveju parodė tiek daug nuoširdumo ir 
paslaugumo. Dabar, išėjusi iš ligoninės, noriu išreikšti nuoširdžią 
padėką visiems, kurie taip broliškai mus užjautė ir dalyvavo a. a. 
mano vyro laidotuvėse. Atskiru žodžiu norėčiau padėkoti už visas 
paslaugas kun. P. Ažubaliui, Tėvams pranciškonams, pusbroliui Juo
zui ir Adelei Ramanauskams, Genei ir Napaliui Juknevičiams, p. 
Jaseliūnams. Gėlės, užprašytos Mišios, gausūs velionies lankytojai 
liudijo tautiečių nuoširdumą. Už visa tai — labai nuoširdus ačiū.

§ia proga tebūnie man leista taipgi padėkoti visiems, ypač 
Bramptono lietuviams, kurie mane lankė ligoninėje ir tuo būdu 
lengvino mano vienatvę bei skausmą. Labai dėkoju p. Rudienei, p. 
Paršeliūnienei, p. Gudaitienei ir p. F. Urbonienei už rūpestingą lan
kymą. *

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
Teresė Vaitukaitienė

svarstytų klausimą tarp golfo 
ir šachmatų žaidimo. Žinoma, 
kas buvo rašyta apie JĮ, būtų 
pavadinta “mitu”.

Štai 1968 metu Velykų min
tis! Tai kartu amžinoji Kryžiaus 
mintis, matoma iš atviro prisi
kėlusiojo Kristaus kapo ir sklei
džiama per ištisus šimtmečius 
visiem žmonėm, visur ir visais 
laikais. Ir tai dėlto, kad pats 
įvykis yra antgamtinio pobū
džio, netelpąs jokiame šimtme
tyje, jokioje tautoje ar proble
moje. Tai išganymo žodis, kurį 
Kristus atnešė žemėn. Ir kiek 
mes ji priimsim, tiek dalyvau- 
sim Jo prisikėlimo garbėje ir Jo 
tiesos trukmėje.

žius. Apie 2000 jų buvo pa
smerkti baisiausiomis sąlygomis 
dirbti iki mirties. Viskas iš jų 
atimta, išskyrus nepaprastai sun
kų fizinį darbą. Jų tarpe buvo 
7 jūrininkai, kurie savo metu 
buvo pabėgę nuo sovietų laivo 
ir leidosi savo artimųjų perkal
bami sugrįžti. “Kas rytą žygiuo
dami su darbo brigada, — rašo 
Dinces, — mes paimdavom kiek 
galima daugiau duonos, kad per- 
duotumėm ją kaip brangią do
vaną išbadėjusiems “tigrams”.

Buvęs Aušvico koncentraci
jos stovyklos SS sargas aust
ras atiduodavo amerikiečiui da
lį savo duonos davinio, sakyda
mas: “Aleks, tikėk man, čia ne
geriau, kaip Aušvice! Aš dabar 
turiu mokėti už tai, kas tenai 
vyko. Bet kada ir kas bus pa
trauktas atsakomybėn už baisy
bes stovykloje nr 10?”

Kaip vieną tų baisybių pa
vyzdi Dinces mini ukrainieti, ku
ris, protestuodamas prieš netik
rą teismą, pats sau nupjovė au
sis ir paštu pasiuntė tuometi
niam Sov. Sąjungos vadovui 
Chruščiovui.

Lėktuvu laisvėn
Pagaliau 1966. XI. 19 ameri

kietis buvo iš stovyklos paleis
tas ir apgyvendintas repatriaci- 
niame centre — dideliame 
Maskvos kalėjime, kuris vadi
namas “Matroskaja tišina” (Jū
reiviškoji tyla). Sovietų slaptoji 
policija neskubėjo išleisti už
sienin buvusių savo kalimų, kad 
perdaug neišpasakotų paslapčių. 
Net buvo mėginama įskiepyti 
palankumo sovietinei sistemai: 
leista naudotis senu televizijos 
aparatu, savais pinigais nusipirk
ti papildomo maisto. Ateidavo 
politiniai “informatoriai”, kurie 
kartą nuvedė i Lenino mauzo- 
lėjų ... Po paskutinio pagrindi
nio tardymo liūdnai išgarsėju
sioje Liubiankoje Dinces paga
liau 1967 m. sausyje buvo Įso
dintas Į lėktuvą, kuris jį sugrą
žino laisvėn. Skrisdamas jis gal
vojo apie tūkstančius bevardžių 
kapų daugelyje Sov. Sąjungos 
vietovių. O tuose kapuose ilsisi 
žmonės, kurių sielas išlaisvino 
už sovietus maloningesnė galy
bė — mirtis. Taip baigia pasa
kojimą savo vaikystės Vilniaus 
nepamatęs amerikietis.



© PAVERGTOJE WEJE
PARTIZANŲ MALDAKNYGĖ
Vyt Kadaitis “Tiesos” kovo 10 d. 

laidoje tris apybraižas skiria pokario 
metų kovoms su partizanais, laiky
damasis komunistams įprastos par
tizanų niekinimo linijos. Vienoje jų 
jis supažindina skaitytojus su par
tizanų maldaknyge, rasta Žaliamiškio 
bunkeryje, Dzūkijoje, netoli Ūlos: 
“Ji buvo išspausdinta šapirografu 
ant ketvirtainiškai supiaustytų sąsiu
vinio lapelių, špagatu įrišta į žalio 
kartono viršelius. Ranka ant jos bu
vo užrašyta: “Rūpintojėlis. Partiza
no maldos ir apmąstymai”. Pasak V. 
Kadaičio, didžiąją maldaknygės dalį 
sudarė jo vaikystės dienų maldos, 
bet buvo ir jam negirdėtų — “Mal
da prieš kautynes”, “Malda prieš žy
gį”. Vieną šių maldų V. Rudaitis, 
siekdamas propagandinės naudos ra
šinio antraštei “Tavo vardu, Viešpa
tie”, pateikia skaitytojams: “Leisk 
man, Viešpatie, kaip garbės vyrui, 
kaip geram krikščioniui, kaip nar
sybės paveldėtojui, narsiai kovoti 
su kovojančiu ir žmoniškai elgtis su 
nugalėtu. Tavo vardu, Viešpatie, pra
dedam šį savo žygį...”

MOKYTOJŲ SUVAŽLAVIMAS
Kauno sporto halėje įvyko III 

mokytojų suvažiavimas, kuriame da
lyvavo apie 4.000 atstovų iš visų 
Lietuvos mokyklų. Deja, iš jo jo
kios praktinės naudos neturėta, nes 
buvo tik išklausyta kompartijos įsa
kymų ir švietimo “ministerio” M. 
Gedvilo kalbos. Kompartija mokyto
jams priminė: “Tamsios buržuazi
nio pasaulio jėgos bando įmantriais 
postringavimais ir klastotėmis pa
veikti mūsų jaunimo sąmonę. Todėl 
šventa jūsų pareiga sistemingai grū
dinti moksleivių idėjinį tvirtumą, 
pilietinį išdidumą, kad jie taptų pa
tikimais šarvais, apsaugančiais mū
sų jaunimą nuo piktų buržuazinės 
ideologijos kėslų” (“Komjaunimo 
Tiesa” nr. 59). Mokytojų problemas 
“Tiesos” kovo 24 d. laidoj mėgino 
kelti prof. dr. Vyt. Statulevičius: 
“Silpnos stojančių į aukštąsias mo
kyklas žinios, gana vidutiniai kon- 
tigentai jose, per didžiausią vargą 
surenkamas reikiamas aspirantų skai
čius rodo, kad minėta problema (ge
rų specialistų paruošimas per trum
piausią laiką, V. Kst) gana sun
kiai sprendžiama ir mūsų respubli
koje. Todėl, suprantama, visų žvilgs
niai pirmiausia krypsta į vidurinę 
mokyklą. Joje gi visuotinio mokymo 
rūpesčiai noromis-nenoromis nukrei
pė pagrindinį mokytojų dėmesį Į 
silpnus ir vidutinius mokinius, o ge
resnieji dėl objektyvių priežasčių ne
retai paliekami likimo valiai. Jie, 
esant gana neaukštam klasės žinių 
vidurkiui, nesunkiai “uždirba” ket
vertus ar penketus, palaiko taip vi
sų mėgiamus “procentus”, žodžiu, 
viskas tvarkoje, išskyrus nebent tai, 
kad daugelio jų žinios toli gražu ne
pakankamos būsimoms studijoms ir 
moksliniam darbui...” ši klausimą 
mokytojai buvo pradėję spręsti savo 
iniciatyva, bet ją suvažiavime pa
smerkė švietimo “ministeris” M. Ged
vilas: “Pastaruoju metu įsigalėjo 
žalinga praktika, kada kai kurie mo
kytojai stengiasi blogai besimokan
čius nukreipti į vakarines arba į ne
akivaizdines mokyklas. Įrodinėjama, 
kad mokinys kartu su suaugusiais 
geriau mokysis. Tokių “bėglių” šių 
mokslo metų pradžioje suaugusiųjų 
mokyklose buvo nemaža. Mes griež
tai smerkiame šią praktiką. Vaka
rinė ir neakivaizdinė mokykla turi 
būti tik suaugusiųjų mokykla, o vai
kai ir paaugliai privalo mokytis die
ninėje mokykloje” (“Tiesa” nr. 71). 
M. Gedvilas visdėlto turėjo pripažin
ti labai liūdnus dabartinės sistemos 
rezultatus: “... aukštųjų mokyklų 
signalai ir inspektavimo metu iš
ryškėję faktai dar verčia nerimau
ti dėl mokinių žinių tvirtumo. Pavyz
džiui, Molėtų rajono Aluntos viduri
nėje mokykloje matematikos egzami
no neišlaikė 48% aštuntokų, Anykš
čių J. Biliūno vidurinėje mokykloje 
iš 71 lietuvių kalbos egzaminą lai
kiusio aštuntoko net šešiolika gavo 
dvejetus. Tokių pavyzdžių pasitaikė 
ir daugiau” (“T” nr. 71). M. Ged
vilo vadovaujama švietimo “ministe
rija” buvo priversta griebtis naivaus 
eksperimento — kelti žemesniųjų 
klasių mokinius į augštesnes su vie
nu dvejetu. Šis metodas, girdi, esąs 
“priimtinas pedagoginiu, moraliniu 
ir materialiniu požiūriais”. Protestuo
ti norėjusiem suvažiavimo dalyviams 
buvo pasiūlyta protestą specialia re
zoliucija pareikšti prieš Vietnamo 
karą.

RUSAI PALANGOJE
“Gimtasis Kraštas” kovo 21 d. pra

nešė naujieną iš Palangos: “Netoli

Winnipeg, Man.
TAUTOS FONDUI Vasario 16 mi

nėjime aukojo: $10: V. Januška, M. 
Januška, R. Mikalauskas ir X. Y.; 
$6: J. Mikalauskas ir J. Demereckas; 
S5: A. Maciūnas, B. Bujokienė, P. 
Žiminskas, F. Kračikas, E. K. Ka 
lasauskas, V. Jaučiukas, A. Kuncai- 
tis, M. Januškienė. U Stanius, P. 
Liaukevičius. A. Končius ir K. Ma
žeika: $2: V Zaveckienė. H. J. Bar 
kauskaitės, J Malinauskas, T Lu 
kas, Yauniškienė, J. Timermanas. B. 
Vaičaitis, E Federas, St. Ramančiaus- 
kas, W Cap: $1: A. Lingė, K. Bla
žys, P Bagdonas. J Mališauskas, V. 
Stankevičius. A Balčiūnas, C. Sur- 
dokas, V Rutkauskas, M. Zaveckas, 
V. Galinaitis V. Šerkšnys, W. Sewe 
zynenko ir M. Novicki. Aukojusiems 
nuoširdus ačiū. J. Demereckas,

Tautos Fondo atstovas Winnipege 

garsiojo botanikos parko, tarp ošian
čių liemeningų pušų, išaugo naujas 
penkiaaukštis pastatas. Tai — daili
ninkų kūrybos namai, čia yra 70 gy
venamųjų kambarių, kūrybinės dirb
tuvės, kino salė, biblioteka, biliar
dinė. Be nuolat dirbančių dailinin
kų, vasarą čia galės ilsėtis dailinin
kai bei jų šeimos. Neseniai į Palan
gą atvyko pirmieji rūmų šeiminin
kai ...” Tuos šeimininkus “GK” re
dakcija nutylėjo, bet juos paskelbė 
“Tiesa” nr. 57: “Naujieji Palangos 
dailininkų kūrybos namai jau pri
ėmė pirmuosius gyventojus — dai
lininkus iš Rusijos Federacijos, Uk
rainos, Moldavijos, Latvijos, Viduri
nės Azijos respublikų.” Ta pati “Tie
sa” pataiso ir “GK” paskelbtą ne
pilną naujo pastato pavadinimą: 
“... svetingai atvėrė duris TSRS dai
lės fondo nauji kūrybos namai.. 
Sis pastatas, kaip matome, yra So
vietų Sąjungos dailės fondo nuosa
vybė. Ar jin bus leista įkelti koją 
lietuviams dailininkams, paaiškės 
ateityje. Tuo tarpu pirmųjų “šeimi
ninkų” sąraše lietuvių nematyti.

LIETUVIŠKOS STAKLĖS
Gegužės 18 — birželio 3 d.d. Pa

ryžiuje, Prancūzijoje, bus surengta 
Sovietų Sąjungos staklių bei įran
kių pramonės ministerijai priklau
sančių įmonių gaminių paroda, ku
rioje bus išstatyta apie 130 metalo 
pjovimo ir apdirbimo staklių, kalvys
tės mašinų, apie 300 įvairių įran
kių ir matavimo prietaisų. Lietuviš
kos gamybos stakles čia demonstruos 
“Komunaras”, Žalgiris, Spalio ketu
riasdešimtmečio, šlifavimo staklių, 
grąžtų gamyklos ir eksperimentinio 
metalo pjovimo staklių mokslinio 
tyrimo instituto Vilniaus skyrius. 
Pastarasis taipgi pateiks naujos 
konstrukcijos apvalumo matavimo 
prietaisą VE-20A.

IŠPAŽINTIS VIEŠBUTYJE
“Komjaunimo Tiesos” koresp. A. 

Staponkus vasario 14 d. laidoj pasa
koja: “Šiauliai. Senas viešbučio ad
ministratorius atokiai, už aukštokos 
tvorelės, užgulęs stalą, rašo, lėtai 
vedžiodamas po vieną raidę.

— Nakvynės ieškom, — sakom.
— Nėra, nieko nėra ...
Vis tiek laukiame už tvorelės. 
Įeina du vyrai.
— Čia mums užsakyta turi būti...
— Gydytojai? — klausia administ

ratorius.
— Ne, rašytojai.
Pasakė garsiai, truputį išdidžiai.
— Ne, niekas neužsakė, — pasakė 

administratorius ir vis tiek greit 
sutvarkė rašytojų dokumentus.

Pagaliau paėmė iš arčiau stovė
jusios moters pasą ir kad ims tar
dyti:

— Pavardė?.. Vardas?.. Tėvo var
das? .. Gimimo metai? .. Gimimo 
vieta? .. Namų adresas? .. Darbovie
tė?..

— Statybos valdyboje... — vis at
sakinėja moteris.

— Kuo dirbat?
— Dažytoja . t.
Ne, administratorius nebuvo toks 

paslaugus, kaip su rašytojais. Ir mo
teris jautėsi nepatogiai po tų žymių 
žmonių prisistatydama su savo kuklia 
profesija.

Kam viešbučiuose reikalingas tas 
visas tardymas?

Biaurus, nuo seno priimtas vieš
bučio gyventojų registravimo būdas. 
Ir nesikeičia. Gal todėl, kad tų re
gistracijos knygų su daugybe grafų 
prispausdinta.”

Ne vien tik knygos kaltos, bet ir 
sovietinė tvarka, gyventojus priver
tusi nešiotis pasus, kai tuo tarpu 
Kanados viešbučiuose keliautojui už
tenka paskubomis pabrėžto parašo 
ir savo miesto pavadinimo, čekistais 
persikrikštijusiems enkavedistams, 
matyt, tokių duomenų būtų perma- 
ža.

LAISVĖS ALĖJA
Pagrindinės restauracijos laukia 

Laisvės alėjos ir Daukanto gatvės 
sankryža Kaune. Projektą ruošia 
miestų statybos projektavimo insti
tuto Kauno skyriaus architektas A. 
Sprindys. Priešais buvusius “Pieno
centro” rūmus išaugs devynių augš- 
tų universalinė parduotuvė su trijų 
augštų prekybos salėmis ir sandė
liais. “Metropolio” restoraną pakeis 
architektės I. Sprindienės suprojek
tuotas aštuonių augštų viešbutis “Lie
tuva” Daukanto gatvėje, galu atsi
rėmęs į Laisvės alėją ir senąjį “Lie
tuvos” viešbutį, kuris bus paliktas 
be esminių pakeitimų. Prieš šį vieš
butį Laisvės alėjoje jau yra iškilęs 
naujas “Mados” pastatas. Prie jo, 
iš Daukanto gatvės pusės, prisišlies 
naujasis buitinio aptarnavimo kom
binatas. V. Kst.

Rochester, N.Y.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ SPEKTAKLIS. 

Balandžio 27 d. į Ročesterį atvyksta 
tautinių šokių grupė “Grandinėlė”. 
Sis meninis vienetas yra puikiai už
sirekomendavęs tiek lietuvių, tiek 
kitataučių tarpe, ir todėl Ročeste- 
ryje, ypač jaunimo, yra su nekant
rumu laukiamas. Meninis grupės va
dovas yra Liudas Sagys. šokių mu
zikos grupei vadovauja Pažemis. 
Spektaklį organizuoja “Miško brolių” 
kuopos moksleiviai ateitininkai savo 
metinės šventes proga Pažadėjo at
vykti svečiai iš Hamiltono, Kleve- 
lando ir Worcesterio. Norintiems 
spektaklyje dalyvauti iš tolimesnių 
vietovių bilietais patariama apsirū
pinti iš anksto. Daugiau informa
cijų teirautis: B. K., 69 Fem Castle 
Dr., Rochester, N. Y. 14622, USA. 
Tel. 544-3468.

Lietuvos penkiasdešimtmetį iškilmingai atžymėjo Venecuelos lietuviai. Nuotraukoje — moksleivių 
ir studentų atstovai pasitinka vyskupą V. Brizgį kaip nepriklausomos Lietuvos kenčiančios tikinčiųjų 
Bendrijos atstovą ir įteikia gėlių puokštę; Marius Kvedaras įteikia solistei Z Valadkaitei gėlių 
puokštę po koncerto (žiūr. aprašymą "Lietuviai pasaulyje")

g HAMILTON
ŠEŠIOLIKA LIETUVIŠKŲ ORGA

NIZACIJŲ pagerbė mons dr. J. Ta- 
darauską vardinių proga. Buvęs apy
linkės pirm. J. Krištolaitis visų orga
nizacijų vardu Įteikė albumą su kiek
vienai organizacijai paskirtu skyriu
mi. kuriame yra parašai tos organi
zacijos atstovų. Savo žodyje jis iškė
lė monsinjoro nuopelnus lietuvy
bei. Atsakydamas į šią kalbą, klebo
nas padėkojo ir pasidžiaugė gausiu 
atstovų dalyvavimu. Dalyvis

KANADOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPIŲ vadovų pasitarime Hamil
tone dalyvavo p. Balsienė ir p. J. 
Karasiejus iš Toronto. D. ir M. Chai- 
nauskai iš Londono, Ont., p. Regi- 
nienė ir jos pavaduotojas Šileika 
iš Ročesterio, “Gyvataro” vaikų gru
pės vadovė I. Jokūbynienė ir jau
nių grupės vadovas A. Elvikis. Pa
sitarimas praėjo labai darbingoje 
nuotaikoje. Peržiūrėti ir suvienodin
ti visi šokiai, kurie bus atlikti tau
tinių šokių šventės metu. Po pietų 
Aušros Vartų parapijos salėje “Gy- 
vataras” turėjo parodamąją pamo
ką, kur buvo aptarti skirtumai ar 
buvusieji neaiškumai. Nežiūrint blo
go oro, į pasitarimą atvyko visi 
kviestieji vadovai, išskyrus Montrea- 
lio ir Winnipego. Tai rodo, kad visi

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN S$. E.

Hamilton, Ont.
Telefonas 529-4911

SUDBURY. Ont
“GELEŽINIO VILKO” medžioto 

tojų ir žūklautojų klubo valdyba ba
landžio 20, šeštadienį, 7 v.v., Mykolo 
ir Agotos Pranskūnų namuose, 276 
Ash St., tel. 674-5483, kviečia me
tinį klubo narių susirinkimą. Darbo
tvarkė: 1. pasitarimas klubo veiklos 
reikalais, 2. premijų įteikimas ge- 
riausiems 1967 m. meškeriotojams, 
medžiotojams ir kt., 3. bendra, karš
ta vakarienė. Veiks bufetas. Visus 
klubo narius kviečiame dalyvauti. 
Vedusieji atvyksta su poniomis. Bū
kite punktualūs. Laukiame. Valdyba

OTTAWA. Ont.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “ŽIL

VITIS” garsina Lietuvos vardą Ka
nados sostinėje. Kovo mėnesį du 
kartus lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Nijolės Ščepanavičiū- 
tės, pasirodė Otavos valstybinio mu- 
zėjaus auditorijoje. Prieš pradedant 
mūsų šokėjams programą, jaunoji 
pranešėja Irena Danytė, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, supažindino 
žiūrovus su kiekvieno šokio turi
niu. Buvo malonu girdėti po koncer
to atsiliepimus, kad iš visos progra
mos (be lietuvių, dalyvavo airiai, 
škotai ir prancūzai) geriausiai pa
tiko lietuvių tautiniai šokiai. Ypač 
daug plojimų susilaukė “Grandinė
lė” (Lenciūgėlis). Otavos dienraš
tis “Ottawa Journal” įdėjo mūsų šo
kėjų nuotrauką. D. D.

Otavos lietuvių tautinių šąkių grupės "Žilvitis" šokėjai. Iš kairės į 
dešinę: šokių mokytoja ir vadovė Nijolė Sčepanavičiūtė, Dalia 
Priščepionkaitė, Milda Danytė, Joana Paulionytė ir Petras Budvietas 
šoka "Grandinėlę" D. D.

rimtai ruošiasi III t. š. šventei, ku
ri žada būti labai didinga ir ispū 
dingą. Pasitarimą sukvietė ir jam 
vadovavo G. Breichmanienė. A. V.

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULAS dr. J. žmuidzinas su Ponia 
sutiko dalyvauti metinėje ateitininkų 
šventėje gegužės 5 d. Ateitininkai 
nuoširdžiai dėkota konsului.

KANADOS ATEITININKIŠKOJO 
JAUNIMO globėjų suvažiavime kovo 
30 d. Toronte dalyvavo gana didokas 
skaičius globėjų ir iš Hamiltono. Su
važiavime aptarti įvairūs veiklos pla
nai bei darbai.

A. SAKALAUSKAS, Economy 
Meat Market. 167 King St. E., krau
tuvės savininkas, uolus lietuviškų rei
kalų rėmėjas, paaukojo S15 laimės

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAM B. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Ave, Tėvu pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS nemokamas. 

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

IONDHN ONT
J. G. DIEFENBAKERIS ATVYKS

TA PAS BALTIEČIUS. Baltiečių Fe- 
deracijos Londono skyrius sumanė 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmetį atžymėti 
neeiliniu parengimu Londone gegu
žės 11 d. Centennial patalpose, 550 
Wellington St. Pagrindiniu dienos 
kalbėtoju pakviestas J. Diefenbake- 
ris, kuris nenuplaukė pasroviui ir 
nesiderinno prie pasaulyje įsiviešpa
tavusios tylos apie skriaudas Pa
baltijo kraštuose. Būdamas Kanados 
ministeriu pirmininku jis išdrįso iš
kelti Pabaltijo tragediją Jungtinėse 
Tautose. Todėl netenka abejoti, kad 
jis yra tinkamiausias asmuo būti 
svarbiausiuoju svečiu šioje šventėje. 
Reikia manyti, kad kiekvienas lietu
vis jaus pareigą pasakyti ačiū gar
bingajam valstybininkui, turėjusiam 
pilietinės drąsos išeiti prieš pasau
lio užimtą liniją ir padėti mažoms, 
priespaudą kenčiančioms Pabaltijo 
tautoms. Padėkai geriausia forma — 
gausus baltiečių dalyvavimas šiame 
penkiasdešimtmečio minėjime, 
kuriame bus pagerbtas ir pats Die- 
fenbakeris. Jis raštu jau pranešė, 
kad dalyvaus. Taip pat pažadėjo da
lyvauti vysk. V. Brizgys ir visa eilė 
kitų garbingų svečių. Tikimasi, kad 
galės dalyvauti ir Ontario premje
ras J. Robarts, miesto burmistras 
McClure ir Londono vyskupas G. E. 
Carter. Sis parengimas bus stambus 

staliukui (ateitininkų ruošiamiems 
kartūnų baliaus šokiams).

A. ŠILINSKIS, Algo Masonry 
Constr. bendrovės savininkas, nuo
širdus jaunimo rėmėjas, paskyrė kar
tūnų baliaus suknelėms premiją — 
$20. Ateitininkų valdyba abiem rė
mėjam nuoširdžiai dėkoja. J. P.

DAINUOJANČIOS ŽYMANTŲ ŠEI
MOS koncertas, ruošiamas ateitinin
kų, įvyks gegužės 4 d. Jaunimo 
Centre. Šios šeimos vaikų skaičius 
yra net didesnis nei ’’The Sound 
of Music” filme. Čia dainuoja 8 vai
kai ir jų mama. Dainuojanti Žyman
tų šeima jau yra plačiai pagarsėju
si ir amerikiečių tarpe, kur ji davė 
daug koncertų įvairiomis progomis. 
Šiuo koncertu susidomėjimas gana 
didelis ne tik pačiame Hamiltone, bet 
ir kitose tolimesnėse kolonijose. Po 
šio koncerto seks tradiciniai kartū
nų baliaus šokiai.

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

ir savo programa. Tai bus Lietuvių 
Dienos masto parengimas, kaikuriais 
atžvilgiais dargi net svaresnis. Pro
gramą atliks ne viena, bet visos trys 
tautybės. Gegužės 11, šeštadienį, 2 
v. p.p., bus banketas, kurio metu 
kalbės Diefenbakeris ir kiti augš- 
tieji svečiai, dalyvaujant Pabaltijo 
valstybių konsulams ir kitiems diplo
matams. Bilietų kainos — $5 asme
niui; 5.30 v. p.p. koncertas; bilietai: 
$2 suaugusiam ir 50 et. mokiniui. 
Šokiai nuo 8 v. ligi vidurnakčio; bi
lietai: $2.50 suaugusiam ir $1.50 jau
nuoliui. Visoms iškilmėms sudėti
nis bilietas: $8.50 asmeniui. Pataria
ma bilietus užsisakyti iš anksto pa- 
siunčiant čekį ar pašto perlaidą: Bal
tic Federation, London Branch, c/o 
Mr. Z. Paulionis, 176 Highbury Ave., 
London, Ont. Informacijai tel. 451- 
4394. Ypač iš anksto užsisakytini 
banketo bilietai, kurių skaičius dėl 
daugelio augštųjų svečių dalyvavimo 
yra gana ribotas. Visus kviečiame su
sidomėti, sekti spaudą, o po to — 
dalyvauti pirmoje Pabaltiečių Dieno
je Londone!

GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS šie
met veda kun. Alfonsas Grauslys iš 
Čikagos. Nepriklausomoje Lietuvoje 
jis garsėjo kaip modernus pamoksli
ninkas. Jo konferencijos labai rūpes
tingai paruoštos ir pilnos naujų min
čių. Jis daug rašo lietuvių spaudoje 
religiniais klausimais.

VELYKŲ DIENĄ PAMALDOS: 
7 vai. ir 9 vai. ryto velykinės pa
maldos lietuviams, 10 vai. — lat
viams, 2.30 vai. p.p. vokiečiams.

“BALTIJOS” ANSAMBLIO ŠO
KIŲ VAKARAS įvyks parapijos sa
lėje, 1414 Dundas St. E., Atvelykio 
išvakarėse, t.y. balandžio 20 d., ir 
prasidės 8 v.v. Įdomi programa — 
9 v. — nematyti šokiai ir mažai gir
dėtos dainos. Be to, įvairi loterija 
ir užkandžiais turtingas bufetas su 
visų rūšių gėrimais. Gros dar ne
girdėtas orkestras. Jaunimo meno 
ansamblis “Baltija” turi ir šiais me
tais didelių užsimojimų, kurių vie
nas jau visai tikras, būtent, kelio
nė į tautinių šokių švente Čikagoje. 
Kitas — numatoma tolima išvyka ir 
kiti panašūs planai Tad savo daly
vavimu paremkime jaunimo pastan
gas tinkamai atstovauti lietuviams 
ir išlaikyti lietuvybe D. E.

ŠVENTIŠKOS NUOTAIKOS Kris 
taus Prisikėlimo šventėje visiems 
linki T/ondono L. Sporto Klubas 
“Tauras”. Ypač linksmų Velykų lin
ki Šiluvos Marijos parapijos lėšų 
telkrmo skyriui ir visiems, kurie da
lyvavo klubo rengtų Kanados krep
šinio pirmenybių šventėje, ir nema
žiau tiems, kurie auka ar kita pa
galba parėmė jaunųjų sportininkų 
pastangas. LLSK “Tauras”
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€9 LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PUTNAM, CONN., ateitininkų me- 
tinė šventė bus gegužės 12 d. N. 
Pradėtosios Marijos seserų sodybo
je. Kviečiami visi N. Anglijos atei
tininkai. Šventės proga norintieji 

* duoti įžodį registruojasi iš anksto. 
Kuopos ir draugovės — jaunučiai, 
moksleiviai, studentai ir sendraugiai 
prašomi dalyvauti su vėliavomis. 
Šventės programa: 11.30 v. vėliavų 
eisena, 12 v. Mišios, 12.45 v. pietūs, 
2 v. akademija, įžodis, paskaita, me
ninė dalis, 4 v. gegužinės pamaldos, 
5 v. vaišės, 6.30 — 11.30 v. šokiai; 
gros orkestras. Kaina visai dienai 
$2.00, šokiams $1.50. Apie atvykimą 
prašome pranešti iki gegužės 7 d. 
šiuo adresu: PUTNAM ATEITININ
KĖS, Immaculate Conception Con
vent, Putnam, Conn., USA. Tel. (203) 
928-5828.

INŽ. EUGENIJUS VILKAS ir inž. 
R. Reynolds, dirbą brolių Sciaky 
bendrovėje, Čikagoje, “American 
Welding Society” inžinierių meti
niame suvažiavime buvo atžymėti 
$1.000 “Airco Welding Award” pre
mija už suvirinimo technikoje pa
siektus patobulinimus. Suvažiavimo 
dalyviams pateiktoje biografijoje inž. 
E. Vilkas pristatomas kaip lietuvis, 
gimęs 1921 m. ir mokęsis Lietu
voje, mechaninės inžinerijos magist
ro laipsnį gavęs 1956 m. Illinois 
technologijos institute. Jis yra Aka
deminio Skautų Sąjūdžio pirminin
kas ir žurnalo “Mūsų Vytis” leidė
jas.

AUGSBURGO GIMNAZIJOS bu
vusių mokinių ir mokytojų suvažia
vimą Liepos 4-sios savaitgalį Čika
goje organizuoja grupė iniciatorių. 
Rengėjų komitetą sudaro: kun. K. 
Trimakas, SJ, tvarkąs spaudos ir 
programos reikalus, Saulė Deminai- 
tė-šatienė — dalyvių registraciją, 
Alg. Ostrauskas — salės ir vaišių 
problemas. Komiteto darbus remia 
Tutis Janulaitis, Br. Krokys-Krasaus- 
kas, klasių ryšininkai — Alg. Bal
čiūnas ir Ema Repetaitė-Valančie- 
nė. Salė, talpinanti daugiau kaip 
200 asmenų, jau užsakyta. Vaišės 
ir akademija bus liepos 6, šeštadie
nį. Registruojamasi, kartu prisiun- 
čiant žinomus tos gimnazijos moky
tojų ir mokinių adresus, pas Saulę 
Šatienę, 323 N. Williams Dr., Pala
tine, DI. 600067, USA.

LIETUVOS LAISVINIMO IR PEN
KIASDEŠIMTMEČIO garsinimu ame
rikiečių spaudoje, Los Angeles mies
to ir apskrities savivaldybėse bei 
Kalifornijos valdžios Įstaigose rūpi
nasi P. Kalifornijos ALTos nutari
mu sudaryta informacijos komisija, 
kurion atstovą yra atsiuntusi ir LB 
Los Angeles apyl. valdyba: pirm. 
Juozas Kojelis, nariai — Leonardas 
Valiukas ir Rimas Gajauskas. Jų pa
stangų* dėka Vasario 16 proga buvo 
susilaukta visos eilės laiškų, straips
nių ir netgi vedamųjų Lietuvos klau
simu vietiniuose laikraščiuose. Tele
vizijos programomis rūpinosi ALTos 
pirm. J. činga, talkinamas J. Kari
buto.

PROF. DR. VINCAS KANAUKA, 
vienas žymiausių chirurgų nepriklau
somoje Lietuvoje, mirė kovo 22 (L 
Niujorke, eidamas 75-tus metus. Jo 
nuopelnai ryškūs ne tik mokslinėje 
veikloje, bet ir praktinėje chirurgi
joje, nes yra padaręs šimtus sudė
tingų operacijų, ypač urologijos sri
tyje. Velionis ilgus metus dėstė Vy
tauto D. universitete ir netgi vado
vavo chirurgijos katedrai, parašė 
apie 20 mokslinių darbų iš chirur
gijos ir urologijos srities.

JOHN M. PETKEVICH, čiuožėjas, 
JAV rinktinės dalyvis olimpinėse 
žaidynėse Grenoblyje, Prancūzijoje, 
yra lietuvių kilmės.

LB LOS ANGELES APYLINKĖ 
išsirinko naują valdybą: p. Audronį 
— pirm., kun. dr. P. Celiešių — 
vicepirm., L. Žilevičiūtę — sekr., p. 
Telyčėną — ižd., O. Razutienę — kul
tūros reikalams, R. Gajauską — jau
nimo reikalams, M. Grušaitę — 
nare.

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA Klevelande surengė lite
ratūrinę valandėlę atsisveikinti su 
Putinu — “Putiną palydint”. Pro
gramą atliko IX skyriaus mokiniai, 
taikinami šeštokės I. Bakūnaitės ir 
aštuntokės M. Ežerskytės.

DR. JUOZAS ŠABANAS, čikagie- 
tis gydytojas, mirė širdies priepuoliu 
Čikagos O’Hare aerodrome, grįžda
mas iš atostogų kelionės Azijos kraš
tuose. Velionis okupacijų metais Lie
tuvoje dalyvavo pogrindyje, teikė 
finansinę paramą pradinius žingsnius 
žengiančiam VLIKui. Čikagoje jis 
pasižymėjo pacientams rodomu nuo
širdumu. Jų sveikata jam buvo 
svarbesnė už honorarą. Nepasiturin
tiems medicininę pagalbą teikdavo 
nemokamai. Pastaruoju. metu buvo 
pažangiems studentams remti “žibu
rėlio” draugijos pirmininkas.

GRAŽINA KRIVICKIENĖ, gyve
nanti Vašingtone, dalyvavo kaip dien
raščio “Draugo” atstovė Baltųjų Rū
mų sukviestoje etninės spaudos kon
ferencijoje.

Rūpinatės, kad

Dirbtiniai dantys
gali išslysti ar suerzinti?
Nebėro reikolo jaudintis dėl dirbinį dont^, 
ked jie gali Hsfyšti, Hkmiti or judėti valgant, 
kalbant, juokiantis. Tik uibarstykite truputį 
FASTEETH ant dantį? plokitelhi. i te malonūs 
mieteliai suteiks nepaprasto patogumo ir sau
gumo jeusmg, tvirčiau laikydami plokšteles 
vietoje. Jokio guminio lipnumo skonio. Ge
rai pritaikintos plokštelės yra būtinos sveika
tai. N veik tie pas savo dantistę pasitikrinti 
reguliariai. Reikalaukite FASTEETH visose 
vaistinėse.

Italija
SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA Lietu- 

vos nepriklausomybės 50 m. atkū
rimo sukakties minėjimą sujungė su 
šv. Kazimiero minėjimu kovo 10 d. 
Iškilmė buvo pradėta koncelebruoto- 
mis Mišiomis, gimnazijos direkto
riaus kun. Pr. Gavėno pamokslu. Pa
maldose dalyvavo ne tik gimnazijos 
auklėtojai bei auklėtiniai, bet ir Cas- 
telnuovo Don Bosco miestelio gyven
tojai. Minėjime paskaitą tema “1918 
m. Vasario 16-ji: jos istorinis turi
nys bei misija šių dienų lietuviui” 
skaitė svečias iš Romos prof. kun. 
J. Zeliauskas, iškeldamas tautinio 
charakterio ir tautos laisvės idealo 
svarbumą tremtyje bręstančiai jau
najai lietuvių kartai. Po bendrų vai
šių meninę programą atliko kun. M. 
Burbos paruošti mokiniai dainomis, 
eilėraščiais ir tautiniais šokiais. Mo
kiniams buvo parodytas trumpas 
prof. kun. J. Zieliausko Lietuvos 
vaizdų filmas.

MONS. PAULIUS MARCINKUS, 
dirbąs Vatikano valstybės sekreto
riate, buvo popiežiaus Pauliaus VI 
vertėju, kai Vatikane lankėsi šir
džių perkėlimo operacijų pradinin
kas iš P. Afrikos respublikos dr. 
Christian Barnard.

GIORNATA DELLA LITUANIA 
— Lietuvos Dieną surengė Tortonos 
gimnazija šiaurinėje Italijoje. Vasa
rio 16 proga čia buvo išstatyta Lie
tuvos trispalvė, herbas, Lietuvos, 
tautinių šokių ir dainų švenčių vaiz
dai su atitinkamais paaiškinimais. 
Gimnazijos direktorius kiekvienai 
klasei parodė lietuviškų vaizdų fil
mą. šio gražaus minėjimo iniciato
rius yra gimnazijos mokytojas Lui
gi Quaglini, vasaros atostogų metu 
susipažinęs su lietuviais saleziečių 
stovyklavietėje. Medžiagą Lietuvių 
Dienai, jo prašomi, parūpino Castel- 
nuovo lietuviai saleziečiai.

P. Korėja
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS penkiasdešimtmečiui skirtą paš
to ženklą gali išleisti P. Korėjos 
vyriausybė, šią mintį iškėlė Seoule 
viešėjęs VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas, susilaukdamas susisiekimo ir 
užsienio reikalų ministeriu pritari
mo. Jie pažadėjo ištirti teisines ir 
politines galimybes. Paramos tikima
si susilaukti ir iš Seoulo vyskupo, 
kuriam reikalo svarbumą sutiko iš
aiškinti Vatikano nunciatūros sekr. 
mons. J. V. Bulaitis. Pašto ženklo 
klausimas palankiai buvo sutiktas ir 
čiangkaišeko laisvosios Kinijos sos
tinėje Taipei, Formozoje.

Venecuela
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 

BĖS penkiasdešimtmečio minėjimas 
sostinėje Caracas kovo 10 d. buvo 
pradėtas pamaldomis, kurias atlaikė 
ir pamokslą pasakė svečias iš JAV 
vysk. V. Brizgys. Lietuvos ir Vene
cuelos vėliavomis papuoštoje seselių 
saleziečių kolegijos salėje žodį ta
rė pilietybės ministerijos pareigūnas 
Antonio Paragon, paskaitą skaitė Ze
nonas Garšva. Meninę programą at
liko iš Argentinos atskridusi sol. Zu
zana Valadkaitė ir smuikininkas Do
natas Jakavičius, pianinu palydimi 
prof. Pablo Manelskio. Z. Valadkai
tė, mezzo-sopranas, padainavo Poi- 
manskio “Tau”, “Aušta rytas”, I. 
Andrijausko “Motinos ilgesį”, Poi- 
manskio “Maldą”, V. Balčiūno “Pa
langos vėjelį”, Gustavino “Pueblito, 
mi pueblo”, “La Rosa y el Sauce”. 
Smuikininkas D. Jakavičius pagro
jo V. Monti “čardašą”, A. Abrosio 
“Dainelę”, S. Erhards “Kapričio” ir 
dainų pynę “Lietuvos kaime”. Pro
gramą papildė jaunimo tautiniai šo
kiai ir deklamacijos. Minėjimas, ku
rį surengė Lietuvių Bendruomenė, 
vadovaujama inž. VI. Venckaus, už
baigtas vaišėmis ir jaukiu pobūviu 
Lietuvių Centro salėje.

Britanija
SAVAITRAŠTIS “EUROPOS LIE

TUVIS”, redaguojamas rašytojo K. 
Barėno, leidžiamas D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų ak
cinės bendrovės, atžymėjo neeili
nę sukaktį, skaitytojams pateikdamas 
savo tūkstantąjį numerį. Pradėta 
buvo 1947 m. rotatorium spausdintu 
biuleteniu, vėliau pereita prie ofse
to, rankomis renkamų raidžių, kol 
pagaliau didelių pastangų ir aukų 
dėka buvo įsigyta dabartinė spaus
tuvė. šiandien “Europos Lietuvis” 
yra vienintelis lietuviškas savait
raštis laisvojoje Europoje. Redakcija 
nusiskundžia, jog laikraštis galėtų 
būti geresnis, jei turėtų bent tūks
tančiu gausesnį prenumeratorių bū
rį, bet: “... iš kur sutrauksi tuos 
prenumeratorius? Daug išvažinėjo, 
nemaža jau išmirė, o kiti sugeba ir 
be lietuviško laikraščio gyventi. Anie 
didžiojo pirmųjų metų entuziazmo 
laikai praėjo ir, rodos, jau negrįž
tamai. Išvažinėjo kitur ir nuo mū
siškio laikraščio atitrūko nemaža 
bendradarbių, o daug kitų jau nu
ėjo i kapus. Naujų i ju vietą neatei
na.” Ir visdėlto redaktorius su lei
dėjais ateitin žiūri optimistiniu 
žvilgsniu: “Džiaugiamės žinodami, 
kad jis šiandien turi visas ekonomi
nes sąlygas toliau eiti ir kada nors 
susilaukti kito tūkstančio numerių. 
Eidamas jis ir toliau stengsis būti 
mūsų lietuviško gyvenimo veidrodžiu 
ir kurti mūsų nedidelės, bet glau
džios bendruomenės istoriją.” Svei
kiname ir linkime sėkmės!
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Prisikėlimo jaunimo sekcijos planai

Jaunuolis šių dienų aplinkoje
Dabartiniame gyvenime jau

nuoliui yra labai sunku. Viskas 
pasaulyje labai greitai keičiasi. 
Atominės bombos atsirado, ku
rios gali milijonus žmonių nu
žudyti per porą minučių. Medi
cinoje yra nepaprastai daug pa
žengta. Dabar galima kontroliuo
ti ir orą. Jeigu nori, kad lytų, 
sėda i lėktuvus ir paleidžia vi
sokius chemikalus. Lėktuvai ga
li per Atlantą perskristi per ke
lias valandas. Prie tų naujų iš
radimų žmogus nebespėja pri
sitaikyti. Dėlto atsiranda ne
besiorientuojančių, pasimetusių 
žmonių. Tai ypač pastebima jau
nimo tarpe. Todėl mes iš jau
nimo turime “beatnikus”, “hip
pies” ir kitokius ilgaplaukius. 
Jie nepripažįsta jokio karo, kad 
ir apsigynimo, nori sunaikinti 
visas atomines bombas.

Šiandien žmogus darosi kaip 
numeris. Jis turi “social securi
ty” numerį, ligoninės draudimo 
numerį, mašinos draudimo nu
meri ir visokius kitus numerius.

Lietuvių kalba amerikiečių universitete 
Jaunimas kviečiamas vasaros semestrui. Registracija iki 

gegužės mėnesio 15 dienos
’ Šiais jubilėjiniais metais stip
riname mūsų kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą ir nepriklausomy
bę, tačiau nemažiau svarbi pa
reiga kovoti ir. už lietuvių tau
tos gyvybės išlaikymą. Tautos 
gyvybė yra jaunimo rankose. 
Mes laimėsime tiek mūsų tau
tai, kiek pajėgsime išugdyti jau-, 
nimą lietuviškoje dvasioje, kiek 
sugebėsime įskiepyti jaunimui 
meilę gimtajai kalbai, lietuvių 
tautos kultūrinėms vertybėms. 
Todėl šiais jubilėjiniais metais 
sukruskime, kad lietuvių kalbos 
ir literatūros katedros universi
tetuose neliktų pustuščios. Tuo 
turėtų rūpintis Lietuvių Bend
ruomenė ir jaunimo organizaci
jos, bet daugiausia gali nulem
ti tėvai. Jų šventa pareiga para
ginti savo vaikus paaukoti nors 
vieną vasarą lituanistikos studi
joms. Kiekvieną vasarą yra ruo
šiamos jaunimui stovyklos. Jos 
yra labai naudingos mūsų gy
venimo sąlygomis, bet jos ne
gali atstoti reguliarių studijų.

Fordhamo universitete šių 
metų vasaros semestre bus in
tensyvūs lituanistikos kursai. 
Šiais metais kursai truks ne 6 
savaites, kaip buvo anksčiau, 
bet 8 savaites. Intensyviai dir
bant 8 savaites, bus galima pa
siekti geresnių rezultatų. Stu
dentai už šį kursą gauna ne 4. 
bet 6 kreditus.

Šie pakeitimai buvo padaryti 
atsižvelgiant į kitų kalbų kated
ras. Daugelis universitetų už- 
skaito lietuvių kalbą kandida
tams siekiantiems magistro ar 
daktaro laipsnio. Džiugu, kad 
Fordhamas praskynė lietuvių 
kalbai kelią ir į kitus šio kraš
to universitetus, išskyrus Penn- 
sylvanijos universitetą, kuriame 
lietuviu kalba jau anksčiau bu

“Gyvataras”
Šią vasarą rugpjūčio 10-15 d. 

Prancūzijoje Montrejeau mies
te ruošiamas “Festival de l’Ami- 
tiė Internationale”, į kurį yra 
kviečiamos ir kelios Kanados 
tautinių šokių grupės. Canadian 
Folk Art Council direktorius L. 
Kossar yra tarp numatytų siųsti 
grupių įtraukęs ir mūsų “Gyva- 
tarą”. Dar neaišku, kiek grupių

Gabija Juozapavičiūtė, laimė
jusi jaunimo grupėje rašinių 
konkursą, skelbtą žurnale “Laiš
kai Lietuviams”. Laiške “T2” 
redakcijai ji rašo:

Gerbamasis Redaktoriau,
Jūs prašėte mane parašyti, 

kaip laimėjau žurnalo premiją. 
Kaip laimėjau, aš pati nežinau. 
Komisija skaitė, ir gal mintis, 
gal stilius jai patiko geriau, ne
gu kitų, tai ir nutarė tą rašinį 
premijuoti. Jeigu klaustumėte 
kodėl nutariau rašyti, galiu at
sakyti trumpai. “Laiškuos Lietu
viams” pamačiau skelbimą, kad 
yra jaunimui konkursas. Daug 
buvau girdėjusi bei skaičiusi 
nuomonių apie keitimąsi bažny
čioje. Panorau išbandyti laimę 
ir gauti darbo Įvertinimą paly
ginus su kitų.

Sunkiau darosi gyventi, nes la
bai greitai reikia keistis ir pri
siderinti prie aplinkos. Dažnai 
jaunam žmogui sunku išlaikyti 
tą konkurenciją ir įtampą. Užsi
miršimui jis ima narkotikus, L. 
S.D., marijuaną ir morfijų, kad 
gyvenimas atrodytų gražesnis. O 
tie “hippies” yra daugiausia iš 
turtingų šeimų, kurių tėvai tu
ri daugiau pinigų ir naudojasi 
visais tais naujais “išradimais”, 
kad padarytų sau lengvesnį gy
venimą. Dažnai tie vaikai neno
ri eiti į mokyklą, nes dabar rei
kia mokytis apie 15 metų, jei
gu nori įsigyti profesiją.

Man atrodo, kad nėra taip 
sunku lietuviui, nes kitaip esa
me auginami savo šeimose. Mes 
turime gilų savo tikėjimą ir, bū
dami mažos tautos žmonės, tu
rime daug atsiekti, kad galėtu
me būti ir kitų pripažinti.

Arūnas Jonikas,
Hamiltono Vysk. Valančiaus 

šeštad. mokykla

vo dėstoma. Iki šio laiko jau ke
turi JAV-ių universitetai buvo 
atsiuntę savo kandidatus į Ford- 
hamą laikyti lietuvių kalbos ir 
literatūros egzaminų. Fordha
mas mielai patarnauja. Mūsų 
jaunimas turėtų didžiuotis savo 
gimtąja kalba, kurią taip verti
na svetimieji.

Fordhamas kviečia į vasaros 
semestro lituanistikos kursus da
bartinius ir busimuosius lietu
vių kalbos mokytojus pasitobu
linti. Jei susidarys nors maža 
grupelė mokytojų, tai jiems bus 
ir metodikos paskaitos.

Šią vasarą bus dvi lietuvių 
kalbos studentų grupės — pra
dedantiems ir pažengusiems. Pa
skaitos pradedamos birželio 24 
d. ir baigiamos rugpjūčio vidu
ryje-

Užsiregistruoti iki gegužės 15 
d., prisiunčiant $25, kurie vė
liau bus įskaityti į mokestį už 
mokslą. Užsiregistruojant reikia 
nurodyti, kurioje kalbos grupė
je norėtumėt dalyvauti — pra
dedantiems ar pažengusiems. 
Formali registracija bus birže
lio 24. Smulkesnės informacijos 
paskelbtos kataloge. Informaci
jos reikalais rašyti — Lithu
anian Program, Fordham Uni
versity, Box AA, Bronx, N. Y. 
10458, USA.

Į šiuos kursus kviečiami at
kreipti dėmesį ir Kanados lietu
viai studentai. Vien Toronto uni
versitete jų yra apie 100. Jie ne
turi progos pagilinti lituanisti
nes žinias ir dėlto permažai teži
no apie lietuvių kultūrą. O lietu
viui akademikui yra būtina gi
liau ją pažinti. Nevienas svetim
tautis domisi lietuvių kalba ir 
kultūra. Dar labiau turi domėtis 
lietuviai.

j Prancūziję?
Kanados valdžia sutiks siųsti. 
Montrejeau burmistras pažada 
visišką savo globą 10 dienų 
Prancūzijoje, bet kiekviena gru
pė turi savo lėšomis atvykti iki 
Prancūzijos sienos. Keletas gru
pių jau pradėjo šiai išvykai ruoš
tis. Yra tikra, kad su choru ir 
tautinių šokių grupe vyks ukrai
niečiai. Kokia yra Kanados lie
tuvių nuomonė? Ar norėtume ir 
įstengtume išsiųsti šią vasarą į 
Europą “Gyvatarą”? A. V.

Juozas Misius, jr., baigęs pernai 
8 skyrių pradžios mokyklq Lon
done, Ont., pirmuoju mokiniu 
Jis aktyviai dalyvauja sporto klu
bo “Tauras'' krepšinio grupėje

TIK PER ANGLIJĄ... PIGIAU, GREIČIAU, GERIAU GALI
MA PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĖLIUS SAVO ARTIMIE
SIEMS LIETUVOJE.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti, kokį dovanų siun
tinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Siūlome du specialiai paruoš
tus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
Vasarinis 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3% jardo 
vilnonės angliškos labai gebos vyriškai eilutei medžiagos;
3% jardo vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos; 1 terelyno 
bliuzei; 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų 
geriausios rūšies nailoninių kojinių.
$75.00.
Vasarinis 1968 2.
Pavasariniam arba vasariniam apsiaustui vilnonė medžiaga, 3% jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos; stora nepermatomo nailo
no medžiaga dviem suknelėm; 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
labai geros rūšies marškiniai; 1 sv. šokoladinių saldainių; vyriškas arba 
moteriškas nailoninis apsiaustas.
$75.00.

Taip pat į betkurį siuntinį galima įdėti žemiau išvardintus daiktus, 
kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba moteriški megztukai 
$12.00, nailoniniai marškiniai vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos 
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasirenka 
iš kainoraščio arba užsako, kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir 
Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į pajamų mokesčių sumažinimą, jeigu 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave, Toronto 9, Ont..

Naujai įsisteigusi Otavos lietuvių tautinių šokių grupė “Žilvitis“ viešo pasirodymo metu

V. Nešukaitytė - stalo teniso meisterė
Ši simpatinga 16-kos metų am

žiaus Toronto LSK “VYTIS” spor
tininkė lietuvių visuomenei yra ge
rai žinoma. Paskutinieji laimėjimai 
Amerikos atvirose stalo teniso pir
menybėse Detroite, kuriose pakar
totinai iškovojo moterų klasėje Ame
rikos čempijonatą, atkreipė plačio
sios visuomenės dėmesį.

Violeta gimė 1951 m. Toronte. Sta
lo tenisą pradėjo žaisti vos sulau
kus devynerių metų amžiaus. Abi 
su sesute Flora užaugo prie stalo 
teniso. Jos tėvas Jonas Nešukai
tis, aktyvus stalo tenisininkas, vyk
damas į treniruotes ar rungtynes 
jau 3-jų, 4-rių metų dukras imdavo 
su savimi. Violeta, būdama vos 10- 
ties metų, pradėjo dalyvauti stalo 
teniso turnyruose. Pirmąsias perga
les pradėjo laimėti sulaukus 11 me
tų. 1965 m. Violeta tapo jauniausia 
Kanados stalo teniso čempijone mo
terų klasėje; 1966 m. laimėjo JAV 
moterų klasės čempijonatą. Tai pir
mas atvejis 38 metų Amerikos sta
lo teniso istorijoje, kad tokia jauna 
ir neamerikietė iškovojo šį titulą. 
Tame pačiame turnyre Violeta lai
mėjo pergales: mergaičių iki 15-kos 
m., jaunių mišrų dvejetą iki 17-kos 
m., moterų dvejetą ir liko antra iki 
17-kos m. amžiaus grupėje. 1967 m. 
trečią kartą iš eilės laimėjo Kana
dos moterų klasės meisterystę. Ji 
taip pat laimėjo Kanados atvirą tur
nyrą, kuriame paprastai dalyvauja 
ir JAV tenisininkai. 1967 m. Viole
ta dalyvavo Kanados rinkinėje pa
saulinėse stalo teniso pirmenybėse 
Švedijoje. Kanados šimtmečio proga 
apdovanota “1967 Centennial Medai 
of Excellance”, o JAV-se “Intercity” 
žaidimuose — kaip “Outstanding 
player of the tournament in Detroit”. 
1968 m. Violeta laimėjo JAV “East
ern Open” moterų, jaunių, moterų 
dvejetą Filadelfijoje. Antri metai iš 
eilės laimėjo JAV “Nationals” tur
nyrą Detroite, šiame turnyre žaidė 
6-se grupėse ir 5-se tapo laimėtoja. 
Tai vėl Amerikos stalo teniso isto
rijoje pirmas atsitikimas, kad 16- 
kos metų mergaitė iškovotų tiek 
pergalių. Iki šio laiko Violeta yra 
laimėjusi 79 pergales: 26 moterų, 32 
jaunių grupėse ir 21 dvejetuose. Sep
tyniolika kartų yra atstovavusi Ka
nadai tarptautiniuose susitikimuose.

Violeta brendo stalo tenise griež
toje, apgalvotai taktiškoje tėvo glo
boje. Jonas Nešukaitis, būdamas ge
ros klasės stalo teniso žaidėju, gi
liai pažindamas šią sporto šaką, mo
kėjo išnaudoti dukters natūralias ge
rąsias savybes ir, kaip treneris, ati
daryti dukrai vartus į tarptautinio 
masto klasę.

Pastarųjų Violetos pergalių proga 
turėjau pokalbį sportinėm temom, 
štai jos atsakymai į mano klausi
mus.

— Plačiai yra žinomi Jūsų 
laimėjimai stalo tenise. Pradė
dama kultyvuoti šią sporto ša
ką tokiame jauname amžiuje, 
pamilote ją iš karto ar meilė 
stalo tenisui atėjo su pirmaisiais

SIG. KRASAUSKAS 

didesniais laimėjimais?
— Pradžioje didelio noro sta

lo tenisui neturėjau. Tėvelio vis 
raginama pramokau pačius pa
grindinius judesius. Pamėgau 
stalo tenisą žaisti tik vėliau. Kai 
Otavos mieste laimėjau moterų 
B klasės turnyrą 1963 metais, 
atsirado tikras noras žaisti sta
lo tenisą.

— Jūsų daroma pažanga rei
kalauja didelio pasiruošimo, tai
gi, nemažo skaičiaus valandų 
praktikai. Kaip derinate mokyk
los reikalus su stalo tenisu?

— Stalo tenisas ir mokslas 
man sunkumų nesudaro. Laiko 
visuomet galima rasti mokslui 
ir sportui.

— Kaip jaučiatės prieš rung
tynes? Ką galvojate? Kaip išgy
venate laimėjimą ir kaip sutin
kate pralaimėjimą?

— Prieš rungtynes dažnai pa
galvoju, kaip reikės vesti žaidi
mą, nes kiekvienas žaidėjas tu
ri kitokį stilių. Bandau susi
kaupti. Po laimėjimo jaučiu di
delį pasitenkinimą, pralaimėjus 
perdaug nenusiviliu, bandau ap
galvoti, kokias klaidas padariau, 
kad kitą kartą taip neatsitiktų.

— 1967 m. dalyvavote pasau
lio teniso pirmenybėse Švedijo
je atstovaudama Kanados rink
tinei. Koki įspūdį padarė Jums 
tos pirmenybės?

— Pasaulinės stalo teniso pir
menybės man padarė labai di
delį įspūdį. Tiek daug žaidėjų ir 
visi gerai žaidžia. Labai įdomu 

Violeta Nešukaitytė

stebėti įvairių tautų žaidėjus, jų 
elgesį ir papročius. Buvau susi
tikus okupuotos Lietuvos meis- 
terę L. Balaišytę. Ji man pada
rė malonų įspūdį. Taip pat ji 
yra labai gera dvejetų žaidėja.

— Ar Jums teko žaisti prieš 
kiniečių ir japonų stalo tenisi
ninkus? Ką pasakytumėte apie 
jų klasę, žaidimo charakterį? 
Kaip žinoma, jie yra geriausi.

— Kiniečiai pirmenybėse ne
dalyvavo. Japonai turi labai stip
rius žaidėjus. Jie visuomet siun
čia stipriausius žaidėjus i kiek
vienas tarptautines varžybas.

— Kaip jaučiatės antrą kartą 
laimėjusi Amerikos stalo teni
so pirmenybėse moterų klasės 
meisterės titulą?

— Esu labai patenkinta lai
mėjus šiaurės Amerikos stalo 
teniso meisterystę jau antrą 
kartą. 1966 metais man buvo 
labai sunku ir reikėjo šiek tiek 
laimės. Šį kartą buvo truputį 
lengviau. Amerikoj yra nema
ža jaunų žaidėjų.

— Jūsų tėvelis yra Jūsų tre
neris bei vadovas. Turbūt jo pa
tyrimu ir mokymu daug pasi
naudojote. Ar ir dabar tėvelis 
atranda metodų, naujų kelių, 
kuriais galite pasinaudoti?

— Mano tėvelis davė man pa
čius pagrindus stalo tenise ir 
daug kartų man padėjo laimėti 
svarbias rungtynes. Dažniausiai 
trenerio patarimas yra labai 
naudingas kietose rungtynėse. 
Jis mane dar vis moko naujų 
dalykų. Aš manau, kad yra ir 
kiti treneriai, kurie man galėtų 
daug padėti.

— Kaip ilgai numatote žais
ti stalo tenisą?

— Ketinu žaisti stalo tenisą 
dar daug metų. Stalo tenisas 
yra labai naudingas sportas ir 
amžius nedaug reiškia. Yra žmo
nių. kurie sportuoja iki pat se
natvės.

— Ko linkite lietuvių spor
tuojančiam jaunimui? Kokie Jū
sų patarimai mūsų jauniesiems 
stalo tenisininkams?

— Būtų gera, kad mūsų jau
nimas praleistų laisvą laiką 
sportuodamas. Sporte visuomet 
yra vietos tobulėti, be to. tai 
sveika kūnui. Aš labai norėčiau 
matyti daugiau mūsų jaunųjų 
žaidžiant stalo tenisą’ Tuo bū
du jie pakeltų sporto lygį ir iš
ugdytų bendravimą.

Šį pokalbį su Violeta Nešu-

Didelis pasirinkimas iš rinktinių

PAARL VYNU
Kai su šeima ir draugais susirinksite švęsti Velykų, pasivaišinkite Paari

vynu, kad ilgai galėtumėte prisiminti tas šventes. Kaip ir kiti vyno žino

vai, būsite patenkinti puikių Paari vynų kokybe ir neįtikėtinai pigia kai

na, kuri įgalins jus dažniau pasivaišinti.

Žiūrėkite Paari vynų Pietų Afrikos surašė, kurj 
rasite alkoholinių gėrimų parduotuvėje:

Table Wines
Paari Roodeberg (Full Dry Red)
Paari Cabernet (Light Dry Red)
Paari Rose (Dry Pink)
Paari Riestling (Dry White)
Paari Late Vintage (Semi-Dry White)

Specialus sąrašas
Paari Selected Pinotage 

(64 Vintage)
Paari Van der Hum

Daugelio akys nukreiptos į 
naujais pagrindais sudarytą To
ronto Prisikėlimo parapijos ta
rybą ir jos užsimotus darbus. 
Pirmiausia šių eilučių autoriui 
parūpo klausimas, kokie darbai 
laukia jaunimo sekcijos, kurios 
vadovu yra jau eilė metų su pa
rapijos jaunimu dirbąs ir jau
natviškai nusiteikęs Al. Kuo
las.
kaityte sekė Jonas Nešukaitis. 
Paklausiau ir jį:

— Ką galite pasakyti apie 
dukros tolimesnius žingsnius sta
lo tenise?

— Violeta turi visus duome
nis būti pasaulinės klasės žai
dėja. Visdėlto ji turi gana daug 
lavintis, kad galėtų sėkmingai 
dalyvauti moderniame stalo te
niso sporte. Ji turėtų sustiprin
ti bei paįvairinti savo gynimą 
ir išvystyti geresnį puolimą.

— Kaip suaktyvinti mūsų 
prieauglio reiškimąsi stalo teni
se?

— Nėra lengvas dalykas. Per 
daugelį metų lietuviai buvo la
bai aktyvūs stalo tenise ir pa
siekė daug svarbių laimėjimų. 
Šiandien liko maža saujelė, ku
ri dar reiškiasi. Nemokam ar ne- 
įstengiam padėti savo jaunimui 
šioje srityje, o gal patys nepa
kankamai įvertiname stalo teni
są. Niekuomet nėra vėlu. Mano 
nuomone, štai ko reikėtų:

1. Tėvai turėtų supažindin
ti savo jaunuosius su stalo te
nisu ir paskatinti šiuo sportu 
domėtis. 2. Pasirūpinti, kad jau
nieji priklausytų stalo teniso 
klubui, kur yra programa pa
dėti pradedantiems žaidėjams. 
3. Stengtis, kad jaunieji daly
vautų turnyruose ir domėtųsi 
laimėjimais. Tokiu būdu padė
tume kurti gražią ateitį per 
sportą mūsų jauniesiems. Spor
tas yra viena geriausių priemo
nių ugdyti bendravimą ir drau
giškumą.

Tuo ir baigėme pokalbį su 
dviem sporto žymūnais: jauna, 
ryžto kupina mergaite, mokan
čia derinti mokyklos suolo pa
reigas su sportu, ir niekad ne
pavargstančiu, visur ir visuo
met suspėjančiu jos tėvu Jo
nu Nešukaičiu.

Flora Nešukaitytė, Violetos sesu
tė, taip pat sėkmingai lavinasi 
stalo tenise

Sherries
Paari Oloroso Cream 
Paari Golden Medium 
Paari Pale Dry

— Sekcijos štabą, sako Al. 
Kuolas, be sunkumų pavyko su
daryti iš jaunimui pasišventu
sių asmennų. šalia įprasto jau
nimo organizavimo ir religinio 
bei tautinio auklėjimo, numaty
tas visai naujas darbas, būtent, 
dar šį pavasarį prie parapijos 
suorganizuoti augstesniuosius li
tuanistikos kursus. Į kursus ga
lės įstoti baigę 10-ties metų šeš
tadieninę mokyklą, o taip pat ir 
kiti, pareiškę norą tuos kursus 
lankyti. Pamokos vyks parapi
jos patalpose. Kursų vedėja su
tiko būti čia mokslus baigusi 
mokytoja V. Tamulaitytė, pava
duotoju — mokyt. J. Gustainis. 
Taip pat numatyta suruošti ir 
liaudies muzikos kursus, kuriuos 
vesti sutiko muz. D. Skrinskai- 
tė. Šios sekcijos švietimo sky
riaus reikalais rūpinasi K. Ba
tūra.

Dideli darbai laukia parapi
jos vasaros stovykloje Naujoje 
Wasagoje, kur praeitais metais 
rudenį stovyklos pastatai ir in
ventorius nesusektų vandalų bu
vo žiauriai sužaloti. Stovyklos 
sutvarkymu ir paruošimu sto
vyklavimui rūpinasi J. Stankai
tis, o stovyklavimo organizavi
mą atliks pats sekcijos vadovas 
Al. Kuolas.

Be parapijos globojamų atei
tininkų ir sportininkų, kurių 
kasmet bendrą skaičių sudaro 
per 200. stovykla naudojasi ir 
jūrų skautai, o baigus jaunimo 
stovyklavimą, stovyklos patal
pomis pasinaudoja ir viena kita 
lietuvių šeima. Bs.

GERA PROGA
JAUNIEMS DAINININKAMS

“Margutis”, švęsdamas 40 metų gy
vavimo sukakti, kviečia jaunuosius 
dainininkus susidomėti pramoginio 
žanro dainomis ir dalyvauti 1968 m. 
gegužės 4 d. Čikagoje rengiamame 
konkurse.

1. Konkurso dalyviai skirstomi i 
dvi grupes: 17—21 metų amžiaus ir 
21—25 metų amžiaus imtinai. Gali
ma pasirinkti solo arba grupini daina
vimą.

2. Dalyviai savo nuožiūra pasiren
ka du lietuvių arba svetimtaučių 
kompozitorių kūrinius ir juos atlie
ka lietuvių kalba.

3. Dalyviams bus parūpintas akom- 
panuotojas. Tačiau dalyviai juo ne
varžomi: gali dainuoti su savo akom- 
panuotoju arba palydėti savo dainas 
ne pianinu, bet kitais instrumentais, 
pvz. gitara, kanklėmis ir t.t. Norin
tieji pasinaudoti rengėjų akompanuo
tojo privalo pasirūpinti gaidomis. Pa
geidaujant, bus sudarytos sąlygos re
peticijai.

4. 21—25 metų amžiaus grupės lai
mėtojams skiriamos šios premijos: 
S150, $100, S75. 17—21 metų amžiaus 
grupėje — S100, $75, $50.

Ketvirtų ir penktų vietų laimėto
jams skiriami specialūs pažymėjimai. 
Laimėjusiems grupiniame dainavime 
skiriama tik viena premija, o ne kiek
vienam dalyviui atskirai.

5. Konkurso dalyvių vertinimui su
daryta šios sudėties vertintojų ko
misija: Sofija Adomaitienė, Petras 
Armonas, Antanas Nakas, Balys 
Pakštas, Vanda Stankienė ir “Margu
čio” atstovas.

6. Dalyviai registruojami iki 1968 
m. balandžio 29 d. Registruojantis 
prašoma suteikti biografinių žinių 
(vardas, pavardė, amžius, kiek laiko 
ir pas ką mokosi dainuoti ir t.t) Pa-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Dessert Wines
Paari Rich Ruby Port
Paari Old Tawny Port
Paari Fine Old Muscatel
Paari Cape Constantia

Mokėki pasirinkti - pirkti

importuotus iš Pietų Afrikos



a'-. Žibu kėliau 
įjjž—masu- mažiesiems'
VELYKOS MALDA

Saulutės spindulėlis 
Pažadino gėles — 
Jau Kristus prisikėlė 
N ule nkit galveles.

Angelėli iš dangaus, 
Prie manęs Tu prisiglausk — 
Sergėk šioj nakty mane, 
Su manim pabūki šiam name.

Jam lenkiasi prie kojų 
Su meile daug širdžių, 
Jo pergalė triumfuoja 
Gamtoj ir tarp žmonių.

Aš meldžiu Tave karštai 
Noriu būt gera tikrai. 
Laimink mano tėvelius 
Ir brangiuosius senelius.

A. Abr
Onutės Velykų naktis

Vidurnaktį, kai vaikučiai sal
džiai miega ir namuose visur ty
lu, prasideda pelytėms smagus 
gyvenimas. Jos drąsiai bėginėja 
po visus kampus ir dalinasi die
nos nuotykiais.

Kai tik laikrodis išmušė 12 
valandą, pelytė Cipytė išlindo iš 
po šaldytuvo ir, grakščiai apsi
sukusi, suplojo kojytėmis. Tuo
jau iš rūsio atbėgo kitos trys 
pilkos pelytės. Pasisveikinusi 
Cipytė pakvietė jas vaišėms:

— Ragaukite! Tai nuotrupos 
iš Onutės velykinių dovanų, 
štai obuolinis pyragas, riešuti
nis tortas, o čia gabaliukas gar
daus lietuviško sūrio!

Kai visos pasisotino, Cipytė 
pakvietė jas i Onutės kambarė
li pasigėrėti velykinėmis dova
nėlėmis.

— Štai čia medinės kaladė
lės, o čia knygutė ‘'Birutės ry
tas".

Apžiūrėjusios kaladėles, pely
tės supuolė vartyti knygutę.

— O, ne! — šaukė Cipytė, — 
netaip reikia vartyti knygutę. Aš 
iš palovės mačiau kaip Onutė 
vartė po vieną lapą, skaitė ir 
žiūrėjo paveikslėlius.

— Na, jei tu jau tokia gudri, 
tai parodyk kaip, — prabilo 
viena. — O gal ir paskaitysi 
mums, — atsiliepė kita.

Cipytės daug prašyti nerei
kėjo. Užsidėjo akinius ir prie 
mėnulio šviesos pradėjo atidžiai 
skaityti apie pavyzdingą Biru
tę. Visos pelytės su didžiausiu 
dėmesiu klausėsi, bet kai pra
dėjo skaityti, kaip Birutė rytą

traukė batukus iš palovės, pa
ti mažiausioji pradėjo garsiai 
juoktis.

— Kas atsitiko? — nustebusi 
klausia Cipytė.

— Chi - cha • cha ... o iš kur 
gi trauks šį rytą tavo Onutė ba
tukus, kai vienas numestas prie 
durų, o antras vidury kamba
rio, kuriame aš dabar patogiai 
sėdžiu?

— Ji netvarkinga, — atsilie
pė kita.

Cipytė net išraudo tai išgirdu
si; gal todėl, kad ji labai mylė
jo Onutę. Pagaliau susirūpinu
si tarė:

— Nepeikite, ji gera mergai
tė; dar maža. Jei pamėgs šią 
knygutę, tai ir pati paseks Bi
rutės pavyzdžiu.

Tuo momentu Onutė sujudė
jo lovelėje, lyg būtų tai girdėju
si, o už durų pasigirdo Rainiuko 
balsas: "miau - miau - miau .. .”

— Sprukim iš čia greičiau, 
— sušuko Cipytė, ir visos tuo
jau pasislėpė. Visame name už
viešpatavo tyla. Mėnulio spin
dulėlis, užvertęs knygutės pus
lapius, paglostė Onutę, sakyda
mas:

— Miegok saldžiai, mažyte, 
iki ryto — ir pats pasislėpė už 
debesų.

Pastaba. “Birutės rytas“ tai 
J. Narūnės nauja knygutė vai
kučiams apie pavyzdingą mer
gaitę. Birutė nori aplankyti kiek
vieną lietuvišką šeimą ir pra
džiuginti lietuvišku žodžiu pa
čius mažiausius. Kaina tik 0.95 
et. A. Abr.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas pas Filipinų valstybės prezidentę Ferdinando Marco prezidentūroje. 
VLIKo pirmininkas tęsia kelionę, informuodamas Azijos kraštų vadus apie Lietuvos laisvinimo pa
stangas

Lietuviai diplomatiniame fronte
Amerikiečio profesoriaus veikalas apie Rusiją ir taikos konferenciją

Mielą “Ešerio" klubo vicepirmininką JONĄ SANKO- 

VĄ ir jo šeimą, tragiškai žuvus sūnui EDVINUI, giliai

"Ešerio" klubo valdyba ir nariai

Tragiškai žuvus sūnui EDVINUI, liūdinčius tėvus ONĄ 

ir JONĄ SANKOVUS bei jų šeimą skausmo valandoje 

užjaučiame ir kartu liūdime —

P. P. Remeikos A. A. Padolskiai

V. K. Klevfnskai A. A. Lukošiai

Liūdesio valandoje, tragiškai žuvus sūnui EDVINUI, 

mielą SANKOVŲ šeimą giliai užjaučiu —

Mečys Zubrickas

Pelytė Cipytė domisi knyga Iliustracija Reginos Ramonaitės

PAVASARIS
Pavasaris jau ne už kalnų. 

Sniegas jau prapuolė ir žolė 
vėl pradeda augti ir žaliuoti. 
Paukščiai grįžta iš šiltų kraštų. 
Gėlės pradeda žydėti įvairiomis

PAVASARIS SUGRĮŠ 
Atskriski, paukšteli, tu pas mane 
Iš mano šalelės mylimos, 
Atnešk snape karklelio pūką, 
Žibutės žiedą iš kalvos.
Dar liūdi ten mano seselė 
Audra Baltijoj ir paupiuos, 
Nedrįsta skleistis tulpės žiedas, 
Nes ankstų rytą — šalna žieduos. 
Bet ten sugrįš pavasarėlis 
Ir pievas purienom nubarstys, 
Į tėviškę atskris paukšteliai, 
Melsvom žibutėm krantai pražys.

Stasė Slavinskienė

spalvomis. Medžiai leidžia sa
vo lapelius ir pasirodo pumpu
rai. Kiekvieną dieną saulės 
spinduliai karštėja. Paukščiai 
čiulba medžiuose, vaikai dvira
čiais važinėja po gatves. Dienos 
darosi ilgesnės ir šiltesnės. Vi
sa gamta atrodo gyvesnė ir gra
žesnė.

Loreta Smolskytė, 
6c sk., Torontas

Galvosūkis

(Tęsinys iš pr. nr.)
Rusų laikysena
Konferencijoj nedalyvavo ru

sų delegacija, nes, viena, ne
buvo pripažintos Rusijos valsty
bės, antra, nebuvo nei pripažin
tos rusų valdžios, nes savitar- 
pyje varžėsi Leninas, Kolčakas, 
Denikinas, Čaikovskis (Archan
gelske), o Estijoj sukinėjosi Ju
deničius. Vieninteliai teisėti 
valstybės tęstinumo įpėdiniai 
buvo Rusijos senieji diplomatai 
užsienyje: Bachmetjevas Vašing
tone, Maklakovas Paryžiuje, Na
bokovas Londone. Maklakovas 
pasišovė suorganizuoti tautinę 
atstovybę konferencijoje daly
vauti, nes “tik kuo plačiausia Ru
sijos atstovybė geriausiai pasi
priešins norinčių iš valstybės iš
siskirti tautybių reikalavimams.” 
(Jo telegramos Kolčakui, 1918 
m. lapk. 3, 19 ir 22 d.). Po sun
kių ir painių derybų, 1919 m. 
sausio 19 d.," galiausiai pavyko 
Paryžiuje sudaryti bendrą rusų 
“Sovesčaniją”, kuri angliškai pa
sivadino “Russian Political Con
ference”. Jos autoritetą pripa
žino Kolčakas, Denikinas ir Čai
kovskis.

Svarbiu rusų atstovybės nariu 
buvo Kolčako žmogus, jau bu
vęs (1910-1916) carų Rusijos už
sienio reikalų ministeriu, Sazo
novas. Į Paryžių važiuodamas, 
jis sustojo Romoje ir čia, kaip 
Amerikos ambasadorius Page 
pranešė, pareiškė (1919 m. sau
sio 19 d.) juokiąsis iš idėjos su
daryti nepriklausomą Suomiją ir 
Baltijos valstybėles, nes tai at
kirstų Rusiją nuo jūros. Sakė: 
“Mes kariausime, bet nenusilei- 
sime.”

Baltijos ir kitų tautų noras 
išsiskirti iš buvusios carų impe
rijos, matyti, buvo dideliu kau
lu Paryžiaus rusų gerklėje. 
Thompsonas pasakoja:

Mažosios Rusijos tautos atsiuntė 
savo Įgaliotinius i Paryžių: Suomija, 
Baltijos tautos, Ukraina. Kadangi jų 
atstovai būdavo dažnai pakviečiami 
savo reikalavimus išdėstyti Įvairioms 
konferencijos delegacijoms ir komi
sijoms, tai sudarė nuolatini rūpestį 
rusų atstovams.

Tačiau tos rusų atstovybės 
poveikis taikos konferencijai, 
pasak Thompsono, buvo “nedi
delis, nors turbūt visdėlto su
kliudė ankstyvesnį Baltijos vals
tybių pripažinimą. Gal kiek pa-

mą. Anglas Balfour, Kurzono 
paremtas, linko kviesti tų tautų 
atstovus išdėstyti savo reikala
vimus konferencijai. Italas Son- 
ninas buvo nuomonės, kad tai 
gundytų vokiečius pasilikti atsi
skyrusiuose kraštuose. Clemen
ceau manė, kad Baltijos kraštai 
dar "nedakepę“. Tegul esą kiek 
pakepa, po to būsią galima juos 
pripažinti ir taikos sutartin 
Įjungti.

Dėl tautybių klausimo kėli
mo baltieji rusai atsisakė daly
vauti sąjungininkų sugalvotoje 
Prinkipo konferencijoje (1919 
m. vasario 15 d.), kuria norėta 
sutramdyti vidinę Rusijos suiru
tę ir sutaikinti bolševikus su jų 
priešais. Thompsonas pasakoja: 
“Baltiesiems rusams buvo ypač 
smagu atsisakyti dalyvauti Prin- 
kipe ne vien dėlto, kad norėjo 
toliau tęsti kovą prieš bolševi
kus, bet dar ir dėlto, kad ta kon
ferencija būtų padrąsinusi ir gal 
net pripažinusi įvairių tautų pa
stangas išsiskirti iš buvusios ca
rų imperijos ir sudaryti savas 
valstybes. Jos juk taip pat buvo 
pakviestos į Prinkipą ir visos, 
išskyrus gruzinus, kvietimą pri
ėmė, tik pabrėžė, kad dalyvaus 
kaip nepriklausomos valstybės, 
o ne kaip buvusios Rusijos da
lys. Be to, Ukrainos Petliura ir 
Baltijos kraštai kėlė reikalavi
mą dar prieš konferenciją pri
versti bolševikų karo pajėgas iš 
užimtų vietovių pasitraukti ir 
pasirašyti paliaubas. Rusų atsto
vai Paryžiuje, kurie jau buvo 
pasisakę prieš tautų atsiskyri
mą ir jų įsileidimą taikos kon
ferencijom aišku, nelabai norė
jo sueiti akis į akį su tų tautų 
atstovais Prinkipe.” Kas ir ką 
rašė čia Lietuvos klausimu, 
Thompsonas nemini.

O bolševikai?
Sąjungininkų kvietimą atvykti 

vasario mėn. 15 d. į Prinkipą 
sovietų valdžia priėmė vasario 
4 d. Norėdami Vakarų pripaži
nimo ir paskolų, bolševikai siū
lė nuolaidų, tarp kitko, žadėda
mi tartis dėl buvusių Rusijos 
kraštų, kurie dabar, girdi, esą 
“sąjungininkų įtakoje”.

įdomu, ką to meto bolševikai 
būtų kalbėję apie Lietuvą Prin
kipe. Iš vėlesnių faktų paaiškė
jo, kad bolševikai tiek pat te
norėjo tautoms pripažinti išsi
skyrimą iš imperijos, kiek ir

Buvusių Rusijos pasienio kraštų 
atsiskyrimą reikia atmesti ypač dėl
to, kad tai griežtai priešinga tiek 
pasienio, tiek vidurio liaudies masių 
interesams. Be to, atsiskyrimas su
silpnins Rusijos vidaus revoliucines 
jėgas, kurios kursto išsilaisvinimo 
sąjūdžius Rytuose ir Vakaruose. At
skilę kraštai neišvengiamai patektų 
tarptautinio imperializmo vergijon. 
Tų kraštų atsiskyrimas šiuo metu 
yra tiesiog kontrarevoliucinis daly
kas.

Šiuos Stalino žodžius mums 
primena velionis prof. Tarulis 
savo veikale “Soviet Policy To
ward the Baltic States” (Notre 
Dame un-to leidinys, 1959 m. 
59 psi.).

Nuolaida tartis dėl “sąjungi
ninkų įtakon” patekusių kraštų 
sukėlė aštrius ginčus bolševi
kuose. Thompsonas pasakoja: 
“Nuolaida, dėl kurios Rusija 
galėjo netekti gana žymios pa
sienio žemių juostos, Sov. Są
jungos viduje susilaukė labai 
stiprios kritikos ir smarkios opo
zicijos.” Panaši opozicija kilo ir 
dėl vokiečių pasiūlytos taikos 
sutarties Lietuvos Brastoje. Vis
dėlto centrinis rusų bolševikų 
partijos komitetas vasario 10 d. 
pritarė valdžios sutikimui daly
vauti Prinkipe.

Konferencija neįvyko ne tiek 
dėl baltųjų rusų nenoro, kiek 
dėlto, kad tuo metu maršalas 
Foch ir anglų ministeriu kabi
neto narys Churchillis susižavė
jo idėja ginklu nuversti nemė
giamus bolševikus ir buvo lin
kę teikti paramą baltiesiems ru
sams. Thompsonas tai plačiai 
nušviečia ir sako: “Prancūzai ir 
jų talkininkai lenkai karštai 
svarstė sudarymą didelio prieš 
bolševikus fronto su centru Len
kijoj, paremto amerikiečių ka
reiviais.” Anglų premjeras 
Lloyd George, vieno nedidelio 
banketo metu, tiesiai pareiškė: 
“Prancūzai nori kariauti prieš 

bolševikus amerikiečių pinigais 
ir kareiviais dėl prancūzų tiks
lu.” (1919 m. sausio 19 d.).

Šarūnas

• Samarkande, sovietiniame 
Uzbekistane, archeologai rado 
akmens amžiui priklausantį tri
jų asmenų kapą. Mokslininkų 
nuomone, šie akmens amžiaus 
atstovai buvo palaidoti prieš 
40.000 metų.

EDVINUI SANKOVUI tragiškai žuvus, ONĄ ir JONĄ 

SANKOVUS bei jų šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu 

liūdi —

J. B. Dundziai A. A. Vaičiūnai

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo i;etuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

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

COUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE 
THROAT

JUO ILGLAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LASŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

Išmargink šį kiaušinį atitin
kamomis raidėmis skersai. Per
skaitę 8-tą eilutę žemyn sužino
site artėjančios šventės vardą.

1. Gyvenu vandeny. 2. Paros 
dalis. 3. Darželio gėlė. 4. Vai
sius. 5 Lengvesnis už plunksną. 
6. Kasdieninis valgis. 7. Veido 
dalis.
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Rimantas Ališauskas, laimė
jęs III premiją rašinių konkur
se, kurį buvo paskelbusi Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
švietimo komisija. Laiške “TŽ” 
redakcijai jis rašo:

Gimiau 1956 m. liepos 18 d. 
Montrealyje. Lankau Aušros 
Vartų lietuvių šeštadieninės 
mokyklos 6 skyrių. Esu skau
tas ir nuolatinis Mišių patar
nautojas. Mėgstu skaityti kny
gas apie gamtos mokslą ir žmo
nių biografijas. Labai mėgstu 
piešti. Tris kartus laimėjau 
“Draugo” piešinių konkursą. 
Mėgstu sportą, ypač lietuvių 
tautinius šokius. Vasarą mal(> 
niausiąs man laikas skautų sto
vykloje Lankau anglų katalikų 
mokyklos 6 skyrių. Abiejose 
mokyklose mokslas sekasi labai 
gerai. Džiaugiuos, kad mūsų 
Aušros Vartų lietuvių mokyk
los mokiniai laimėjo net tris 
premijas.

veikė ir nustatant Lenkijai ri
bas rytuose.” (Kurzono liniją 
1919 m. gruodžio 8 d., kuri Vil
nių paliko Lietuvos pusėje).

Rusai, sakoma, bijojo (aki
vaizdoje tuomet paplitusių de
mokratinių laisvo apsisprendi
mo šūkių), kad taikos konferen
cija nepriimtų Baltijos kraštų, 
Suomijos ir Ukrainos atstovų da
lyviais. Rusų atstovybės posė
džiuose, spėjama, kildavę smar
kių ginčų dėl tautybių vietos bū
simoje Rusijoje. Klausimas sė
jo nesutikimus ir tarp diplomatų 
ir tarp “baltųjų” valdžių. Mak
lakovas. atrodo, stovėjo už au
tonomijas, bet visi kiti griežtai 
nepritarė.

Rusai taikos konferencijai 
įteikė apie 20 įvairių memoran
dumų. Būdinga, kad pats pir
masis (1919 m. kovo 9 d) buvo 
Rusijos “tautų klausimu”. Ba
landžio 19 d. įteiktas memoran
dumas anie Lenkija ir Lietuva, 
gegužės 24 d. apie Baltijos kraš
tus. rugsėjo 21 d. protestas prieš 
estų norą pasirašyti taikos sutar
tį su bolševikais. Memorandu
mu nuorašai sutelkti Hooverio 
institute prie Kalifornijos uni
versiteto.

Tautvbiu klausimas
1918 m. gruodžio pradžioje 

anelai. prancūzai ir italai turėjo 
nasitarima dėl laikysenos taikos 
konferencijoje ir. tarp kitko, 
svarstė norinčiu iš carų impe
rijos pasitraukti tautų proble-

baltieji rusai. Marksizmu pri
dengtą didrusiškąją pažiūrą iš
reiškė Stalinas Maskvos “Prav- 
doje” (1920 m. spalio 10 d.). Jo 
pareiškimas dar tuo būdingas, 
kad padarytas netrukus po So
vietų Sąjungos valdžios pasira
šymo taikos sutarčių su Baltijos 
valstybėmis: Estija — vasario 2 
d., Lietuva — liepos 12 d, Lat
vija rugpjūčio 11 d. Stalinas ta
da rašė:

Sveikas, PAVASARI!

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
*r sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose '‘Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

k

Produced 
and bottled 
in Poland

“Wodka Wyboro- 
wa” tinka gerti 
neatmiešta ir at
miešta. Vartokite

gerai atšaldytą.

Cordial

Štai iš LENKIJOS trys puikiausi būdai paro 
dyti per Velykų šventes savo vaišingumą..

»Aon

Casis Liqueur 
puikus ir turtingas 
juodųjų serbentų 

gėrimas.

Garsioji “Wismow-
ka-Cherry
—puiki juodųjų vyš

nių skonio degtinė

Ps.D.R.M.N.Pt


Literatūros ar bedalių
VYT. A. JONYNASYra apskaičiuota, kad išeivi

joje leidžiama arti šimto įvai
rių periodinių leidimų: laikraš
čių, žurnalų, draugijų bei orga
nizacijų biuletenių, metraščių ir 
1.1. Taigi, lietuvis myli spaudą, 
o spauda lietuvį, nors raštin- 
giausia iš raštingiausiųjų — 
Lietuvių Rašytojų Draugija iki 
šiol neturi savo organo, atseit, 
grynai literatūrinio žurnalo 
kaip a.a. “Literatūros Lankai”, 
reguliariai pateikiančio grožinės 
kūrybos pavyzdžių, kritikos, 
straipsnių literatūros temomis 
ir t.t.

Šią nejaukią tuštumą jau ke
linti metai bando užpildyti “Ni
dos” leidykla literatūros met
raščiu “Pradalgė”. Jau pasiro
dė jos ketvirtasis tomelis.

Sunku būtų užginčyti jos re
daktoriui K. Barėnui eilę vyriš
kų dorybių: energiją, entuziaz
mą. ištvermę, kantrybę. Užvis 
labiau — agresyvumą, tą augš- 
čiausią, anglosaksų akimis, sa
vybę — Įžūlumą. Įžūlumą — 
klabenti i mūsų literatų duris, 
kalbinant, viliojant, kaulijant 
medžiagos būsimam almanachui. 
“Pradalgė” ir yra to vajaus vai
sius. Tai metinė apyskaita to, 
kas kuriama, rašoma. Tarsi mag
netofoninė juosta, užfiksavusi 
poetų ir poečių šnabždesius, kuž
desius. pagreitėjusi alsavimą 
santykiaujant su Mūza. Ne Ba- 
rėno kaltė, jei tie dvasiniai iš

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

‘SANDAROS’SAVAITRAŠTIS pra 
neša, jog į šio laikraščio redakciją 
atėjo laiškas iš Bristol, Anglijoje, 
gyvenančio Robert Becker, kuriame 
prašoma žinių apie Čikagos lietuvius 
ir jų veiklą. Šis vyras, kurio sene
lis yra kilęs iš Lietuvos, tas žinias 
nori panaudoti moksliniam darbui. 
Pradžioje Robert Becker su šiuo pra
šymu kreipėsi į JAV ambasados Lon
done informacijos biurą, tačiau ten 
jam nieko negalėjo pagelbėti, bet 
davė “Sandaros” adresą ir patarė 
čia kreiptis. Keista, kad ambasada 
nepasiūlė kreiptis i Lietuvos gen. 
konsulatą Čikagoje, kuris čia nuo 
seno veikia. Reikia manyti, jog kas 
nors pagelbės šiam žmogui ir suteiks 
prašomas žinias. Jeigu norima, kad 
apie lietuvius sužinotų kitataučiai, tai 
kaip tik yra gera proga pasigarsinti 
per mokslo veikalus.
• • •

VIENA DIDŽIAUSIŲ senųjų atei
vių įsteigtų draugijų Čikagoje — Či
kagos Lietuvių Draugija paskutinia
me susirinkime Lietuvių Auditori
joje nutarė likviduotis ir likusiems 
nariams išdalinti turtą. Anksčiau ši 
draugija yra turėjusi daugiau kaip 
5,000 narių, tačiau paskutiniu lai
ku jų beliko tik apie 800 ir apie 
S9,000 kapitalo. Draugija savo na
riams turi išmokėti S200 pomirtinės, 
tačiau visiems skubant mirti, buvo 
pabijota, jog gali pritrūkti pinigų. 
• • ©

ĮSTEIGTAS NUOLATINIS LIETU
VIŲ BENDRUOMENES JAUNIMO 
TEATRAS žada pasirodyti su pir
muoju pastatymu gegužės 18 d. Bus 
pastatyta Anatolijaus Kairio 2-jų 
veiksmų komedija “Curriculum vi
tae”. Alvudo organizacijos vaikų teat
ras kovo 31 d. Jaunimo Centre su
vaidino pasaką “Džiaugsmas”. Iš Kle- 
velando atvykęs “Vaidilos” teatras 
balandžio 6 d. Jaunimo Centre čika- 
giečiams parodė Antano Rūko 5 
veiksmų vaidinimą vaikams “Keturi 
keliauninkai”, šio veikalo režisūra, 
dekoracijos, choreografija ir kostiu
mai — Petro Maželio. Klevelandie- 
čius vaidintojus pasikvietė Čikagos 
scenos darbuotojai, talkinami Alvu
do vaikų teatro. 
• • •

DAR ŠĮ SEZONĄ Čikagoje bus 
kelios didesnės dailės parodos. Nuo 
balandžio 6 iki 26 d. Balzeko Liet 
Kultūros Murėjuje įvyks sesers Mer
cedes dailės paroda, o nuo gegužės 4 
iki 25 <L toje pačioje vietoje bus 
Marijos Augšt Mokyklos auklėtinių 
rinktinių darbų paroda. Gegužės 4 

Mokytoja Valentina Černiauskienė iš Detroito prie paveikslo 
"Augštumos" dail. A. Tamošaitienės darbų parodoje Windsoro uni
versitete

siliejimai pasirodo skaitytojui 
stereotipinėm klišėm.

Kaikurie sąžiningi kritikai, 
kaip J. Alaušius ir Andrius Sie
tynas, pirmuosiuose šių metų 
“Aidų” numeriuose nuoširdžiai 
sielojasi grafomanijos kiečiais 
ir šundagiais, išlapojusiais “Pra
dalgių” puslapiuose. Neneigsim, 
kad jie teisūs. Negalėtume su
tikti tik su vienu priekaištu, bū
tent, kad “Pradalgės” neatsto
vauja mūsų literatūros būklės 
išeivijoje. Tiesa, ne visos, bet 
bent stambios jos dalies. Ir tai 
todėl, kad stengiamasi leidiniu 
pateikti skaitytojui kuo Įvaires
nio pasiskaitymo, kad atsisako
ma išjungti iš mūsų raštijos 
sriauto latakus, intakėlius, pasi- 
pildančius vien per pavasario 
poleidi (ir tai ne kasmet). “Pra
dalgė” užregistruoja tiksliai iš
eivijos raštijos baseino vandens 
debitą. Ji pateikia gal ir ne
labai fotogenišką, bet tikroviš
ką mūsų literatūrinio gyvenimo 
veido nuotrauką. Kokie stambūs, 
kampuoti bruožai krinta į akis, 
veizint i tą fotografiją?

Kaip sakėm, leidiny dalyvau
ja gausus būrys literatų. Atsto
vaujami visi žanrai: poezija 
(Santvaras, Visvydas, Audronė, 
Grigaitytė, Sadūnaitė - Sealey, 
Tyruolis, Giedraitis, Prižgintai- 
tė, Jūragis), proza (Edv. Cinzas,

d. Čiurlionio Galerijoje bus atidary
ta “Dailės” grupės (buvusiųjų jaunų
jų dailininkų) bendroji paroda.
• • •

ČIKAGOS LIETUVIAI su dėmesiu 
sekė Beethoveno operą “Fidelio”, ku
rią pastatė Čikagos Lietuvių Operos 
kolektyvas tris kartus: kovo 23, 24 
ir 30 dienomis. Atsilankė apie 3,500 
asmenų. Visiems spektakliams bilie
tai buvo išparduoti. Tai rodo, jog 
tautiečiai dar domisi kultūriniais pa
rengimais ir juos remia. “Chicago 
Daily News” dienraštis po šios ope
ros premjeros įdėjo gana palankų 
spektaklio vertinimą, ypač iškelda
mas solistų D. Stankaitytės ir S. 
Baro dainavimą. Lenkai savo spau
doje buvo patenkinti, jog šioje ope
roje dainavo jų solistas S. Wicik. 
• • •

VIDURIO VAKARŲ sporto apy
gardos jaunių krepšinio pirmenybės 
nebuvo labai gausios. Jaunių A kla
sėje pasirodė 4 komandos, o B kla
sėje — 2 penketukai. Abiejose kla
sėse nugalėtoju tapo Čikagos “Neris”, 
kuri baigmėje įveikė Čikagos “Litua- 
nicą”. Taip pat čia buvo atvykę ir 
Klevelando jaunieji krepšininkai, 
kuriems nesisekė rungtyniauti su či- 
kagiečiais. 
• • •

“GORDON TRAVEL SERVICE” 
agentūra Čikagoje šią vasarą ruošia 
net 5 ekskursijas į Lietuvą. Pirmo
ji iš jų važiuos gegužės 30 d., po 
to — birželio 4 d., liepos 10 d. ir 
rugpjūčio 1 bei 26 d. Kiekviena gru
pė Vilniuje ir Druskininkuose išbus 
apie 2 savaites laiko, šias ekskursi
jas jau pradėjo reklamuoti ir “Drau
go” dienraštis. Taip pat jis reklamuo
ja ir V. Rask-Raščiausko ruošiamas 
ekskursijas Lietuvon, kurių šią va
sarą bus trys. Į vieną šių ekskur
sijų vietos jau yra užpildytos.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Pamink
las žuvusiems už Lietuvos Laisvę, ku
ris yra Jaunimo Centro sode, buvo 
apdaužytas. Nakties metu buvo iš
muštas paminkle esantis stiklas ir 
pavogtas ten buvęs gintaras. Taip 
pat po stiklu buvo ir sauja Lietu
vos žemės. — Cicero buvo pagerbtas 
šios kolonijos senosios kartos lietu
vių veikėjas Kazys Deveikis 80 m. 
amžiaus sukakties proga. Jo miręs 
sūnus K. Deveikis yra buvęs “Mar
gučio” radijo programos pranešėju. 
— DaiL Adolfo Valeškos meno stu
diją aplankė ir Čikagos konsulinio 
klubo narės — 25 moterys- Lietuvos 
gen. konsulo žmona J. Daužvardienė 
yra to klubo programos komisijos 
pirmininkė.

metraštis?
Mazalaitė, Grincevičius, Švais
tas, Lukšytė), drama (A. Gied
rius), publicistika.

Nors jau prisikasta prie ket
virto tomelio, nežiūrint K. Ba- 
rėno dinamiškumo, jam iki šiol 
nėra pavykę prikalbint metraš
tyje dalyvaut ištisos grupės jau
nesniųjų ir jaunųjų rašytojų. 
Visumoj lietuvių literatūrai 
“Pradalgėj” atstovauja “senoji 
gvardija”, išaugusi Lastauskie
nės - Pšibiliauskienės - Pečkaus- 
kaitės - Rūtelionienės - Tulaus- 
kaitės - Mazalaitės įtakoje. Tai 
patetiška gvardija, kuri miršta, 
bet nepasiduoda. Bendras jiem 
bruožas — epigoniškumas.

Matyti memuarinės literatū
ros persvara. Sakė Aistis:

“Nors tu sakais, 
kad tu ne Odisėjas,

Tu nežinai, kiek tu
papasakot gali.”

Na, ir pasakojasi, kaip andai 
gerta, latravota, kaip rašinėta 
vieno kitam dzinguliukai-eilė- 
raštukai, koks “Buvo, buvo gra
žus pasaulis, namo keliaujant 
ant keturių”. Gal šį kartą tos rū
šies kūrybos kiek ir mažiau, ne
gu “Treciojoj Pradalgėj”, bet 
užtat tarpusavio adoracijos, pa
smilkymo draugam ir bičiuliam 
tikrai su kaupu.

Prancūzų Akademijoj yra tra
dicija, jog naujai priimtas na
riu turi pasakyti prakalbą apie 
mirusio nario kūrybą. Mes, lie
tuviai, laiko negaištam. Per jė
gą grūdam draugus Į Olimpą. 
Nejauku tik tai, kad,' kaip toj 
“laimės grandinėj”, galim susi
laukt geometrine progresija au
gančios atsidėkojimo rašliavos. 
Bet tai dar ateityje. Šiuo tarpu 
— idilija! Saulėta lankelė, kur 
žiedelis lenkiasi žiedeliui!

Pernai mirė V. Putinas-Myko- 
laitis. “Pradalgės” redaktoriui 
rūpėjo priminti skaitytojui tą 
skaudų netekimą. Išskirtinoj vie
toj, tomelio pradžioj (šiaip ra
šantieji surikiuoti ’ alfabetine 
tvarka) spausdinamas St. Santva
ra rašinys “Prometėjizmo poe
tas mirė”. Čia pat pateikiama 
rinktinių Putino eilėraščių — 
nemirtingasis “Rūpintojėlis” ir 
kiti. Tai graži redakcijos inicia
tyva.

Nesakau, kad yra lengva kal
bėti apie Putiną — kuklią, jaut
rią, uždarą, ištikimą žmogui ir 
sau pačiam asmenybę. Tai pa
jutom skaitydami šiapus ir ana
pus geležinės uždangos rašytus 
nekrologus, kuriuose politinis 
ar konfesinis elementas palieka
mas anaiptol nepaskutinėj vie
toj. Bet niekur nebuvo taip aki
vaizdu, kaip Santvaro straipsny
je, kad neturima ko pasakyti 
apie Putiną. Pusė straipsnio su
durstyta suregistruojant ištrau
kas iš nekrologų, kita — iš nie
ko skaitytojui nesakančių asme
ninių prisiminimų, suteikiančių 
progą autoriui pažvelgti i save. 
Dar apmaudžiau, kad Santvaro 
nesidrovima minėti iš kažkur iš
trauktus plepalus, insinuacijas, 
kad Putino mestasi gyvenimo 
pabaigoj i meilės avantiūras. To 
“sublūdijimo” ar “erotiškumo” 
pavyzdžiu cituojamas eilėraštis 
“Per vėlai”. Juokingiausia, kad 
iškeldamas tas tariamai “reikš
mingas” Putino asmenybei pa
žinti “reveliacijas”, St. Santva
ras jaučiasi herojumi ir net aiš
kinasi skaitytojui:

“Nujaučiu, gali pasigirsti šūkterė
jimų ir net pasipiktinimų, kad “pas
laptis” išnešama viešumon... Dėl ko 
mums tas velionio išgyvenimas tu
rėtų būti purvas?”

Purvas jis ir nėra, jei tai bū
tų faktai. Cituojamų laiškų iš
traukos verčia stipriai suabejo
ti. Galima taip pat suabejoti, 
ar vertėjo skubėti su tokiom 
“sensacijom”. Putinas pakanka
mai nusipelnė mūsų literatūrai 
ir tautai, tad reikėtų tikėtis pla
čios monografijos. Intymusis jo 
gyvenimas tada bus pakankamai 
atskleistas. Ypač nejaukiai nu
teikia skaitytoją tai, kad para
šęs ši skyreli St. Santvaras ran
da reikalo pabrėžti toki “com
mercial” apie save:

“Pats nemokėčiau paaiškint, kaip 
gi taip atsitiko, kad, įžengę į saulė
leidžio slėnį, neturėdami jokių ry
šių. neturėdami ir galimybių gyveni
mo patirtimis pasidalinti - MUDU su 
Putinu atsigrįžom į erotinės meilės 
apdainavimą.”

Aptardamas to paties Santva
ro sieksninius straipsnius “III 
Pradalgėj”. A. Sietynas buvo iš
kėlęs “Aiduose” Santvaro pomė
gi kelti save. ŠĮ kartą tai jau 
labai išryškėjo.

Ne redaktoriaus kaltė, jei pa
skiri “Pradalgės” numeriai ne
vienodai kūrvbingi. Jie rodo tik 
tam tikras išeivijos dalies raš
tingumo Ivgi. Antra vertus, met
raštis. kaip ir kiekvienas gami
nys ar prekė, randa savo varto
tojus, natenkindamas jų porei
kius. Surasti ta rinka ir yra 
leidvklos uždavinys, šia pras
me bendra leidinio “marketing” 
politika būtu ši: pateikti skai- 
tvtoiams nevarginančio, lengvo 
pasiskaitymo, eilėraštuku, no
velių ir banaliu (išskyrus šeš- 
plaukio knygos ištrauka) straips
niu. “Ketvirtoj Pradalgėj” įve
damas ir anekdotu skvrius. Ne
nustebsime, jei sekančiam tome-

Patricia Young - Naujokaitė, lietuvių kilmės rašytoja ir žurna
listė, gyvenanti Vankuveryje

Kanauninko Prapuolenio lema
Atsakymas tiems, kurie tuo domisi 

DR. P. MAČIULIS

Rašydamas apie užuominas 
Romoje kardinolo Lietuvai klau
simu, pasisakiau prieš kun. J. 
Končiaus kreipimąsi i kardino
lą A. Samorę, prašant priminti 
popiežiui, kad ir Lietuvai būtų 
gera turėti savo kardinolą. Anais 
1919-1923 metais daugiau už ki
tus Vatikano politikoje nusima
nančiu laikiau kan. K. Prapuo
lenį, tai apie jį tiek parašiau, 
kiek aš iš jo paties buvau paty
ręs, kun. dr. M. Ražaitis ir kun. 
dr. F. Bartkus. Jie galėtų pa
kartoti, ką su jais esu girdėjęs 
apie kun. K. Prapuolenio, jei 
taip galima išsireikšti, karjerą. 
Apie būtuosius dalykus ir žmo
nes kanauninkas pasakoti mėg
davo.

Mano pakartotas žinias patiks
lindamas, gerb. kun. dr. Vaišno
ra duomenis ima iš L. Enciklo
pedijos apie Italijoje gyvenan
čius lietuvius ir kan. Prapuole
ni, apgailestauja, kodėl aš nesi
naudojęs enciklopedijoje pateik
tais duomenrrntsp ires, girdi, nei 
pats būčiau klydęs, nei kitų klai
dinęs. Už gerą patarimą, ką gi 
— ačiū, tačiau su viena pastaba: 
ir mūsų enciklopedijoje nevisos 
žinios tikslios, o pati enciklope
dija nėra Tabu.

Enciklopedijos žinios suran
kiotos iš Įvairių spaudos šalti
nių, kurių autentiškumą kaika- 
da galima ginčyti. Aš gi apie 
kan. Prapuolenį žinias gavau iš 
jo paties, todėl nei aš, nei kuni
gai M. Ražaitis ir F. Bartkus jo 
pasisakymais neabejojome. Pa
sakodavo, kaip jo meto lenkuo
jantys kunigai jo nemėgo, vi
saip įtarinėjo, o kiti net klaus
davo: “už ka gi gavai tuos ordi
nus?”

Kad enciklopedijos bendra
darbiai ar atsitiktiniai jos kores
pondentai nevisi vienodo mas
to, kad pateikdami duomenis ir 
jie suklysta arba net sąmonin
gai nutyli, galėdavome pastebė

Kelionė po Lietuvą baigta Karaliaučiumi
Keliauti po Lietuvą vis dar 

sunkiai įmanoma. Kad ir mas- 
kolis kartais įsileidžia, tai be 
sargybos tavęs' nepaleidžia; jis 
taip “tvarko” programą, kad iš
siilgęs Tėvų Žemės keliaunin
kas nesusitiktų su kuo nori. 
Taigi, ir rašyti apie Lietuvą, 
ypač gyvenant emigracijoje, ne
lengva. Visdėlto šio darbo prieš 
daugiau kaip 10 metų ryžosi im
tis Bronius Kviklys. 1964 m. 
Liet. Enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius išleido “Mūsų 
Lietuvos” I tomą, kuriame pa
teikti Vilnijos ir Rytų Augštai- 
tijos vietovių aprašymai. Toliau 
keliauta po Vidurio Lietuvą, Sū
duvą (Suvalkiją). Ir štai šiemet 
“kelionė” baigta: autorius ir lei
dykla baigia ruošti paskutini IV 
tomą, apimanti Žemaičių žemes 
ir Mažosios Lietuvos srities (su 
Karaliaučium imtinai) vietovių 
aprašymus. Pateikta daug žemė
lapių, plačios ir išsamios Žemai
tijos ir Maž. Lietuvos sričių is
torinės - geografinės apžvalgos, 
daugybė istorinių ir dabartinių 
žemėlapiu. Šis tomas žymiai sto
resnis nei pirmieji: jis turi net 
816 puslapiu: sudėta apie 1030 
nuotraukų ir žemėlapių. Gal di
džioji dalis nuotraukų naujos, 
no IT pas. karo Lietuvoje sun
kiomis sąlygomis, dažniausiai 

ly pasirodys “Širdies kampelis” 
arba horoskopas bei patarimai 
virėjoms. Viskas galima, jei 
“Vox populi” to pageidauja.

KETVIRTOJI PRADALGE. Li
teratūros metraštis. Redagavo K 
Barėnas. London. Gt. Britain, 
Nida Press, 1967. $3.00. 

ti iš visos eilės prof. Stepono 
Kolupailos recenzijų, naujam to
mui pasirodžius. Vienas bendra
darbių į mano jam padarytas 
pastabas privačiai atsakė laiš
ku, pasiguosdamas, kad dažnai 
jam atsiunčia parašytą medžia
gą, po kuria jis tik savo parašą 
tepadedąs!

Mane stebina tik tai, kad sa
vo patikslinimus gerb. kun. dr. 
Vaišnora prieš mano pasisaky
mus ima iš kitų pateiktų duo
menų IX ir XXIII-me tomuose, 
laikydamas juos visai patiki
mais, neklaidingais. Man atrodo 
tikslesni gal kun. Stepono Ma
tulio, MIC, ir (spėju) Antano 
Bendoriaus duomenys XXIII- 
me tome, nors ir apie kan. Pra
puoleni rašydami nieko nepasa
ko, koks autoritetas jam pave
dė Romoje administruoti ir lei
do gyventi toje karalienės Jad
vygos įsteigtoje lietuviams bur
soje? Kad kan. K. Prapuolenis 
galėjo būti rusų ambasadoje 
prie šv. Sosto “sovietnik po 
Rimsko-katoličeskoj cerkvi cer- 
kovnym voprosam”, mūsiškai ta
riant konsultantu, nesėdint pa
čioje ambasadoje ir nesant net 
dipl. sąrašuose, pakviečiamas 
kokiam reikalui atsiradus, — 
tai man visiškai aišku, nes ne
gi pasigyrimui būtų sakęs gau
davęs algos 200 rubliu “zolo- 
tom”!

Kun. Rapolas Krasauskas, at
vykęs Romon po 30 metų, iš 
kur savo duomenis ėmė nenu
rodo, bet nuo 1952-53 metų pra
dėjęs bendradarbiauti enciklo
pedijoje galėjo išvengti kaiku- 
rių netikslumų rašydamas apie 
lietuvius Italijoje, taipgi ir apie 
kan. K. Prapuolenį. Kad daug 
prirašė apie lietuvius, tai dar 
nereiškia, kad ir jis niekur ne
suklydo. Tačiau čia ne apie tai 
eina kalba. Aš rašiau ne biogra
fiją, bet kaikieno nevykusius 
žygius tepaminėjau. Tai kun. 
dr. Vaišnoros orumo neužgavo.

specialiai “Mūsų Lietuvai”, ga
mintos. Visi keturi tomai sudaro 
3050 puslapių su apie 3500 fo
tografijų bei žemėlapių. Daug 
Įdomių rašytinių ir iliustraci
nių senosios ir dabartinės Lie
tuvos vaizdų. Per 300 bendra
darbių, gyvenančių išeivijoje, 
Lietuvoje ir net Sibire talkino 
knygos autoriui. Panaudota tūks
tančiai istorinių-geografinių šal
tinių.

Lietuvos nepriklausomybės 50 
metų sukakties proga autorius ir 
leidėjas pastatė jai puikų pa
minklą, kurio nei rūdys suės, 
nei laikas sugriaus, nei maskolis 
ar kitas okupantas sunaikins.

Gal jau š.m. balandžio mėn. 
gale paskutinis knygos tomas 
pasieks apie 2000 prenumerato
rių, gyvenančių visuose pasau
lio kraštuose. Deja, jis negali 
pasiekti krašto, kuriam skirtas: 
Lietuvos! Maskoliška cenzūra 
“ML” neįsileidžia, lygiai kaip ir 
betkurios kitos užsienyje išleis
tos Lietuvos knygos. Tik labai 
iau oficialios įstaigos kartais 
šią knygą užsisako. Bet paverg
tos Lietuvos žmonės apie šią 
knygą žino ir laukia, kada galės 
ją skaityti. Beje, daugelis Lie
tuvoje gyvenančių ar Sibire te
besančiu lietuviu yra pateikę ži
nių ir nuotraukų apie kaikurias 
vietoves. K.

Atsiųsta paminėti
Aidai nr. 2, 1968 m. vasaris. Te 

vu pranciškonų leidžiamas, dr J 
Girniaus redaguojamas mėnesinis 
kultūros žurnalas.

Ignas Skrupskelis. LIETUVIAI 
XVIII AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITE
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H KULTMĖJE VEIKLOJE
MAURICE HINDUS, amerikietis, 

neseniai išleistoje knygoje “The 
Kremlin’s Dilemma” rašo apie Vil
niaus žydus: “Vilnius, sovietinės Lie
tuvos sostinė, senas ir garsus žydų 
kultūros centras dar prieš galutinį 
Lietuvos įjungimą Sovietų Sąjungon 
1945 m., yra bene * vienintelis mies
tas, bent šiuo metu, kuriame leistos 
žydų kultūros institucijos, kad ir ri
botu mastu. Miesto profesinių sąjun
gų dėka žydų darbininkai ir intelek
tualai sudarė pastovų dramos mėgė
jų būrelį iš 50 narių, chorą iš 30 dai
nininkų ir orkestrą iš 50 muzikan
tų. Tai vienintelis miestas, kur sezo
no metu, jei dramos būrelis nebūna 
išvykęs gastrolių, miesto žydai gali 
pamatyti Šolom Aleikhemo “Tevye 
pieno išvežiotojas” jidiš kalba” (282 
psl.). Platesnė ištrauka iš M. Hindus 
įspūdžių pradedama spausdinti šia
me “TŽ” nr. 2 psl.

PROF. R. VASTOKAS dėsto antro
pologiją Trent universitete, Peterbo- 
ro, Ontario. Jo žmona dėsto meno 
istoriją Toronto universitete. Apie 
juos platoką informaciją paskelbė 
“The Globe a. Mail” dienraštis 1968. 
III. 1 laidoje. Straipsnyje “Rock art 
finds” rašoma abie jųdviejų archeo
loginius darbus Burleigh Township, 
netoli Peterboro. Ten yra akmenraš- 
čio paminklų — primityvaus meno. 
Be to, p. Vaštokai patys yra kasi
nėje ir atradę daug naujų dalykų. 
Apie tai juodu rengia veikalą, kuris 
bus išleistas 1969 m. Joana Vaštokie- 
nė Toronto universitete turėjo pro
gos gana plažiai kalbėti apie M. K. 
Čiurlionį. Dabar ji rengia naują kur
są apie primityvinį meną.

“RAMBYNAS”, kompoz. Broniaus 
Jonušo vadovaujamas Omahos lietu
vių choras, sėkmingai pasirodė Co
lumbian Fathers penkiasdešimtme
čio sukaktuviniame koncerte Oma
hos miesto auditorijoje. Šia proga 
pranešėjas koncerto dalyviams pri
minė ir Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmetį. Choras 
padainavo J. Strolios “Valiok dal
geli”, K. V. Banaičio “Vai ant kal
nelio”, Br. Jonušo “Eisiu girion pa
klausyti”, J. W. Howe “Battle Hymn 
of the Republic”, Br. Jonušo “Leis
kit į tėvynę”, “Gerk, gerk, girtuok
lėli”, ’’Ramovėnai žengia”. Chorui, 
jo vadovui ir lietuvių dainoms pagy
rimų nepašykštėjo vietinio laikraš
čio “Omaha World-Herald” muziki
nis kritikas. Programoje taipgi daly
vavo Hollywoodo aktorė ir daininin
kė Rosemary Clooney su impresio
nistu Nip Nelson. Br. Jonušas yra 
žymiausias lietuviškų maršų kūrėjas. 
Atliktoji programa rodo, kad du 
maršai — “Leiskit į tėvynę” ir “Ra
movėnai žengia” jau yra pritaikyti 
chorui.

ELENA JURGELAITE, studijuo 
janti muziką ir dainavimą Maryland 
universitete, su šios institucijos 
“Madrigal” choru atliko programą 
Paragvajaus prezidentui A. Stroess- 
ner Baltuosiuose Rūmuose sureng
tame priėmime. Lietuvaitė, chorui 
pritariant, ispanų kalba padainavo 
dainą “Adio Nino Chiquitito”. E. 
Jurgėlaitė baigia studijas ir ruošia
si būti dainavimo mokytoja.

JAV IR KANADOS LIETUVIAI 
ARCHITEKTAI raginami dalyvauti 
Čikagos Jaunimo Centro praplėtimo 
konkurse. Smulkesnių informacijų 
galima gauti šiuo adresu: Jaunimo 
Centras, konkurso komisija, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

“DIRVA” SKELBIA NOVELES 
KONKURSĄ, kuriam $300 pirmą pre
miją ir S150 antrą premiją parūpi
no mecenatas Simas Kašelionis. Te
mą autoriai pasirenka patys, tačiau 
Lietuvos penkiasdešimtmečio sukak
ties proga pageidautini būtų patri- 
jotinio pobūdžio kūriniai. Mašinėle 
rašytas novelės rankraštis, pralei
džiant vienos eilutės tarpą, turi bū
ti netrumpesnis kaip 16 ir neilges
nis kaip 50 standartinio dydžio pus
lapių. Išimtis gali būti padaryta dėl 
novelės siužeto bei jos meninės ver
tės. Slapyvardžiu pasirašyti rankraš
čiai, pridėjus atskirame voke užkli
juotą autoriaus pavardę ir adresą, 
siunčiami iki š.m. gegužės 31 d. šiuo 
adresu: “Dirva”, novelės konkursas, 
6907 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
44103, USA. Premijas skirs trijų 
vertintojų komisija balsų dauguma. 
Jeigu nebūtų rasta pirmos, antros ar 
abiejų premijų vertos novelės, tokiu 
atveju premijos būtų paliktos sekan
čių metų reguliaraus konkurso papil
dui. “Dirva” rezervuoja sau teisę 
premijuotąsias noveles skelbti savo 
puslapiuose ir atskiru leidiniu. Au
toriams paliekama antrojo leidimo 
teisė ir novelės siužeto panaudoji
mas dramai, poemai ar romanui. Ne
premijuoti rankraščiai grąžinami au
toriams arba panaudojami atskirai 
sutartomis sąlygomis. 
. — ■ ■ -•

RATuROJE. Išleido 1967 m. Lietuvių 
Katalikų Mokslų Akad., Piazza della 
Pilotta 4. Roma, Italy. 172 psl. San
trauka pateikiama vokiečių kalba. 
Kaina nepažymėta. Pridėtoje korte
lėje skelbiama, kad knyga yra iš
leista paminklo vietoje, atžymint a.a 
dr. I Skrupskelio žuvimo Vorkutoje 
25 m sukaktį. Ji yra Skrupskelių 
šeimos dovana visiems LKM Akade
mijos nariams.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
statutai. KLB krašto valdybos leidi
nys, 1968 — Lietuvos Laisvės Ko
vos Metais, 36 psl. Nei išleidimo 
vieta, nei kaina nepažymėta.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VYDŪNO ŠIMTĄJĮ GIMTADIENĮ 

paminėjo Vilniaus universitetas ir 
Kauno literatūros muzėjus. Abiejuo
se minėjimuose žodį apie rašytojo 
gyvenimą ir dramaturgiją tarė Vil
niaus un-to docentė P. Česnulevi
čiūtė, apie jo filosofiją — Vilniaus 
un-to mokslinio tyrimo sektoriaus 
darbuotojas J. Trinkūnas. Atsimini
mų pluoštą pateikė teatro vetera
nai — aktorė P. Pinkauskaitė, rež. 
A. Sutkus, vilnietė dail. J. Šalkaus
kienė ir aluntiškis mokytojas M. Še
duikis. Šią sukaktį savo bendradar
bių rašiniais atžymėjo visi pagrin
diniai laikraščiai. Kauno literatūros 
muzėjaus mokslinė bendradarbė J. 
Daunienė “Liter, ir Meno” pusla
piuose praneša, kad muzėjus telkia 
medžiagą apie Vydūno gyvenimą ir 
kūrybą, tačiau susiduria su dideliais 
sunkumais, nes daugelio jį pažinoju
sių žmonių jau nebėra gyvųjų tarpe: 
“Muziejus saugo ir žmonių užrašy
tus prisiminimus, atskleidžiančius 
neeilinę, įdomią Vydūno asmenybę. 
Brangiausi eksponatai — rašytojo 
laiškai. Be abejo, dar daug vertin
gos medžiagos nesurinkta. Literatū
ras muzėjus (Kaunas, Rotušės a. 13) 
laukia laiškų iš literatūros mylėto
jų, galinčių vienaip ar kitaip padėti.* 
Vyresniosios kartos žmonės suteik
tų didelę paramą, padėdami išaiškin
ti vietas ir namus, kuriose gyveno 
Vydūnas ...”

DAIL. VYTAUTĄ KASIULĮ, Pary
žiuje gyvenantį ir kuriantį tapyto
ją, jo 50 m. amžiaus sukakties pro
ga skaitytojams pristatė žurnalas 
“Kultūros Barai” 2 nr. Minimos jo 
parodos Paryžiuje, Hamburge, Že
nevoje, Berlyne, Londone, Kopenha
goje, Stockholme ir Niujorke, ke
lias į meno viršūnes, pradėtas nak
tinio sargo darbu Paryžiuje. Dabar
tinę jo kūrybą apibūdina Paryžiu
je viešėjęs ir ten su juo susitikęs 
dail. Rimtas Gibavičius: “Šiandien, 
žiūrėdamas į jo darbus, gėriesi pui
kiu koloritu, subtiliu piešiniu, nuo
stabia elegancija. Dirba daugiausia 
ant juodo fono, mėgsta pastelės tech
niką. Turi padaręs ir litografijų, 
daugiausia spalvotų. Jo darbų tema
tika labai paprasta — ar natiurmor
tas, ar siužetinė kompozicija — vi
sa tai dvelkia lyrizmu; gal būt, tai 
ir išskiria jį iš kitų dailininkų. Ryš
kios, bet nerėkiančios spalvos ir ly
rizmas suteikia jo darbams kažkokio 
nepaprasto patrauklumo. Tai ir su
daro jo, kaip dailininko, individua
lybę, o kartu ir nacionalinį charak
terį. Jis — lietuvių dailininkas.” Ra
šinys iliustruotas keturiom kūrinių 
reprodukcijom (dvi spalvotos) — 
“Tivoli parke”, “Iš gimtų namų”, 
“Paskutinis turtas”, “Senos bukinis- 
tai”, linoraižiniu “Idilė” ir R. Gi- 
bavičiaus daryta V. Kasiulio nuo
trauka.

AKVARELIŲ PARODĄ Šiaulių 
“Aušros” muzėjuje surengė šiaulie
čiai dailininkai — G. Bagdonavičius, 
R. Buivydas, V. Rimkus, A. Eigmi- 
naitė, A. Toleikis, V. Trušys, V. Tri- 
bandis, D. Tribandienė, I. Benešiū- 
nienė ir R. Trušys.

JUBILĖJINIU KONCERTU veik
los dvidešimtmetį atžymėjo Vilniaus 
M. K. Čiurlionio* vidurinė meno mo
kykla, ruošianti augštesnėm studi
jom busimuosius muzikantus, šokė
jus ir dailininkus. Gyveniman ji yra 
išleidusi eilę visuotinio pripažinimo 
susilaukusių menininkų, jų tarpe 
vargonininką L. Digrį, smuikininkes 
A. Vainiūnaitę ir D. Pomerancaitę, 
pianistes E. Elinaitę ir A. Dvarionai
tę, dirigentą J. Aleksą. Koncerto 
programą atliko patys mokiniai: T. 
Šerno vadovaujamas mažųjų smui
kininkų kolektyvas, R. Armono — 
violončelistų ansamblis, S. Sondec
kio — mokyklos orkestras ir J. Jo- 
zėno — mokinių choras, talkinamas 
Vilniaus operos solisto Virgilijaus 
Noreikos. Ją papildė choreografijos 
skyriaus mokinių pasirodymas ir 
dailės skyriaus moksleivių surengta 
paroda.

RAŠYTOJO R. LANKAUSKO pir
mąjį dramos veikalą — tragikome
diją “Viskas baigsis šiandien” savo 
naujuosiuose rūmuose pastatė Pa
nevėžio dramos teatras. Spek
taklį režisavo J. Miltinis, scenovaiz
džius sukūrė dail. A. Patalauskas, 
muziką — kompoz. T. Makačinas, 
pagrindinius vaidmenis — D. Melė- 
naitė, J. Karka, A. Masiulis ir P. 
Steponavičius.

ANTANAS RIMVYDAS BAND- 
ZAITIS, 30 m. amžiaus Vilniaus 
universiteto docentas, dirbąs aka
demiko A. Jucio vadovaujamoj teo
rinės fizikos katedroj, gavo fizikos- 
matematikos mokslų daktaro laipsnį. 
Vilniaus un-to jungtinėje fizikos, 
matematikos ir mechanikos fakulte
tų taryboje jis sėkmingai apgynė 
disertaciją — “Tolesnis kvantome- 
chaninės judėjimo kiekio momento 
teorijos vystymas ir jos taikymas 
atominiams spektrams skaičiuoti”. 
Jis yra jauniausias daktaras Lietu
voje.

“VARSA”, Šiaulių miesto šimto 
mokytojų choras, vadovaujamas J. 
Žitkevičiaus, surengė spacialų kon
certą 15 metų veiklai atžymėti. Savo 
repertuare “Varsa” turi apie 200 dai
nų, yra surengusi daugiau kaip 230 
koncertų, gastrolių metu nukeliavusi 
apie 7.000 km. Be Lietuvos miestų 
ir miestelių, koncertuoti jai yra te
kę Latvijoje ir Ukrainoje.

V. KsL



MANN MARTEL 
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

11.900 Įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų. augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
f10.000 Įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu Įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 Įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieVa garažai, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 Įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
48.000 įmokėti, 10 kambarių aiški-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd.
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

ST. VAUPSAS
Darbo teL 249-7691 Namų tek 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL 532-3400

DARBO VALANDOS:

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

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286

MARTINGROVE — REXDALE BLVD., 7 dideli ir gražūs kambariai, 
nauja statyba, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtuvės, gražus sklypas; skola iš 
6*4%, įmokėti apie $10.000.
OAKWOOD — REGAL RD., originalus 12 kambarių dvibutis (duplex). 
Viskas įrengta dviem šeimoms; vandeniu — alyva šildymas, platus priva
tus įvažiavimas, dvigubas garažas. Puiki vieta. Prašoma kaina žema; 
atvira skola 7%.

: RUSHOLME RD. — BLOOR, 8 gražūs kambariai per du augštus, atskiras, 
gerų plytų, alyva šildymas, įrengtas kambarys rūsyje, didelis kiemas, dvi
gubas garažas. Įmokėti apie $12—15.000 ir viena atvira skola balansui. 
BLOOR — INDIAN RD„ atskiras, mūrinis, 8 dideli ir gražūs kambariai, 
3 modernios virtuvės, 3 prausyklos, dvigubas garažas; idealus gyventi ir 
nomuoti Įmokėti $14.000 ir viena atvira skola balansui.
RUSHOLME RD. — DEWSON ST., netoli Prisikėlimo parapijos, origina
lus naujos statybos 10 kamb. dvibutis (duplex. Netoli parkas ir apsipir
kimas. Įmokėti apie $15.000. Galima tuoj užimti.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

WESTON — LAWRENCE AVE, $40.000 įmokėti, 29 butų apartamentas, 
10 metų senumo, butas po 2 miegamuosius; už butą prašo $13,000.
INDIAN RD. — DUNDAS, $4.000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, 2 virtuvės, 
kaina $18.900.
SWANSEA, $10.000 įmokėti mūro, atskiras, 5 kambarių vienaaugštis 
(bungalow), garažas, privatus įvažiavimas.
NEW TORONTO, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių vienaaugš
tis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $21.000.
AVENUE RD — LAWRENCE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kamba
rių vienaaugštis, 2 garažai, privatus įvažiavimas, kaina $26.000.
KING — RONCESVALLES, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų apar
tamentas (31 kambarys), geros pajamos, prašo $78.900.
JANE — ANNETTTE, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių viena
augštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $24.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 Įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po £ miegamus, platus 
Įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin- 
ka
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartment!- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Tel. 249-7691
WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.

ISLINGTON—NORSEMAN, $5.000 
įmokėti, 6 kambarių atskiras ply
tų namas, švarus, didelis kamba
rys rūsyje ir didelis sklypas.

MOKA: už depozitus — 434%z 
už šėrus — 5Vž%

IMA:
už naujas asmenines paskolas — 7Vž%
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo
turto paskolas — 7’/2%
(senos paliekamos iš 61/2%)

M TORO NT O' 
Lietuviu skautų veikla

• Sv. Velykų proga tėvelius, rė
mėjus, bičiulius ir visus kolonijos 
lietuvius sveikina “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
išvyka į Hamiltoną įvyks ne balan
džio 21 d., bet balandžio 28 d. Ke
lionė asmeniui ten ir atgal apie $1.50. 
Kreiptis į “Šatrijos” tuntininkę.

• Švenčiausiojo adoracija skau
tams katalikams Prisikėlimo bažny
čioje numatyta Didįjį Šeštadienį: 6-7 
v.v. “Šatrijos” tuntas; 7-8 v.v. “Ram
byno” tuntas. Skautės ir skautai pra
šomi laikytis nustatytos tvarkos ir 
dalyvauti šiose religinėse valandėlėse 
su tvarkingomis uniformomis.

• Balandžio 1 d. buvo reguliari 
Mindaugo dr-vės sueiga, kurioje skau
tai tapo painformuoti apie tautinę 
stovyklą. Sekanti dr-vės sueiga —

EKSPORTAS
SPECIALUS SUVAŽIAVIMAS. Ry

šium su atsiradusiais nesklandu
mais sportiniame išeivijos lietuvių 
gyvenime, Š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
valdyba balandžio 6 sukvietė specia
lų suvažiavimą, kuriame buvo priim
tas šis pareiškimas:

ŠALFASS visuotinis narių suva
žiavimas, Klevelande 1968 m. balan
džio 6 d. apsvarstęs gyvybinius S. 
Amerikos lietuvių sporto reikalus, 
pareiškia:

1. SALFASS-gos visuotinis suva
žiavimas su apgailestavimu konsta
tuoja įvykusį dalies narių atskilimą 
ir bandymą įsteigti “Lietuvių Sporto 
Federaciją”. Suvažiavimas, spręsda
mas iš Lietuvių Sporto Federacijos 
atsišaukimo minčių, neranda jokių 
esminių skirtumų tarp SALFASS-gos 
ir L. S. Federacijos tikslų bei lini
jos.

2. Suvažiavimas dar kartą pabrė
žia SALFASS-gos centro valdybos 
viešą pareiškimą, paskelbtą 1967 m. 
birželio 4 d., nepritariantį 1967 m 
krepšininkų išvykai į pavergtą Lie
tuvą. Si išvyka įvyko be SALFASS- 
gos sutikimo ir už jos ribų. ŠALFAS 
S-gos nusistatymas šios išvykos rei
kalu visiškai sutampa su mūsų veiks
nių nusistatymu.

3. Suvažiavimas, apsvarstęs šios 
išvykos įneštus nesklandumus į mū
sų sportinį judėjimą, įpareigoja cent
ro valdybą "ateityje laiku imtis reika
lingos akcijos panašiems su Sąjun
gos ir veiksnių nutarimais neside
rinantiems žygiams išvengti.

4. Suvažiavimas randa, kad pas
kutiniu laiku spaudoje pasirodę pa
sisakymai apie SALFASS-gos lini
ją, o ypač apie Sąjungos suvažia
vimą Toronte, nėra tikslūs; konsta
tuoja, kad vyriausių Sąjungos orga
nų nereagavimas į neteisingą infor
maciją spaudoje pagilina visuomenės 
klaidinimą.

5. Suvažiavimas nutarė jieškoti 
konkrečių ir glaudesnių santykių su 
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruo
menėmis.

SPORTAS LIETUVOJE
LAIMĖJO EUROPOS TAURĘ

Kauno “Žalgirio” rankininkės, va
dovaujamos trenerės Faustos Bim- 
bienės, antrą kartą iš eilės laimėjo 
Europos čempijonatą ir žurnalo 
“Start” laimėtojoms skiriamą krišto
lo taurę. Baigminės rungtynės įvy
ko Bratislavoje, Čekoslovakijoje, su 
R. Vokietijos Rostocko miesto “Em- 
poro” klubo komanda. Prieš “Empo
rą” jos jau buvo laimėjusios viene- 
rias rungtynes, o kitas sukovojusios 
lygiomis. Susitikimas Bratislavoje

St. Catharines. Ont.
PASIBAIGĖ STREIKAS. Vietinis 

didžiausias G.M. fabrikas, turįs virš 
7000 darbininkų po 45 dienų streiko 
susitarė su unija ir jau ruošiasi vėl 
pradėti darbą. Dauguma vietos lietu
vių dirba šiame fabrike ir džiaugiasi 
streiko pabaiga. Chroniški šio fabriko 
streikai kartais trunka iki pusmečio. 
Kai paklausi betkurį darbininką, at
sako streiko nenorįs ir jaučiasi už
darbiu patenkintas. Kokiu būdu strei
ką pradedanti unija surenka beveik 
visą 100% balsų, retai kas gali išaiš
kinti. Unija sako ir šį kartą streiką 
laimėjusi. Darbininkai galvoja, kad 
vargu iki kito streiko jie atgaus pra
rastą uždarbį. Dauguma St. Cathari
nes darbininkų pasitenkina tik treč
daliu to, ką moka GM fabrikas, bet 
jie negali streikuoti ir niekad nestrei
kuoja.

REKOLEKCIJAS vedė svečias iš 
Bruklyno kun. Juvenalis Liauba, OF 
M. Per visas tris dienas žmonių buvo 
labai daug. Galima drąsiai sakyti, 
kad niekad anksčiau tokiais atvejais 
nebuvo tokio susidomėjimo rekolek
cijomis, kaip šiandien. Kor.

PAGERBTAS VEIKLUS ŽEMAI 
TIS. Kovo 23 d. suvažiavę iš Hamil
tono, Niagara Falls, St. Catharines ir 
iš kitur lietuviai, kurių susirinko apie 
50 į salę, sveikino visuomenininką 
Juozą Sarapnicką vardinių bei 15 
metų lietuviškos veiklos proga. J. 
Sarapnickas nuoširdžiai dėkojo už at
vykimą į šį pobūvį. Sugiedota “Ilgiau
sių metų”. S. Bakšys savo kalboje 
gražiai apibūdino J. Sarapnicko orga
nizacinę veiklą. Kiti kalbėtojai, įver
tindami J. S. organizacinius darbus ir 
gabumus, prašė ir toliau tarnauti lie
tuvybei bei lietuvių vienybei, pasiža
dėdami jam talkinti. ▼. d. 

balandžio 15 d., 7 v.v., Sv. Jono Kr. 
salėje. Primenama skautams: pakar
toti mazgus, morzę, kelionės ženk
lus, atsinešti į sueigą pieštukus ir 
užrašų knygutes.

• Il-sios vilkiukų dr-vės sueiga 
dėl Velykų švenčių balandžio 13 d. 
neįvyks. Ji bus šeštadienį prieš At
velykį, bal. 20 d., įprastu laiku.

• Balandžio 3 d. skautininkų ra
movės sueigoje s. E. Kazakevičius 
perrinktas ramovės seniūnu. Sueigo
je diskutuota skautų veikla ir pa
siruošimas tautinei stovyklai.

• Naujos skautiškos dainos pa
skelbtos š.m. pirmuose “Skautų Ai
do” numeriuose: Tautinės stovyklos 
daina (O. B. Audronės ir muz. J. 
Gaidelio) ir sukaktuvinė daina “Pen
kios dešimtys” (V. Bražėno ir muz. 
Br. Budriūno). C. S.

turėjo išaiškinti Europos čempio
nes. — Pirmasis kėlinys baigėsi ly
giomis — 5:5, nes kaunietės jaudi
nosi ir žaidimo inciatyvą buvo ati
davusios rostockietėms, turinčioms 
didesnę spartą. Nuo pralaimėjimo 
žalgirietes apsaugojo vartininkė Ro
žė Stasiulevičienė, sulaikiusi net tris 
baudinius ir pastojusi kelią dauge
liui įvarčių. Antrajame kėlinyje pir
mauti pradėjo žalgirietes, pastebė
jusios savo varžovių vokiečių didė
jantį nuovargį. Pastarąsias buvo iš- 
sėmusi pirmajame kėlinyje išvysty
ta didžiulė sparta. Rungtynės baigė
si 13:11 (5:5) kauniečių naudai. Du 
kartus iš eilės Europos taurės dar 
nebuvo laimėjusi nė viena koman
da. — Čempijonių komandą sudarė: 
Rožė Stasiulevičienė, Regina Bitinai- 
tė, Dana Vaitiekūnaitė, Elena Pet
kienė, Pajauta Dimaitė, Stefa Salik- 
lienė, Elena Buzelienė, Irena Tuiny- 
laitė, Angelė Pasvenskienė, Regina 
Grinevičiūtė, Anelė Lesickaitė, Gra
žina Lapinskaitė ir Janina Rasimaitė. 
Kaunan sugrįžusias žalgirietes sutiko 
tūkstantinė entuziastingai nusiteiku
sių kauniečių minia su plakatais ran
kose: “Ačiū, merginos!”, “Žalgiri”, 
mes su tavim!” čempijonės į šį su
tikimą reagavo džiaugsmo ašaromis. 
Rungtynes lietuviai turėjo progos 
stebėti televizijų ekranuose.

Kaune viešėjo R. Vokietijos bok
sininkai. Pirmosios draugiškos rung
tynės baigėsi 5:5. Antrose rungtynė
se buvo išmėginta eilė atsarginių 
boksininkų, todėl pralaimėta 5:3.

Sov. Sąjungos prieauglio krepšinio 
pirmenybėse gerai žaidžia Lietuvos 
mergaitės; iki šiol įveikė Gruziją 
68:40, Maskvos Spartaką 61:47, Mask
vos Junost 48:27. Lietuvaitės eina 
be pralaimėjimų ir kartu su Latvija 
pirmauja.

Krepšinio pirmenybėse: Žalgiris — 
Rygos UEF 68:63; Žalgiris — Kievo 
Strojitelis 60:51, ir 48:60.

A. Aleksiejūnas vėl pasiekė gerą 
pasekmę 5000 m bėgime Odesos sta- 
dijone — 14:06,2.

Sov. Sąjungos jaunių stalo teniso 
pirmenybėse gerai reiškiasi Lietuvos 
mergaitės. Komandinėse varžybose, 
turėdamos vieną pralaimėjimą, lai
kosi pirmoje vietoje. Individualiai 
geriausiai žaidė A. Giedraitytė, ku
ri jau laimėjo mišraus dvejeto var
žybas.

Vilniaus Statybos krepšininkės ir 
antrose rungtynėse įveikė Lenkijos 
AZS sportininkes 65:62.

SPORTAS VISUR
Kanadietė Nancy Greene antrus 

metus tapo geriausia pasaulio slidi
ninke. Metus trukusiose slidinėjimo 
varžybose ji surinko daugiausia lai
mėjimų ir taškų. Antroje vietoje 
liko prancūzė L Mir.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė, 
viešinti P. Amerikoje, žaidė 3 rung
tynes su Brazilija ir visas laimėjo 
63:57, 63:48 ir 82:79.

Europos stalo teniso pirmenybės 
įvyks balandžio 17-24 d. Prancūzijoje, 
Lijono mieste.

Tradicines irklavimo lenktynes 
Temzės upėje tarp Cambridge ir Ox
ford© universitetų laimėjo Cambrid
ge. Tai buvo jų 62 laimėjimas. Ox- 
fordas yra laimėjęs 51 kartą.

Europos tautų taurės futbolo var
žybose Anglija nugalėjo Ispaniją 1:0.

GERA PROGA 
JAUNIEMS DAINININKAMS 

(Atkelta iš 5-to psl.) 
geidaujama spaudai tinkanti konkur
so dalyvio foto nuotrauka. Registra
cijos ir informacijos reikalais prašo
ma kreiptis šiuo adresu: “Margutis”, 
6755 S. Western Avenue, Chicago, Ill. 
60636, USA. Tel. GR 6-2242.

“Margutis”

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

• Jvoiriof medžiagos namų taisymams
• Lentas, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dunda. W. . 533^414

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO. ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita kmanlų taisyme tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KUKO ALYVOS BENDROVĖ 

Madžeto ir patarnavimo planai. Ttaimokėjimas penkiems metams Ir ugiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777

Lietuviškai visais šiidvmo reikalais kreipkitės- SL Prakapas 
tel RO 7-9088 kiekvienu metu

Ateitininkų žinios
Ateitininkų metinė šventė — ba

landžio 27-28 i Atvyksta Federaci
jos vadas dr. J. Pikūnas. Šeštadienį, 
balandžio 27, bus susirinkimai vyr. 
moksleivių ir 7-8 sk. jaunesniųjų kar
tu; kitas susirinkimas — jaunučių. 
5 vai. numatomos Mišios, po to — 
sendraugių vakarienė ir jaunimui šo
kiai. Sekmadienį, balandžio 28 d., 
10 v. Mišios ir po pietų 3 v. iškil
mingas posėdis. Egzaminai įvyks šeš
tadienį, balandžio 20 d.

Didžiąją Savaitę ateitininkai klūpo 
prie Švenčiausio šia tvarka: jaunu
čiai bern. — šeštadienį, 3-3.30 v.; 
jaunesnieji bern. — šaštad. 3.304 v.; 
jaunutės merg. — penktad. 5-5.30 v.; 
Vaidilutės — penktad. 5-5.30 v.; Gin
tarės — penktad., 5.30-6 v.; vyr. 
moksl. mergaitės — šeštad., 44.30 v.; 
vyr. moksl. berniukai — šeštad., 4.30- 
5 v. Adoracijai atvyksta ne pora, bet 
visi būrelių nariai. Pageidautina, 
kad kartu dalyvautų ir globėjai. 
Adoracija nėra pareiga, bet privile
gija ir visi turėtų į tai atkreipti dė
mesį.

Velykų proga visiems linkime gied
ro džiaugsmo. Tegu prisikėlęs Kris
tus ir mus prikelia naujam, geres
niam gyvenimui!

Ligoniai. Šv. Juozapo ligoni
nėje: sesuo Rita, O. Teišerskie- 
nė — kmb. 662, J. Smolskis — 
119, E. Pašilienė — 109, J. Kup- 
rėnas — 120E; A. Leniauskas, 
Central Hosp.; p. Rekšienė — 
207; General ligoninėje: B. Ta
mašauskas iš Delhi — 632; Our 
Lady of Mercy ligoninėje: A. 
Bonickienė 2W; Queen Elizabeth 
verside ligoninėje: p. Skilan- 
džiūnas ir E. Kuzmickienė; Lam
bert Lodge senelių namuose p. 
Bonickienė 2W; Queen Elisabeth 
lig.: A. Slanina. Namuose ilges
nį laiką serga: p. Stungrienė, 
16 Mechanic St., Toronto 3; p. 
Martynaitienė, 559 Dovercourt 
Rd.; p. Vaitkevičius, 207 Que
bec Ave.

Teresė Vaitukaitienė, po au
tomobilio nelaimės išbuvusi ar
ti septynių mėnesių Bramptono 
ligoninėje, grižo i namus. Jos 
vyras Jonas toje nelaimėje žuvo 
vietoje. Velionis bus prisimintas 
Velykų pirmąją dieną 11 vai. 
pamaldose Sv. Jono Kr. bažny
čioje. " 1

Delhi - Tillsonburg 
PADĖKA

Nuoširdžią padėką už taip gražų 
pobūvį ir vertingą sidabro dovaną 
reiškiame: p.p. A. Augustinavičiams, 
St. Augustinavičiams, Beržiniams, 
Bertuliams, Budriams, Dirsėms, El- 
liotams, p. Gurkliui, Galiauskams, 
Gužauskams, Gendrėnams, Jakubic- 
kams, Joneikiams, Kairiams, Kazėnui, 
Lapėnams, Laureckams, Lapieniams, 
Lukošiams, Liutkams, Olekoms, Ma
žeikiams, Mažiuliams, Miceikoms, 
Pargauskams, Povilaičiams, Pečiu
liams, Ratavičiams, Rugieniams, Ro- 
zokams, Skuodienei, Stonkams, Grin- 
cevičiams, Tuinylienei, Stradoms- 
kiams, šimučiams, Šiurnoms, Steig- 
viloms, Vilkienei, Vindašiams, Vyš
niauskams, Žebertavičiams, žiogams, 
Žilvičiams.

Dėkojame pp. Balaišiams už patal
pas ir triūsą. Ypač gili mūsų padėka 
p. Pargauskienei, iniciatorei ir ko
ordinatorei bei jos nenuilstamai pa
dėjėjai p. Siumienei. Taip pat p. Mi- 
ceikai už sumanų vadovavimą.

Vanda ir Petras Gameliai

WINDSOR, ONT.
WINDSOR O UNIVERSITETE da i 

lininkės A. Tamošaitienės darbų pa
rodą kovo 16 ir 17 d. aplankė dau
gelis Windsoro ir Detroito meno my
lėtojų. Jolanta ir Mykolas Kiziai sa
vo rezidencijoje surengė pagerbimą 
A. A. Tamošaičiams, iš Windsoro ir 
iš Detroito kviestiems svečiams. Iš 
Windsoro pagerbime dalyvavo prof. 
Robertas ir Bronė Pinto, Windsoro 
Lietuvių B-nės pirm. dr. Kuras su 
žmona, p. Balaišiai; iš Detroito — 
prof. Justinas Pikūnas ir ponia, p.p. 
Veselkos, Butavičiai, S. Cirtautienė, 
Garliauskai, Petrauskienė, Seleniai, 
Mingėlos, Alfonsas Nakas. Kor.

Niagara Falls, N.Y.
DIDŽIOSIOS SAVAITES PAMAL

DŲ TVARKA §v. Jurgio parapijos 
bažnyčioje — D. Ketvirtadieni: Mišios 
7 v. ryto ir 7 v. vakaro: išpažintis 
— 6 v. vakaro; Komunija bus dali
nama per Mišias. D. Penktadienį: sta
cijos 3 v. po pietų; stacijos 7 v. va
karo ir Kryžiaus nudengimo apei
gos, pamokslas; išpažintis — 6 v. 
vakaro. D. šeštadieni: 8 v. vakaro 
ugnies, vandens ir Velykų žvakės 
šventinimas; Mišios ir Komunija; iš
pažintis 7 v. vakaro. Velykų sekma
dieni: 7 v. Prisikėlimo pamaldos, pro
cesija, Mišios ir pamokslas; 8 v. — 
Mišios, 10 v. — Mišios, 12 v. — Mi
šios. Išpažinčių bus klausoma per 
kiekvienas Mišias sekmadienį. Per 
Velykas visos šeimos eina bendrai 
Komunijos.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
GARDEN — SUNNYSIDE, $7.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių namas, 
vandens - alyvos šildymas, garažas, viena atvira skola balansui 10-čiai 
metų.
BABY POINT, apie $8.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras namas, kvadra
tinis planas, garažas, viena atvira skola 10-čiai metų.
GEOFFREY — HIGH PARK, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras 
didžiulis namas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, 
puiki nuomojimui vieta.
RUNNYMEDE RD. — BLOOR, 8 kambarių, rupių plytų atskiras namas, 
vandens - alyvos šildymas, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavi
mu, namas be skolų.
BLOOR — DUNDAS, puikus vos keleto metų senumo, 5 butų aparta
mentas, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, balkonai, garažai su privačiu įvažiavi
mu, viskas išnuomota, turi būti parduotas.
ROYAL YORK — BLOOR — NORSEMAN, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas su dvigubu garažu. 
DURIE ST., 7 kambarių, atskiras namas, kvadratinis planas, užbaigtas rū
sys, garažas, greitas užėmimas.
SWANSEA — BLOOR, apie $18.000 įmokėti puikus 11 kambarių per du 
augštus, vos keliolikos metų senumo atskiras namas, garažai su privačiu 
įvažiavimu, viena atvira skola balansui 10-čiai metų, nedideli mokesčiai, 
labai graži vieta.
KINGSWAY — ROYAL YORK, originalus 13 kambarių dvibutis - duplek
sas, vandens - alyvos šildymas, garažai su privačiu įvažiavimu, antras 
augštas išnuomotas už $235.00 mėnesiui.
24 BUTŲ APARTAMENTAS, su balkonais, gauna apie $36.000 metinių 
pajamų, maždaug 6 metų senumo, neaugšta kaina, viskas išnuomota, ne
bloga investacija, apie $60.0000 įmokėti.
30 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $70.000 ar mažiau įmokėti, maždaug 
$46.000 metinių pajamų, virš 10% palūkanų už investuotą kapitalą.
BENZINO STOTIS - RESTORANAS, $15.000 įmokėti, modernūs — nauji 
įrengimai, ant labai judraus plento — tik 89 mylios nuo Toronto; galima 
keisti į namą, labai skubus pardavimas; priėjimas prie Georgian Bay eže
ro, neaugšta kaina.

P R. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

MOKAME
4%% už depozitus
5Vž% numatyta už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7%

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KAbOb V ALAN Dub: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskynus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai 30 min, 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

BLOOR — DORVAL GATVES, $26.900 prašoma kaina, atskiras plytų na
mas, per 2 augštu, 6 kambariai, nauja šildymo sistema (oru — alyva), 
gana didelis sklypas ir garažas. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA G-VĖS, $29.500 prašoma kaina, pusiau atskiras 
plytų namas, 8 kambariai per 3 augštus, geras pelnas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas; įmokėti $10.000.
ABBOT — GATVĖ, 7 dideli kambariai, atskiras plytų namas, automo
biliui vieta įvažiuoti, nepereinami kambariai, namas išmokėtas, savinin
kas ima balansui vieną atvirą mortgičių 10 metų. Prieinama kaina ir 
įmokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

10 AKRU PRIE DON MILLS RD., 697 pėdų priekis, lygi žemė, netoli 
Keswick’o. Prašo $10.000.
100 AKRŲ VASARVIETĖ ■ ŪKIS ties Wasaga prie dviejų plentų, prie 
miestelio, 2% mylios nuo lietuvių vasarvietės, lygi ir derlinga žemė, 
upelis; ūkis tinka padalinti j vertingus sklypus, namas su visais patogu
mais. tinkamas vasarojimui, didelis tvartas ir daržinė. Įmokėti apie 
$6.000; prašoma kaina nėra perdidelė.
PARKDALE, 2 AUGŠTŲ, $8.000 įmokėti, atskiras, gėrų plytų, 8 kamba
riai. 2 virtuvės, 2 prausyklos, apšildymas vandeniu.

BLOOR — BATHURST, 11 kambarių, 8.000 Įmokėti; 3 prausyklos, 2 vir
tuvės, su visais baldais, šoninis įvažiavimas.
KRAUTUVE RONCESVALLES — DUNDAS, $8.000 Įmokėti; modemus 
priekis, 5 kambarių apartamentas nauja krosnis, dvigubas garažas, 7% % 
vienas mortgičius. ... ....
ST. CLAIR, $2.500 Įmokėti, pusiau atskiras, 5 kambariai, alyva apšildo
mas, garažas, 7% mortgičius. Prašo $15.900.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mua. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliūdžiui Alv. (Mieldažukė) Wistotki
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AFDRA EDA
GYVYBRS • AUTOMOBUJŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ e 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSHT- 
KIMŲ • MOKSLAPJINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

Pasaulio Įvykiai
KANADOS ĮVYKIAI

Naujuoju vadu ir Kanados

Maskvoje

ALFA RADIO & TV
Parduodam tr taigom televizijos ir radijo tparatos. Tabom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-616 5. • 672 LANSDOWNE AVX„ TORONTO

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuva, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir L t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėias gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

> Be to, siunčiame Jūsų sudarytu*, tr apdraustus įvairius siunti 
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte," prašomi savo sudarytus siuntinius bei nžs» 

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

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

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

uauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe 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.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISO M T.V. ANTENAS.
532 - 7733

T736 Dundas St. W. Scv. R. Stasiulh

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

lempos ir batarejos. Prityręs* specialistas su ilga praktika

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

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

Bloor Autorite Garage žs SR(Sge)Y^eL53i-i3S

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. (šoninės durys), TORONTO. TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius.

Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

— Taip, draugas komisare, 
prisipa^stu, kad žmoną išme> 
čiau pro langą iš trečio aųgšto,. 
bet tai atsitiko tik dėl mano iš
siblaškymo.

— Ką čia tamsta niekus plepi!
— Taip, draugas komisare, 

tikrai dėl išsiblaškymo. Dar pra
eitą savaitę mes gyvenome kita
me bute, pirmame augšte ...

— Ką pirmiausia reikia pada
ryti, norint įsitikinti pomirtinio 
gyvenimo buvimu?

— Numirti.AMERIKĄ SUKRĖTĖ NEGRŲ VADO KUN. M. L. KING NU
ŽUDYMAS Memfio mieste, kur jis buvo nuvykęs organizuoti para
mos nuo š.m. vasario 12 d. streikuojantiems švaros palaikymo dar
bininkams. Tai buvo antra M. L. King kelionė į Memfį. Prieš sa
vaitę jis čia buvo suorganizavęs demonstracijas, kurios sukėlė riau
šes ir pareikalavo 16 metų amžiaus negro gyvybės. R. M. Kingą Lor
raine motelyje nušįpvė gretimame viešbutyje apsistojęs tūlas John 
Willard, atentatui panaudojęs Remington firmos šautuvą su teles
kopiniu taikikliu. Nusikaltėliui pasisekė pabėgti. Jo tikroji pavar
dė policijai nėra žinoma. John Willard jis buvo įrašęs į viešbučio 
registracijos knygą. Laikraščiai ir Memfio savivaldybė paskyrė 
$150.000 asmeniui ar asmenims, kurių dėka žmogžudys bus susek
tas ir suimtas. Kadangi ant la-r 
gamino jis yra palikęs delno 
nuospaudą, tapatybės nustaty
mas neturėtų sudaryti didesnės 
problemos. Velionis M. L. King 
buvo 14-tas amerikietis, gavęs 
Nobelio taikos premiją. Lygy-' 
bės negrams jis siekė taikiomis 
demonstracijomis, kurios nere
tai neapsieidavo be kraujo pra
liejimo. Dėl šios priežasties bal
tieji amerikiečiai jo žuvimą su
tiko dvejopa reakcija — vieni 
reiškia viešą apgailestavimą, o 
kiti teigia, kad M. L. King pats 
prašėsi tragiškos mirties.

Amerikos didžiuosius miestus 
nusiaubė negrų riaušių banga. 
Pasipiktinę M. L. King nužudy
mu, jie ėmė deginti pastatus ir 
plėšti krautuves. Prez. L. B. 
Johnsonas buvo priverstas į Va
šingtoną atgabenti apie 12.000 
kariuomenės, nes vietinė poli
cija neįstengė atstatyti tvarkos. 
Pirmą kartą nuo depresijos lai
kų Baltuosius Rūmus ir kongre
so pastatą saugo kariuomenė. 
Vašingtone. Čikagoje, Detroite 
ir kituose miestuose žuvo kelias
dešimt asmenų, suimta tūkstan
čiai riaušininkų, nuostoliai sie
kia keliasdešimt milijonų dole
rių. Negrams padarytą skriaudą 
prez. L. B. Johnsonas bando ati
taisyti diplomatinėmis priemo
nėmis. Sekmadieni jis paskelbė 
visuotinio gedulo diena, pagerb
damas nužudytąjį negrų vadą M. 
L. King. Visose valdžios ir ka
riuomenės įstaigose tą dieną vė
liavos buvo nuleistos iki pusės 
stiebo. Jis taipgi kreipėsi į kon
gresą, prašydamas paspartinti 
civilinių teisių įstatymo priėmi
mą.

Prez. J. F. Kennedžio ir M. L. 
Kingo nužudymas įtaigoja, jog 
būtų laikas suvaržyti ginklų par
davinėjimą JAV-bėse. Po tragiš
kos J. F. Kennedžio mirties 
prez. L. B. Johnsonas pareika
lavo naujo įstatymo ginklų kon
trolės klausimu, tačiau projek
tas yra užkliuvęs senato teisių 
komitete, kuris M. L. King nu
žudymo išvakarėse suvaržymus 
atmetė. Naujoji tragedija, gali
mas dalykas, senatorius privers 
pakeisti nuomonę. Nevaržomu 
ginklų pardavinėjimu kaikurio- 
se valstijose naudojasi ne tik 
žudikai, bet ir įvairūs krimina
liniai nusikaltėliai.

Detroite įvykusiame suvažia
vime negrų* šovinistinių grupių 
atstovai paskelbė sudarą Naują
ją Afrikos Respubliką. Į šią neg
rų “valstybę” jie nori įjungti 

Vęnkias JAV valstijas, jos te
ritoriją sudarytų Georgia, Ala
bama, Mississippi, Louisiana ir 
South Carolina. Suvažiavimas 
buvo sušauktas prieš M. L. King 
nužudymą. Jame dalyvavo 50 at
stovų, priklausančių “juodosios 
jėgos” karingosioms grupėms, 
kurios atstovauja tik negrų ma
žumai.

Šiaurės Vietnamas sutiko pra
dėti pasitarimus su JAV atsto
vais karo klausimu. Komparti
jos dienraštis “Nhan Dan” Ha
nojuje po ilgos tylos paskelbė 
prez. L. B. Johnsono kalbą apie 
dalinį bombardavimo sustabdy
mą. Šią priemonę kompartija 
laiko nepakankama taikos dery
boms pradėti. Pirmame susitiki
me turėtų būti aptartas visiškas 
bombardavimo sustabdymas ir 
karo veiksmų nutraukimas. 
Prez. L. B. Johnsonas planavo 
konferenciją Havajuose su ame
rikiečių karo vadais ir augštai- 
siais pareigūnais P. Vietname, 
tačiau pianus sukliudė M. L. 
King nužudymas ir prasidėjusios 
negrų riaušės. Jam teko pasiten
kinti susitikimu su gen. W. 
C. Westmorelandu Vašingtone. 
Niekas šiandien negali pasaky
ti, kokia bus Hanojaus reakci-

ja į negrų riaušes. Matydami 
tokius įvykius Amerikoje, komu
nistai gali pagriežtinti savo rei
kalavimus ir padaryti juos ne
priimtinais. S. Vietnamo prez. Ho 
Chi Mink šiandien turi rimtą 
pagrindą galvoti, kad JAV ne
galės tęsti karo dėl politinio ir 
rasinio susiskaldymo. Iš Baltųjų 
Rūmų pranešama, kad ryšiai su 
Š. Vietnamu jau yra užmegzti.

20.000 amerikiečių ir vietna
miečių karių be didesnių kau
tynių pasiekė Khe Sanh* bazę, 
pralaukdami apsupimo žiedą. At
rodo, komunistai yra nutarę-ba
zės nepulti, čia jie buvo sutrau
kę apie 20.000 karių, kurių skai
čius dabar yra sumažėjęs iki ke
lių tūkstančių. Khe Sanh bazės 
išlaisvinimas amerikiečiams su
teiks tvirtesnę kortą derybose 
su Hanojumi. Amerikiečių avia
cija bombarduoja Š. Vietnamo 
teritoriją nuo demilitarizuotos 
zonos iki 20-tos paralelės. Ka
dangi šis Š. Vietnamo ruožas yra 
labai siauras, bombos dabar ne
liečia 66% Š. Vietnamo teri
torijos ir beveik 90% visų gy
ventojų.

Santykius tarp Sovietų Sąjun
gos ir komunistinės Kinijos 
įtempė sovietų tanklaivio “Kom
somol Ukrainy” sulaikymas 
Wampu uoste. Tass agentūros 
pranešimu, kiniečiai jėga Įsiver
žė i laivą, padarydami nemažų 
nuostolių. Maskva tai laiko di
deliu nusikaltimu ir ligšiolinių 
susitarimų pažeidimu, nes laivas 
gabeno naftą i Š. Vietnamą. 
Pekingui metamas kaltinimas, 
kad kiniečiai mėgina trukdyti 
paramos teikimą S. Vietnamu!. 
Kinija paskelbė ištremianti su
laikyto laivo kapitoną Kosekovą 
ir jo antrąjį karininką Pono- 
marčuką. Kapitonas pažeidęs Ki
nijos Įstatymus, o jo karininkas 
buvęs nutvertas su foto aparatu 
rankose. Nuotraukos buvusios 
daromos sovietų žvalgybai.

Prahoje posėdžiavo 3.000 bu- 
busių politinių kalinių, kuriems 
teko pažinti, kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas stalininko 
A. Novotny siautėjimo metais. 
Suvažiavimo dalyviai Įsteigė 
“Klubą 231”. Šis skaičius reiš
kia konstitucijos paragrafą, pa
gal kuri buvo baudžiami politi
niai kaliniai. Vyr. prokuroras 
gen. F. Zabranski, filosofo I. Svi- 
tako paprašytas, sutiko ištirti 
buvusio užsienio reikalų min. J. 
Masaryko mirties aplinkybes. 
Anuometiniai kompartijos pa
reigūnai šio politiko mirti yra 
pavadinę savižudybe, bet šian
dien daug kas galvoja, kad J. 
Masarykas buvo nužudytas. Pra
hos priemiesčio miškelyje buvo 
rastas pasikoręs augščiausio teis
mo teisėjas J. Bretansky, tvar
kęs stalininko A. Novotny aukų

jis yra įstojęs tik prieš pustrečių 
metų, o ministenų kabinete iš
buvęs vienerius metus. Pirmo 
balsavimo metu kandidatai į va
dus išsirikiavo šia tvarka: 1. Tru
deau — 752 balsai, 2. Hellyer — 
330, 3. Winters — 293, 4. Mar
tin — 277, 5. Turner — 277, 
6. Green — 169, 7. MacEachen 
— 165, 8. Kierans — 103. Susi
siekimo min. P. Hellyer užėmė 
antrą vietą, bet gavo pora šimtų 
mažiau balsų nei buvo tikėjęsis. 
Balsavimo rezultatai labiausiai 
sukrėtė senąjį politikos vilką P. 
Martin, užsienio reikalų minis- 
terį. Jo svajonė užbaigti savo po
litinę karjerą Kanados premje
ro pareigose nuėjo niekais. Šią 
pralaimėjimo galimybę, atrodo, 
jis buvo iš anksto numatęs. Tai 
liudija kišenėje turėtas pasitrau
kimo ir tolimesnių varžybų pa
reiškimas. Jo pėdomis pasekė 
Kierans ir MacEachen. Pastara
sis pavėlavo Įteikti pasitraukimo 
raštą ir dėlto negalėjo būti iš
imtas iš sekančio balsavimo.

Hellyer ir Winters mėgino už
sitikrinti Martino rėmėjų balsus, 
bet didžioji jų dalis perėjo i 
Trudeau pusę. Antrajame balsa
vime Trudeau gavo 964 balsus, 
Winters — 473, Hellyer — 465. 
Į antrą vietą iškopė Winters, bet 
tik astuonių balsų persvara su
gundė Hellyer nepasitraukti iš 
varžybų. Jiedu sutarė dalyvau
ti sekančiame balsavime ir po 
to remti tą, kuris iš jųdviejų su
rinks daugiau balsų. Galimas 
dalykas, tai buvo strateginė klai
da. nes Trudeau balsų skaičius 
pakilo iki 1,051, Winters — iki 
621, o Hellyer tegavo 377 bal
sus. Jeigu jo balsai būtų buvę 
atiduoti Winters kandidatūrai, 
pastarasis būtų prisivijęs Tru
deau ir. galimas dalykas, laimė
jęs rinkimus. Susisiekimo mi- 
nisterio P. Hellyer pasitrauki
mas iš varžybų ketvirtame bal
savime stipriausiam Trudeau 
varžovui Winters davė 954 bal
sus, bet Trudeau su 1.203 bal
sais jau buvo surinkęs reikiamą 
daugumą. Jam teko garbė tapti 
naujuoju liberalų vadu ir Ka
nados premjeru.

Winters ir Hellyer dėjo visas 
pastangas sulaikyti Trudeau, 
bet jie kažkodėl nesusilaukė pa
ramos iš ministerio vartotojų 
reikalams Turner, kuris iki pa
skutinio momento nesutiko at
šaukti savo kandidatūros, nors 
neturėjo jokių galimybių laimė
ti. ši laikysena yra aiškinama 
dvejopai. Vieni sako, kad Tur
ner šalininkai būtų rėmę Tru
deau ir gerokai sustiprinę jo 
pergalę. Kiti gi mano, kad Tur
ner nenorėjo suskaldyti libera
lų partijos. Trudeau-Winters ašt
resnė dvikova, be abejonės, bū
tų įnešusi dar daugiau trinties 
Į delegatų eiles.

Nukelta Į 10-tą psl.

rehabilitacijos reikalus. Čia vėl 
kyla Įtarimas, kad jis ne pats 
pasikorė, bet buvo pakartas se
nosios stalininkų klikos. Jeigu 
J. Masarykas buvo nužudytas, 
galimas dalykas, tai buvo žino
ma teisėjui J. Bretanskiui.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W., 
(prie Gladstone). Tel. 535-9468 
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t. t Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmų savaitę (bal. 6—13) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

F. La Rochefoucauld:
Žmogus, kuriam niekas nepa

tinka, yra žymiai nelaiminges
nis už tą, kuris niekam nepa
tinka.

Taip tik atrodė
Nuo vyro pabėgo žmona. Ne

užilgo grįžusi prašo vyrą jai at
leisti. Vyras jai atsakė: “Už tai, 
kad pabėgai, galiu atleisti, bet 
už tai, kad sugrįžai — niekuo
met.

Šeimininkė jaunai savo nuo
mininkei:

— Vakar vakare man atrodė, 
kad į namus parėjai vyriškio 
lydima.

— Man irgi panašiai atrodė.

Į LIETUVĄ
OFICIALU 

GARANTUOTA 
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA — 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

Daug geriau, negu siuntiniai. 
Jūsų giminės galės nusipirkti 
visa, ko norės Vnešposyltorgo 

SPECIALIOSE DOLERIŲ 
KRAUTUVĖSE 
ir nepaprastai 

ŽEMOMIS KAINOMIS.
Tą jūsų giminės galės patvirtinti. 
JOKIŲ ATSKIRŲ MOKESČIŲ 

nei siuntėjui, nei gavėjui. 
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

New York, N.Y. 10010 U.S.A. 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ 
su pilnomis informacijomis.

DĖMESIO!
AUTOMOBILIAI 
su 10% nuolaida 

UŽSAKYKITE DABAR ir su
taupykite daug pinigų. 

Paskutinė užsakymo data 
1968 m. balandžio 25 d.

Dramaturgas
Dramaturgas psichiatrui:
— Tik ką baigiau veikalą 

“Makbetą”. *
— Bet gi “Makbetą” yra su

kūręs Šekspyras.
— Koks sutapimas! Tas pats 

man buvo pasakyta, kai para
šiau “Hamletą”. Parinko Pr. AL

FILMAI 
BRIGHTON 

KINO TEATRE
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710

DU LENKIŠKI FILMAI, 
pirmą kartą rodomi Kanadoje 

bal. 14 iki 20 imtinai

DU RUSIŠKI FILMAI
"l D IOTAS" — 

spalvotas filmas 
Priedo —

"D IM K A"; 
abu su angliškais įrašais.

Bal. 21 iki 27
Kasdien nuo 7.30 v.v. 

šešt. ir sekm. nuo 5 v. p. p.

DRAUDIMAI

231-2661 arba
233-3323

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYT1
DANTŲ GYDYTOJA 

1795 BLOOR ST. W. (pri» Keele,
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai p.p.

Telefonu KO. 6-1372

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LR D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v j. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 ▼.». 
v.p.p. išskyros treciadien. it sekmadienius.

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

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE.

(prie Queensway)
Tel. 762-1009. __

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

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

Oblneto telefonas LE. 4-44*i

OR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir teštadienlaia 

pagal soritarimą.
1*82 BLOOR ST. W- Toronte 

U rytu, duo Dufferin St)

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius

Naujai atidaryta lietuviška sporto 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, {vairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

780 Queen St- W. 
prie Gore Vale 
lei. EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai tisus mecnaiitt- 
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
Visu RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

Rengiama ekskursija Europon

International 
Driving School 

WALDI
Centriit* jtteiflo 691 S».,

TsI. RO 2-2100

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

Mokome tu ttandartinOmitr 
ju*o-Mtin*mit frantmiriiomte 

k VoUctwageiMie.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pnpažin 
tas plomberis, atlieka jvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Aven Toronto 

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

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

automatinės transmisijoe

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuota*. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST^ 
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1901 Į

(AŠTUONIOLIKA DIENŲ LIETUVOJE: BIRŽELIO 8 — 29)

Registruotis iki balandžio 30 dienos

tel. 278-7261

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST.

(kampos Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS 
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieasra varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LĖ. 3-4912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems aki 
fektams. Ištiria akų n 
dažnai sukelia galvos skaudė 
nčvingumą. Kalba slavų

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-9924

<1 au d i Mti a i
NAMŲ,AUTOMOBILI U 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612
769 - 4131



fd TORONTO*
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Didžiosios Savaitės ir Velykų 
Švenčių pamaldų tvarka: D. Ketvir
tadieni — 7.30 v. vak.; D. Penkta
dieni — 3 v.p.p.; D. SeštadienJ — 
Velykų vigilijoje: 7.30 v. vakaro; Ve
lykų dieną — Prisikėlimas 7 v. ry
tą, Mišios dienos metu 10 ir 11 vaL

— Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. 
Tomui žiūraičiui, OP, už įdėtą širdį 
ir puikų domininkonišką žodį, prave
dant savaitės rekolekcijas. Velykinė 
spūstis Verbų sekmadienio pamaldo
se, gausus Komunijos priėmimas, 
virš 300 dalyvių bendruose parapi
jos pusryčiuose - agapėje liudija 
rekolekcijų sėkmę.

— Kviečiame D. Savaitę dalyvau
ti pamaldose. D. Penktadienio pa
maldose gieda par. choras. Sol. V. 
Verikaitis sutiko įsijungti į D. Sa
vaitės liturginį giedojimą. Velykų 
Prisikėlime giedos par. choras, o 11 
vai. — jaunimo choras.

— Pirmosios išpažinties ir Ko
munijos iškilmės — gegužės 12, sek
madienį, 10 v. Po Velykų pamokos 
3 kartus savaitėje: antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7 v. vakaro, sekma
dieniais — po 10 v. pamaldų. Tė
vus prašome atvežti vaikučius į pa
mokas. Tėvų pasitarimas įvyks ba
landžio 18 d., 7 v.v., par. salėje.

— Kviečiame visus parapijiečius 
dalyvauti seselių lietuvaičių 50 m. 
sukakties minėjime sekmadienį, ba
landžio 21. Pakvietimai gaunami par. 
knygyne.

— Lietuvoje mirus a.a. Valentinai 
Kausteklienei, jos dukrai — Alb. Au- 
gaitienei ir visiems šeimos nariams 
nuoširdi užuojauta. Už velionę at
laikytos gedulingos pamaldos.

— Onai Teišerskienei, ilgametei 
Sibiro kankinei, po operacijos be
sigydančiai šv. Juozapo ligoninėje, 
linkime Dievo palaimos ir sveika
tos.

Tradicmė kapinių lankymo ir 
puošimo diena §v. Jono lietu
vių kapinėse Įvyks gegužės 26, 
sekmadieni. Organizacijos ma
loniai prašomos tą dieną susi
laikyti nuo parengimų bei su
sirinkimų.

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas kovo 31 d. buvo gau
sus. Aptarti artėjančio “Kartūno 
baliaus” reikalai ir paskirstytos 
aukos i Vokietiją Velykų švenčių 
proga.' Priimta nauja narė O'. 
Juodviršienė. Dėkojame p. Ra- 
žauskienei už susirinkimo priė
mimą ir vaišes. “Kartūno ba
lius” Įvyksta gegužės 4 d. Kvie
čiame ponias ir paneles siūdin
tis kartūno sukneles. Trys gra
žiausios suknelės bus premijuo
tos. P. J.

Lietuvių Fondo tarybos posė
dis įvyko balandžio 7 d. Pasi
skirstyta pareigomis: tarybos 
pirm. — inž. V. Balsys, sekr. — 
P. Januška; valdybos pirm. — 
dr. Ant. Pacevičius, vicepirm. 
— St. Jakubickas, reikalų ved., 
ižd. ir sekr. — inž. P. Lelis, na
riai — inž. L. Balsys, J. R. Si
manavičius. Fondo pelnas pa
skirstytas: Kanados lietuvių šeš- 
tad. mokykloms — $500, skautų 
vietininkijai — $300, Montrealio 
“Baltijos” stovyklavietei -- $100; 
Toronto Lietuvių Vaiku Na
mams, studentams, ateitinin
kams — po $50; “N. Lietuvai” 
ir “T. Žiburiams” — po $25.

A.a. Edvinas Rimas Sanko- 
vas, 21 m. amžiaus Ošavos lietu
vis, ir jo sužadėtinė Catharyn 
Legg iš Ošavos balandžio 2 d. 
vakare netoli Brooklino ant 
septintojo kelio žuvo automobi
lio nelaimėje. Dėl nežinomos 
priežasties velionies vairuoja
mas automobilis atsitrenkė i me
di. Jų vestuvės buvo numaty
tos balandžio 20 d. Iš Ošavos 
tautiečių velionies tėvai susi
laukė daug užuojautų.

DARAU NUOTRAUKAS vestuvių, 
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti j 
namus. Skambinti teL 766-5738, 277 
Runnymede Rd. fotografui B. Tar
vydui.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMU” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

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

Programos ved.—J. R. Simonovičius, 
111 Rpncesvolles Avė., Toronto 3, 
Ont. LĖ 4-1274. Tos pats adresas ir 

“Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
sų klasėje turintiems laikinius leidi
mus. Ir jau galima pradėti važiuo
ti pirmų pamokų su standartinėm ar 

automatinėm motinom.
1076 BATHURST ST.

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

— Nuoširdžiai dėkojame rekolek
cijų vedėjui T. G. Kijauskui, SJ, 
už gražiai pravestas susikaupimo 
dienas ir T. Barnabui, OFM, už pa
galbą klausykloje. Taip pat labai 
dėkojame religinio koncerto atlikė
jams muz. I. Romanoff, sol. V. Ve- 
rikaičiui, kun. Br. Jurkšui ir para
pijos chorui.

— Didž. Ketvirtadienio apeigos — 
7.30 v.v., D. Penktadienio — 3 v.p.p., 
D. šeštadienio — 10.45 v. vak.; Pri
sikėlimas — 12 v. naktį. Per visas 
apeigas — išpažintys ir Komunija.

— D. Ketvirtad., Penktad. ir šeš- 
tad. prie švenčiausio adoruoja ko
lonijos ir parapijos organizacijos. 
Jų vadovybės prašomos susipažinti 
su biuletenyje paskelbta tvarka ir 
maloniai talkinti.

— Dalyvaują D. Savaitės apeigo
se ir neturį lietuviškų mišiolų gi
lesniam liturgijos supratimui kvie
čiami naudotis prie įėjimo padėtus 
spec, atspausdintus paaiškinimus.

— Mišios Velykų dieną — sekma
dienio tvarka.

— Nuoširdžiai užjaučiame p. Pū- 
kienę, mirus jos sesutei a.a. O. Kor
sakienei; p. Beniušienę, mirus jos 
sesutei a.a. G. Hawzan; p. Miciule- 
vičienę, mirus jos mamytei.

— D. Ketvirtadienį ir per Velykas 
pirmosios Komunijos ir katechetinių 
pamokų nebus. Jos vėl reguliariai 
prasideda antradienį po Velykų. Iš
rinktas pirmosios Komunijos iškil
mių komitetas: p.p. Biretienė — 
pirm., Biskienė, Kryžanauskienė, 
Stočkienė ir V. Paulionis.

— Savaitėje po Velykų lankoma 
užmiesty — Downsview, mieste — 
Humberview Rd., Humber Trail, Ja
ne St., Raymond Ave., Rivercrest 
Rd., Willard Gdns.

— Chorų repeticijos: trečiad., 7 
v.v. — stud, bendra; D. Ketvirtadie- 
nį jokių repeticijų nebus; D. Penkta
dienį, 10.30 v. ryto — vaikų.

— T. Rafaelis, pr. savaitgalį ve
dęs rekolekcijas Otavos lietuviams, 
lanko tautiečius Kingstone ir jo apy
linkėje.

— Pensininkų laisvavakaris bal. 
23, — antradienį po Atvelykio, 6.30 
v.v. Bus rodomi vaizdai iš Lietuvos 
ir vakarų Europos.

Atitaisymas. G. ir R. Strimaičių 
padėkoje “TŽ” 14 nr. vietoje V. B. 
Petrauskų pavardės turėjo būti V. B. 
Perkauskų.

Prisikėlimo kredito koopera
tyvas bus uždarytas: D. Penkta
dienį, Velykų dieną — sekma
dienį ir po Velykų pirmadienį, 
šeštadienį bus atidarytas nuo 
9-12 vai. Valdyba.

J šeštadieninių mokyklų mo
kinių kongresui rengti komite
tą papildomai pakviesti — muz. 
V. Verikaitis, kuris diriguos 
bendriems chorų pasirodymams, 
ir tautinių šokių mokytoja p. 
Balsienė, kuri vadovaus bend
ram tautinio šokio pasirodymui 
“Kalvelis”. Su jais kongreso 
komiteto pirm. L. Tamošauskas 
ir narys kun. P. Ažubalis ap
žiūrėjo kongresui ruošti salę ir 
parką Woodbridge vietovėje. 
Numatoma, kad iš Montrealio 
atvyks ir Z. Lapino vadovauja
mas skudučių ir kanklių orkest
ras. Mokinių atvyks apie 700. 
Rengėjų komitetas susirūpinęs, 
kad iki šiol daug mokyklų neat
sakė į švietimo komisijos bend- 
raraščio 12 nr. keltus klausimus. 
Tai sudaro sunkumų tvarkant 
kongreso programą ir laiko pa
skirstymą. L. T.

KOVOKITE

SU VĖŽIO

LIGA,

PASITIKRINDAMI

SVEIKATĄ

IR AUKODAMI

I

CANADIAN CANCER SOCIETY

66

22 Davisville Ave., Toronto

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

Apylinkės valdyba savo posė
dyje aptarė Toronto tarybos rin
kimus, įvykstančius gegužės mė
nesį. Valdyba ragina tautie
čius sutikti kandidatuoti į tary
bą. Kandidatų sąrašai įteikiami 
rinkimų komisijai iki balandžio 
18 d. Posėdyje apsvarstyta Ka
nados Lietuvių Dienos, įvyks
tančios Toronte spalio mėn. pro
grama. Tradicinis Motinos Die
nos minėjimas ir šiais metais 
jungiamas su Toronto šeštadie
ninės mokyklos užbaigimo aktu 
gegužės 12 d. Velykų švenčių 
proga apylinkės valdyba reiškia 
nuoširdžiausius sveikinimus mie
liems Toronto lietuviams.

Staigmena Toronte. Į Nekal
tai Pradėtosios Marijos vienuo
lijos 50 m. jubilėjaus proga ren
giamą popietę, Atvelykio sekma
dienį, 4 v., atvyksta seselės iš 
Putnamo ir atliks 30 min. pro
gramą. Taigi, Torontas pirmą 
kartą turės progos pamatyti se
seles ant scenos. Su ta progra
ma seselės praėjusį rudenį buvo 
Čikagoje, kur daug čikagiečių 
netilpo salėje. Priedo dalį pro
gramos atliks torontiškiai. Iš vi
so numatoma labai įdomi popie
tė. Patartina bilietus įsigyti iš 
anksto pas rengėjus, organizaci
jų atstovus ir abiejų parapijų 
knygynuose. Rengėjai

LEIDINYS “LITHUANIANS 
IN CANADA”, ką tik išėjęs iš 
spaudos, randa vis platėjantį at
garsį. Prof. J. B. Rudnyckyj iš 
Winnipeg© savo laiške rašo: 
“Esu labai dėkingas už vieną eg
zempliorių knygos “Lithuanians 
in Canada”. Priimkite nuošir
džius sveikinimus ir perduoki
te juos bendradarbiams. Esu tik
ras, kad jūsų darbas ras vietą 
Canadiana istorijoj šiame krašte 
ir užsieniuose.” Kanados Etni
nės Spaudos Federacijos buvęs 
pirm. Ch. E. Dojack iš Winni
peg©: “Ką tik gavau jūsų išleis
tą knygą “Lithuanians iri Cana
da”. Priimkite nuoširdžius svei
kinimus už darbą, gerai atliktą; 
esu tikras, kad kiekvienas Ka
nados lietuvis juo didžiuosis.”

“Param a” Velykų savaitę 
dirbs šia tvarka: D. Ketvirtadie
nį dienos metu nuo 10 vai. iki 
3 v. pjp. ir vakare nuo 4 iki 8 
v. D. Penktadienį — uždaryta, 
šeštadienį nuo 9 v. iki 1 v.p.p.

Latvis Artūras Ozolinš, 22 m. 
amžiaus pianistas, laimėjo 
$3.000 premiją Edmontone, kur 
įvyko muzikinis konkursas. Be 
to, jis gaus $1.000 už dalyvavi
mą koncerte su Edmontono sim
foniniu orkestru. A. Ozolinš gi
mė Vokietijoj; muzikos mokėsi 
Toronto konservatorijoj ir muzi
kos fakultete. Su Toronto simfo
niniu orkestru jis jau koncerta
vo būdamas vos 15 metu.
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 9-to psl.)
Spaudos konferencijose nau

jasis liberalų vadas P. Trudeau 
prisipažino, kad jo, naujoko, iš
rinkimas yra palikęs žaizdų par
tijoje. Jis betgi tikisi jas užgy
dyti. Spaudos atstovams P. Tru
deau pabrėžė, kad jis ne pats sa
ve išrinko į vadus, bet buvo 
išrinktas liberalų atstovų, šį 
sprendimą padarė liberalų par
tija. Ministerių kabinete P) Tru- 
reau tikisi pasilikti visus savo 
varžovus ir užpildyti tik tuos 
postus, iš kurių ministerial yra 
pasitraukę ar norės pasitrauk
ti. Valstybės sekretorė Judy 
LaMarsh jau suvažiavimo salė
je viešai pareiškė, kad ji nieka
da nesutiks dirbti P. Trudeau 
vadovybėje ir kad ji netgi pla
nuojanti pasitraukti iš liberalų 
partijos, parlamente savo parei
gas atlikdama kaip nepriklau
soma atstovė. Premjero parei
gas P. Trudeau žada perimti ta
da, kai iš pavasario atostogų 
balandžio 23 d. grįš federacinio 
parlamento nariai. Iki to laiko 
jis turės specialius posėdžius su 
dabartiniu premjeru L. B. Pear- 
sonu ir stengsis susipažinti su 
vyriausybės problemomis. Jis 
taipgi planuoja pokalbius su vi
sų Kanados provincijų liberalais 
nesutarimams pašalinti, rinkimų 
atvertoms žaizdoms užgydyti.
PARDUODAMI dveji nepasiūti tau
tiniai drabužiai. Padarytos karūnėlės. 
Skambinti po 6 v. v. tel. 239-7660.

Jau galima gauti Velykų šventėms:
F

šviežių kalakutų, ančių, viščiukų, žęsų, paršiukų ir-kt.

Mielai kviečiame atsilankyti į krautuvę, kur rasite didelį pasi

rinkimų įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

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

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Linksmu Velykų švenčiu linkime visiems

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avenue. Toronto. Tel. LE 5-1258

MAŽIAUSIAS INDĖLIS $500

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v.. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosomount Blvd., tel. 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.v.

Ateitininkų Diena — metinė 
šventė įvyks balandžio 28, sek
madienį. Po pamaldų bus iškil
mės didžiojoj Prisikėlimo salėj: 
jaunimas duos įžodį, pasirodys 
su menine programa, kalbės 
naujasis Ateitininkų Federaci
jos vadas prof. J. Pikūnas. šven
tei jaunimas uoliai ruošiasi. Iš
vakarėse, balandžio 27, šeštadie
nį, 7 v.v., ateitininkai sendrau
giai Prisikėlimo parodų salėje 
rengia vakarienę, kurios metu 
bus pokalbis su svečiu iš Det
roito prof. J. Pikūnu. Be to, bus 
trumpa meninė, humoristinė 
programa. Bilietus valdyba kvie
čia įsigyti iš anksto, nes vietų 
skaičius ribotas. Bilietai gauna
mi: pas pirm. B. Sakalą tel. 766- 
8479, K. Manglicą 421-2559, p. 
Stankaitį 782-3003. Rengėjai ma
loniai prašo busimuosius daly
vius nedelsti ir tuoj pat apsirū
pinti bilietais.

Abiejose katalikų parapijose 
labai sėkmingai praėjo rekolek
cijos. Šv. Jono Kr. parapijoje 
rekolekcijas vedė kun. dr. T. 
Žiūraitis, domininkonas, parašęs 
keletą knygų lietuvių ir vokie
čių kalbomis' Jis pastebėjo, kad 
Toronto parapijos yra lietuviš
kiausios š. Amerikos žemyne. 
Prisikėlimo parapijoj ištisas dvi 
savaites rekolekcijas vedė Tėvų 
jėzuitų provincijolas kun. G. Ki- 
jauskaš. Jis turėjo progos pasi
domėti jaunimo veikla ir įjungti 
jį į lietuviškas rekolekcijas.

Jonui Matulioniui, buvusiam 
VLIKo ir PLB valdybos pir
mininkui, šv. Mykolo ligoninė
je padaryta operacija.

Lietuviai architektai JAV ir 
Kanadoje yra kviečiami dalyvau
ti Čikagos Jaunimo Centro pra
plėtimo konkurse. Kreiptis: Lie
tuvių Jaunimo Centras, konkur
so komisija, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago HI. 60636, USA. 
Pranešusiems raštu, duomenys 
bus išsiųsti paštu. Už tris pir
mus projektus bus skiriamos pi
niginės premijos. Norima kon
kursą užbaigti gegužės 15 d.

PLIAS Čikagos skyr. v-ba
K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 

Delhi skyrius, atsidėkodamas 
“T. žiburiams” už pranešimų 
spausdinimą, atsiuntė $25 auką. 
Laikraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja ir linki sėkmingos veik
los.

TORONTO MIESTAS
Atmatų išvežimo tvarkaraštis 

DIDYSIS PENKTADIENIS — VELYKŲ PIRMADIENIS 
Abi minėtos dienos yra miesto aptarnavimo personalo

nedarbo dienos.
DIDYSIS PENKTADIENIS: atmatos nebus išvežamos.

Reguliarus išvežimas — sekantį antradienį.
VELYKŲ PIRMADIENIS: — atmatos bus išvežamos 
tose gatvėse, kur jos reguliariai surenkamos pirmadie
niais.

H. F. ATYEO, P. Eng.
Gatvių priežiūros viršininkas

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD,

2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
TORTAMS IR NAPOLEONAMS 

C

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

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

Linksmų Velykų švenčių visiems 
Nemokamas pristatymas • Laukiam atsilankant

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai 

2899 Bloor St. W. Tel. 233-9783

1

Gen. Lietuvos konsulatas To
ronte praneša, kad Vašingtone 
balandžio 5 d. mirė Kotryna Žal- 
kauskienė-Jurkšaitė nuo širdies 
smūgio. JAV-se gyvena jos se
suo ir brolis architektas — E. 
Jurkšas.

KLB administracinė komisi
ja, kurią sudaro dr. S. Čepas, 
J. Karka ir A. Viskontas, leidi
nį “Lithuanians in Canada” jau 
išsiuntinėjo visiem prenumera
toriam. Kaikurie egzemplioriai 
grįžo dėl netikslių adresų. Jei 
kas iš prenumeratorių dar ne
gavo, prašoma pranešti: “Lithu
anians in Canada”, 941 Dundas 
St. W., Toronto, Ont. šiuo adre
su taipgi siųsti užsakymus, pri
dedant $8 — čekį arba perlai
dą. Leidinio platinimu rūpinasi 
minėtoji komisija.

Aukos Jungtiniam Finansų 
Komitetui. Iš Winnipeg© TF įga
liotinio J. Demereckio gauta 
$120, Br. Augustaitės, Toronte, 
$5. Už aukas dėkojame. Neau
kojusieji aukas siunčia: Mr. VI. 
Kazlauskas, 20 Brumell Avė., 
Toronto 9, Ont. Čekius, perlai
das rašyti “Lietuvos Nepriklau
somybė”. Komiteto inf.

Religinį koncertą rekolekcijų 
užbaigos proga surengė Prisikė
limo par. choras, vad. kun. Br. 
Jurkšo. Rūpestingai parengtą 
programą atliko smuikininkas 
Ivan Romanoff, sol. V. Verikai
tis ir parapijos choras. Koncer
tu gėrėjosi artipilnė bažnyčia. 
Galima buvo pasigesti nebent 
daugiau lietuvių autorių kūri
nių. Šį kartą programori buvo 
buvo įrašyta tiktai C. Sasnaus
ko “Skubink prie Kryžiaus”. 
Padėkos žodį tarė klebonas kun. 
Placidas Barius, OFM.

“The Globe a. Mail” ir “Star” 
dienraščiai balandžio 4 d. laido
se paskelbė Reuterio spaudos 
agentūros žinutę iš Maskvos, esą 
pagal statistiką, Lietuvoje žmo
nės gyvena ilgiau nei kitose Sov. 
Sąjungos dalyse (čia agentūra 
daro klaidą — Lietuva nėra Sov. 
Sąjungos dalis, Red.). Lietuvo
je esą 600 asmenų, turinčių po 
100 metų; gyventojų amžiaus 
vidurkis — 72 m., t.y. dvejais 
metais daugiau nei Sov. S-goje.

Mons Vyt. Balčiūnas, vedęs re
kolekcijas Montrealio Šv. Kazi
miero parapijoj, buvo sustojęs 
Toronte ir dalyvavo Prisikėlimo 
par. religiniame koncerte.
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0S MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— Rekolekcijose dalyvavo gana 
gražus parapijiečių skaičius. Jos bu
vo užbaigtos šeštadienio vakare Mi- 
šiomis ir bendra Komunija. Tą patį 
vakarą po pamaldų salėje buvo aga- 
pė — bendra vakarienė. Nuoširdi pa
dėka mons. V. Balčiūnui už prave- 
dimą rekolekcijų. ‘

— Didžiosios Savaitės pamaldos: 
D. Ketvirtadienį: Mišios 8 v. vaka
ro; D. Penktadienį: 3 v.p.p. pamal
dos ir 8 v. vakaro Kryžiaus keliai; 
D. šeštadienį: 6.30 v. vakaro ugnies 
ir vandens šventinimas ir po to Ve
lykų vigilijos Mišios. Velykų rytą 
Prisikėlimas ir Mišios 6.30, kitos Mi
šios 9, 10, 11 vai. Išpažinčių bus 
klausoma: D. Trečiadienį, D. Ketvir
tadienį ir D. Penktadienį vakarais 
nuo 7 v.; D. šeštadienį vakare nuo 
6.30 v.

— Margučių vakarienė su parapi
jos choro programa įvyks balandžio 
20 d., 7 v.v. Įėjimas suaugusiems po 
$3, jaunimui — pusė kainos. Bus 
šilta ir gera su priedais vakarienė, 
po jos — šokiai.

— Pirmas ir didysis šv. Kazimie
ro parapijos mišraus choro koncer
tas — gegužės 11 d., 7 v.v.; nebus 
šiltos vakarienės, bet po programos 
veiks bufetas ir bus šokiai.

— Kovo 22 d. mirė Ona Karpa- 
vičienė, sulaukusi 74 metų am
žiaus; palaidota iš šv. Kazimiero 
bažnyčios Cote dės Neiges kapinėse.

— Balandžio 4 d. mirė Jonas Grėb- 
liauskas 69 metų; palaidotas iš par. 
bažnyčios Cote dės Neiges kapinė
se.

Siūlo parduoti Lietuvių Namus
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ

Š. m. kovo 24 d. įvyko Lietu
vių Narnų dalininkų susirinki
mas. Nesusirinkus nustatytu lai
ku kvorumui, posėdis prasidė
jo pusvalandžiu vėliau, kaip iš 
anksto paskelbta. Tuomet buvo 
atėję tik 22 nariai. Pernai buvo 
— 18. Po atidarymo, prezidiu
mo sudarymo ir pereitų metų 
protokolo skaitymo vyko'valdy
bos ir revizijos komisijos pra
nešimai. Iš jų paaiškėjo, kad 
Lietuvių Namų finansinė padė
tis mažai tepasikeitė, balansas 
sumažėjo $600 (dabar $50,635.- 
91). Valdyba paaiškino, kad Lie
tuvių Namų patalpos ir nebuvo 
pilnai išnaudojamos. Lietuviai 
su savo didesniais parengimais 
eina į didesnes bei puošnesnes 
sales.'Mažai tepadėjo ir laikraš
tiniai raginimai duoti pirmeny
bę lietuviškai patalpai. Ir sve
timtaučiai 'įieško didesnių patal
pų, Lietuvių Namus naudoja tik 
mažesniem parengimam.

Be nuomos, nuolatines paja
mas duoda kiekvieną penkta
dienį įvykstąs “alutis”, kuris 
paskutiniu laiku taip pat rodo 
tendencijos mažėti. Pernai davė 
apie $2.000 pajamų, t.y. $500 
mažiau, negu užpernai.

Revizijos komisija savo pra
nešime konstatavo, kad patikri
nus visas pajamų ir išlaidų po
zicijas bei pateisinamus doku-

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355 J

S-tos "Lite" nr. 752D 1
— - — - - - -------------- *

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

“LITAS” MOKA 
už terminuotus indėlius

1 METAI - 6 %
2 METAI - 6,5%
3 METAI -7 %

“LITAS’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ: | IMA UŽ:
DEPOZITUS 4.4% NEKILN. TURTO PASKOLAS 8%
NUMATYTA UŽ SĖRUS 5V< % ASMENINES PASKOLAS 9% 
Nemokamas gyvybės draudimas {skaitant gyvybės draudimą iki $10.000 

iki $2.000 bendros santaupų abiejų rūšių paskoloms.
sumos. I

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava (kovo 31 d.) — $155.33.

— Kun. J. Gaudzė sugrįžo iš Eu
ropos, kur išbuvo anie 3 savaites; 
aplankė šiaurinės Italijos vietovę 
San Damiano. Sakoma, kad ten nuo 
1964 m. spalio 16 d. kiekvieną penk
tadienį 12 v. apsireiškia Dievo Mo
tina paprastai kaimo moteriškei Ro- 
zai K vairini (Quattrini).

— Labai sunkiai serga A. Žukaus
kienė. Taip pat serga ir paguldyta 
į Doctor’s ligoninę O. Ramanaus
kienė. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Rekolekcijos prasidėjo antra

dienį, baigiasi — ketv. 7.30 v.v.
— D. Savaitės pamaldos: D. Ket

virtadienį — 7.30 v.vak., D. Penk
tadienį — 7 v.v., D. šeštadienį 6 v.v. 
Išpažintys: prieš pamaldas ir pamal
dų metu.

— Didysis Penktadienis — pasnin
ko diena.

— Velykų dieną Prisikėlimo pa
maldos — 6.30 v. ryto. Kitos Mi
šios — kaip sekmadienį.

— 10 dol. vajus: O. Motuzienė, A_ 
Keblys, P. Baltuonis, J. Šeidys, P. 
Valench, A. S. Banaičiai, P. Girdžius, 
J. Klimavičius, L. Jurijonienė, K. 
Rimkevičius; $20: B. Niedvaras; $34: 
H. Tauteras. Rinkliava $249.

— Vaikučių pirmoji Komunija At
velykio sekmadienį per 11 vai. Mi
šias. Išpažintis — šeštadienį prieš ir 
po repeticijos.

— Lietuvoje mirė A. Matulaitie
nė, p. Krujelskienės motina. Reiš
kiame gilią užuojautą p. Krujelskių 
šeimai.

DALININKŲ SUSIRINKIMAS 
mentus ir įrašus klaidų nepa
stebėta. Parduota už $1.000 nau
jų šėrų ir gauti pinigai panau
doti hipotekinės skolos nurašy
mui (liko dar $14.800 skolos). 
Sklypo ir namo vertė balanse 
įrašyta $41.003,42; amortizaci- 
ja nepažymėta. Taip pat neda
ryta nurašymų baldams, indams 
ir bibliotekai) Dividendų šėri- 
ninkams neprirašyta (įdėta $5.- 
726 suma) Balanse išvesta $605 
pelno. Revizijos komisija siū
lė minimą pelną panaudoti nu
rašymams baldų ir Lt. Apie tai 
ir valdyba buvo prisiminusi sa
vo pranešime. 1967 m. balansas 
su minėta pataisa buvo priim
tas.

Į valdybą išrinkti: dr. J. Yčas, 
A. Petryla ir Pr. Kvedaras; iš 
senųjų liko A. Statulevičius, J. 
Novogrodskis, Pr. Bastys ir E. 
Jurkuvienė. Į revizijos komisi
ją naujai įėjo: V. Skirgaila ir A. 
Jucys; liko dar dvejiem metam 
dr. M. Anysas.

Buvo daug kalbėta, kaip pa
gyvinti Lietuvių Namų veiklą. 
Siūlyta parduoti dabartini na
mą ir pirkti naują geresnėje vie
toje (buvo kalbama apie vieną 
dabar parduodamą kinoteatrą), 
suorganizuoti lietuvių veteranų 
klubą ir 1.1. Visi sumanymai su
stojo ties klausimu: iš kur lėšos?
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BARONESSA
BEAUTY SALON

| 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 I

| (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė *




