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“Tauta yra pavergta. Bet ji juk yra ta pati lietuvių tauta. Ji 

neprarado nei savo lietuviškųjų savybių, nei savo lietuviškojo vei
do, nei savų lietuviškųjų aspiracijų. Nedaug žinių mes tegauname 
iš pavergto krašto, tačiau jų gauname pakankamai, kad galime drą
siai tvirtinti, jog tauta laikosi didvyriškai. Tautinė lietuviškoji są
monė yra neabejotinai gyva ir daug kur labai ryškiai pasireiškia. 
Ka visos kitos sritys yra dar labiau suvaržytos, kai politinė sava
rankiška veikla visiškai neįmanoma, kai ūkinis gyvenimas yra 
griežtoje Maskvos agentų priežiūroje ir tvarkomas pagal Maskvos 
nukaišiotas gaires, tauta savo dėmesį yra sukoncentravusi į kultū
rinę veiklą, šioji taip pat nelaisva, taip pat turi derintis prie bend
rojo tono ir “didžiosios sesers” vadovybės, tačiau galimybės čia 
daug didesnės ir mes galime pasidžiaugti daugeliu tikrai vertingų 
kultūrinio gyvenimo apraiškų. Kas yra viso to spiritus movens, 
kas yra įkvėpėjas ir kas sudaro sąlygas, mes iš tolo tiksliai nusta
tyti negalime, o spėlioti nebūtų tikslu, kad kartais mūsų sampro
tavimai nevirstų įskundimu rusų saugumiečiams. Bet mes negali
me nepasidžiaugti, kad tokiose sunkiose okupacijos bei prievarta
vimu sąlygose lietuviu tautos rankos nenuleistos ir daroma tai, 
kas dar galima”. “TŽ”, 1959. VII. 25.

“Bet tautos valios negalima sufalsifikuoti. Galima ją tik už
slopinti, neduoti pasireikšti, galima ją nustelbti propagandiniu 
triukšmu. Ypač kai jis paremiamas tvarkančiais durtuvais bei ki
tomis teroro priemonėmis. Ryškiausiai tai matyti vad. “rytų de
mokratijoje”, kur žmonės “prašosi” ne tik būti valdomi, bet ir 
žudomi. Niekur pasauly nėra tokios baisios bei žiaurios priespau
dos, kaip bolševikų sovietinėje santvarkoje, ir niekur kitur nėra 
tokio melagingo šauksmo apie demokratiją, apie laisves ir žmogiš
kąsias teises. Keliami taip pat tautų laisvės šūkiai, šaukiama apie 
“lygių” tautinių respublikų šeimą, šaukiama apie tautų išsiva
davimą iš išnaudotojų pinklių. Girdime nuolat šaukiant ir apie 
lietuvių tautos išsivadavimą, kad gyventų laisva “broliškų tautų 
šeimoje”. Falsifikuojama ne tik žmogaus, bet ir visos tautos 
valia”. “TŽ”, 1959. VI. 25. ’

Si

“Pasaulis gyvena baisių painiavų.laikotarpį. Kur tik pažvelgsi 
verda, kunkuliuoja, vyksta globalinio masto jėgų persigrupavimai 
ir niekur nematyti darnumo prošvaisčių. Nereikia būti pranašu, 
kad žinotum, jog šitos painiavos vieną kartą gali sukelti baisių 
audrų. Tie, kurie yra praradę viską, audrų mažai tęsibaido. Ir lie- A - • 1. ■ 1 ' ■ 2 T • • j • 1 T -A •

verda, kai pasaulio "padėtis tebėra nestabilizavusis, pasikeitimų yra 
pagrindo laukti. Bet kaip gi mes juos sutiksime? Ar lietuviškoji 
išeivija būtų pasirengusi kaip nors pasireikšti, jei prasidėtų koks 
vyksmas rytuose — vistiek, ugningas ar lėto proceso pasikeitimai? 
Ar ir nūdien mes galime pasaulį tinkamai painformuoti bei orien
tuoti apie specifinę Lietuvos padėtį sovietinės imperijos junge? 
Deja, jau keli metai mūsų dėmesio centre ne tiek pats kraštas bei 
jo problemos, bet tarpgrupiniai santykiai. Grupių rivalizacija dėl 
visuomenės opinijos palenkimo išsemia energiją bei jėgas, kurių 
jau mažai belieka pagrindiniam uždaviniui — krašto laisvinimo 
rūpesčiui”. “TŽ”, 1959. VII. 2.

“Kai pasirodė “Tž”, lietuvių tauta dar tebebuvo dėl laisvės 
kraują liejanti tauta. Tada ir musų visų nuotaikos buvo kitokios. 
Šiandien lietuvių tauta yra kenčianti ir savo gyvybę sauganti tau
ta, tad ir lietuviškajai išeivijai reikia ieškoti jau kitokių jos parė
mimo būdų,, kitokių šūkių sau patiems, nes ir pati išeivija yra atsi
dūrusi pavojingos prarajos pakraštyje. Dar keletas žingsnių, ir 
tautai išeivijos masė gali būti nurašyta. Lietuviškoji išeivija, kuri 
tiek daug pagelbėjo atsikuriančiai Lietuvai prieš keturius dešimt
mečius, gali belikti tik atminimu. Neviltis skaudina vyresniąją 
kartą, o dusinamos tautos prislopinto pulso nebegali įsiklausyti 
jaunoji karta. Naujos tarptautinės konjunktūros dezorientuoja 
daugelį globaliai galvojančių galvų ir visiškai pritrenkia pavieniu 
Įvykių sekėjus, besiskubinančius su juodomis išvadomis”.

“TŽ”, 1959. XII. 10.

KAS NAUJO KANADOJE?
NEDARBO
DRAUDIMO FONDAS yra že

miausias, koks betkada yra bu
vęs. Per paskutinius 12 mėn. be
darbiams išmokėta 180 mil. dol. 
šiuo metu fonde bėra likę 185 
mil. dol. Fondo pajamos susida
ro iš darbdavių ir darbininkų re
guliarių mokesčių ir federacinės 
valdžios pašalpų.

BEDARBIAI
DEMONSTRAVO Otavoje prie 

parlamento rūmų. Apie 700 be
darbių iš įvairių miestų įteikė re
zoliucijas įvairiems parlamento 
ir ministerių kabineto nariams 
bei opozicijos partijoms, reika
laudami valdžios žygių nedarbui 
sumažinti. Demonstrantai para
davo su plakatais: “Mes negalime 
alkio numalšinti pažadais”.

JAV AMBASADORIUS
Kanadai Livingston T. Mer

chant pasidžiaugė, kad santykiai 
tarp Kanados ir Amerikos kas
kart gerėja. Kai pasaulyje įtam
pa tarp Vakarų ir Rytų darosi 
pavojingesnė, abiejų valstybių 
vienybė ekonominiais ir politi
niais klausimais turi būti dar di
desnė. Ambasadorius ypač pabrė
žė, kad komunistų įtaka P. Ame
rikoje negali būti toleruojama ir 
tais klausimais Kanada ir Ame
rika privalo būti vieningos.

GYVENTOJŲ
GEROVĖ turi būti pirmoje vie

toje, — pareiškė spaudos atsto
vams Kanados gen. gubernato
rius George Vanier. Kanados atei

tis, anot jo, priklauso ne nuo 
miškų ir žemės turtų, bet nuo 
turtų, esančių žmogaus viduje. 
Jis perspėjo kanadiečius pamirš
ti klaidingą nuomonę, kad ateitis 
yra viliojanti, nes Kanada turi 
begales žemės turtų ir neišnaudo
tų plotų. Pagrindinė krašto atei
čiai sąlyga turi būti humaniškas 
jos piliečių išauklėjimas ir dva
sinė kultūra.

PAKĖLIMAS darbininkams 
nėra proporcingas įmonių pelnui. 
Tai paaiškėjo iš daromų stebėji
mų plieno pramonėje. Plieno dar
bininkų unijos duomenimis, vie
no darbininko padaromas darbas 
pakilo nuo $2,38 iki $4,16 1959 
m., o darbininko atlyginimas pa
kilo nuo $1,19 valandai iki $1,86. 
Tuo būdu įmonių pelnas pasidarė 
20% didesnis. Panašūs duome
nys yra ir kitose, ne plieno, įmo
nėse. Unijų atstovai pabrėžė, kad 
atlyginimų kėlimas turi eiti pro
porcingai gamybos kilimui.

IMIGRANTŲ
SKAIČIUS Kanadon praėju

siais metais nukrito iki 104.000. 
Būdinga, kad 67% visų imigran
tų buvo jaunesni negu 30 metų. 
Daugiausia atvyko italų — 13.- 
074, antroje vietoje liko anglai 
— 11.809, trečioje vokiečiai — 
5.823.

KANADOS
GELEŽINKELIAMS valdžia 

kasmet sumoka iš savo iždo 20 
mil. dol. Geležinkelių b-vės iš
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„VELIONI DR. A. ŠAPOKĄ PRISIMENANT.
Jam pagerbti akademija rengiama gegužės 7 d. Toronto Prisi- 

kėlimo salėje. Programą žiūr. 8 psl.

SOVIETŲ MELAS ERDVĖJE?
KYLA ABEJONĖS DĖL GAGARINO RAKETINIO SKRIDIMO

Aprimus susijaudinimui ir ivai-i “Daily Worker” Įsidėjo smulkų brėžė, kad jis leisdamasis žemyn 
riems komentarams, moksliniu-, reportažą apie skridimą Įvykusi dainavo patriotines rusų dainas, 
kai ir ekspertai pradeda šaltesniu ' 4 
protu studijuoti J. Gagarino ke
lionę apie žemę. Ar jis ištikrųjų 
apskrido apie žemę, ar buvo tik 
pakaitalas lavonui? Kaip su rusų 
Įvairių pareiškimų prieštaravi
mais? Daugiau ir daugiau klau
simų šiandien pasaulis pradeda 
klausti, labiau ir labiau pradeda 
abejoti sovietų teisybe. Kokie 
yra tikri faktai? Mokslininkai 
šiandien kelia daug klausimų i 
kuriuos rusai neduoda jokio at
sakymo.

Prieštaravimai dėl datos
Ar skridimas tikrai Įvyko tą 

dieną, kada rusai skelbė? Tačiau 
vieną dieną prieš tai, balandžio 
11 d., anglų komunistų laikraštis

savęs jau nebeišsilaiko, nes jų 
patarnavimus perima sunkveži
miai, autobusai ir lėktuvai. Val
džiai ir geležinkelių vadovybėm 
susirūpinimo kelia unijų reika
lavimai pakelti atlyginimus ir ar
timoje ateityje gresiąs streikas. 
Keista, kad daugelį geležinkelio 
darbų sumechanizavus, unijos 
reikalauja palikti darbininkus, 
nors jiems ir nėra ten jokio dar
bo. Kaikurios linijos Kanados va
karuose yra paliktos tik tam, 
kad duotų darbo žmonėm ir privi
liotų balsuotojus tam tikrai par
tijai, nors jos neša gryną nuo
stoli.

UNIVERSITETŲ
DĖSTYTOJŲ trūkumas gali 

skaudžiai atsiliepti i Kanados 
auklėjimo sistemą, — pareiškė 
Toronto universiteto prez. Clau
de Bissell, šiuo metu Kanados 
universitetuose yra apie 94.400 
studentų, o profesorių ir dėsty
tojų — 6000. Dr. Bisšell pabrė
žė, kad studentų skaičius kas me
tai smarkiai auga, tuo tarpu kva
lifikuotų dėstytojų trūkumas da
rosi vis didesnis.

KINIJOS IR
KANADOS atstovai veda pasi

tarimus dėl papildomo kviečių 
pardavimo Kinijai. Kinijoje šiuo 
metu siaučia badas, tuo tarpu Ka
nada turi didelį kviečių pertek
lių. Numatoma, kad Kinija nu- 
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į prieš 4 dienas. Minėtas laikraštis 
savo reportažo neatšaukė ir, atro
do, yra teisybė, kad sovietai ban
dė skridimą keliom dienom prieš. 
Kitas anglų laikraštis “Daily 
Sketch” spėja, kad rusai tik su
vaidino visą veiksmą iš naujo, 
pakeisdami Gagariną vieton ru
so, kuris arba žuvo, ar buvo su
žeistas, arba visai pranyko erd
vėje. <

Gagarinas pareiškė spaudos at
stovams, kad už penkiolikos mi
nučių po pakilimo jis skrido virš 
P. Amerikos. Mokslininkai paste
bi, kad nėra tokios vietos visoje 
Rusijoje, iš kurios raketa galėtų 
pasiekti pietinę Ameriką per to
kį trumpą laiką. Londono “Daily 
Telegraph” pastebi, kad sovietų 
skelbiamas laikas yra gryna nesą
monė.

Matė kolchozų laukus?
Ar raketoje buvo stiklo langai 

ar ne? Gagarinas vaizdžiai pasa
kojo, kaip atrodė saulė ir žemė, 
kai jis stebėjo pro stiklo skyles 
raketoje. Tačiau sovietų mokslo 
akademijos narys Anatoli Bla
gonravov pareiškė, kad raketa 
neturėjo langų ir Gagarinas vis
ką stebėjo radi j o-tele vizijos pa
galba. Vėliau, tikriausiai po išsi
aiškinimo su Maskva, Blagonra
vov pataisė savo pareiškimą, 
tvirtindamas, kad raketa turėjo 
tam tikrus langus. Tačiau, kaip 
tie langai atlaikė erdves oro spau
dimą, jokių paaiškinimų niekas 
nedavė.

Ar Gagarinas galėjo matyti 
vaizdus, kuriuos jis gyrėsi matęs? 
Jis pareiškė aiškiai matęs kolcho
zų laukus ir net atskyręs pievas 
nuo dirbamos žemės. Mokslinin
kai kelia klausimą, ar galima 100 
mylių augštyje, skrendant 17.000 
mylių per valandą atskirti pievas 
nuo laukų? Amerikos pilotas Jo
seph A. Walker, kuris išbandė 
greičiausius lėktuvus sako, kad 
jis skrisdamas 32 mylių augštyje 
galėjo atskirti tik kalnus ir jūrą. 
Gagarino pasakojami matyti vaiz
dai atrodo tik graži pasaka.

Kur nusileido?
Pirmiausia Gagarinas pareiškė, 

kad jis pajuto sutrenkiantį smū
gį įr iš ko suprato, kad raketa pa
siekė sovietų žemę. Tačiau “gy
vi liudininkai” sovietų spaudoje 
sako, kad .jis nusileido parašiutu 
ir iš karto atsistojo ant kojų.
Komsomolskaja Pravda” net pa-

Lietuvių veikėjų 
pasitarimas

Toronte
PLB Valdybos ir JAV-bių bei 

KLB Krašto Valdybos ir Kultū
ros Fondų suvažiavimas įvyko 
Toronte balandžio 29 d. Tėvų 
pranciškonų Prisikėlimo par. mu
zikos studijoje.

Suvažiavime dalyvavo visų val
dybų nariai ir jų padalinių pir
mininkai — viso 24 atstovai.

Buvo svarstomi abiejų kraštų 
/alaybų planai dėl artimesnės or
ganizacinės, švietimo bei kultū
rinės veiklos suderinimo.

Buvo išklausyta trys referatai: 
J. Matulionio, A. Rinkūno ir Vikt. 
.kariūno. Koreferentais buvo: J. 
Kardelis, dr. A. Nasvytis, dr. H. 
Nagys. Buvo sudarytas koordina
cinis švietimo komitetas visai 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, 
taipgi buvo paskelbtas Ameri
kos Kultūros Fondo sudarytas 
il-jo Kultūros kongreso komite
tas, kurio visi nariai iš Čikagos.

PLB Valdybos iniciatyva suda
ryta jaunimo dramos konkurso 
jury komisija, kurion įeina iš 
abiejų kraštų valdybų parinkti 
asmenys: Dikinis, Grinevičius, 
Rūkas, Mackus ir Aloyzas Baro
nas.

Suvažiavimo šeimininkai buvo 
PLB Valdyba, reziduojanti To
ronte. Svečius priėmė valdybos 
narių ponios, gražiai pavaišinda- 
mos pietumis ir vakariene.

Platesnis suvažiavimo aprašy
mas bus paskelbtas vėliau.

Kodėl slepiamos kitos detalės? 
Balandžio 15 d. įvykusioje spau
dos konferencijoje Maskvoje Ga
garinas nedavė jokių smulkesnių 
detalių, išskyrus tai, kas jau 
anksčiau spaudoje buvo pareikš
ta. Jis atsakė tik į parinktus, raš
tu paduotus klausimus. Kai Va
karų spaudos atstovai paklausė, 
ar jis su parašiutu nusileido ir ar 
kapsulė, kurioje jis buvo, atsisky
rė nuo raketos? Gagarinas į tai 
visai neatsakė. Sovietų moksli
ninkai taip pat nesileido klausi
nėjami. Jie prižadėjo daugiau 
smulkmenų duoti “vėliau”.

Galimas daiktas, kad buvo pa
leista tuščia raketa apie žemę, 
kuri vėliau sudužo. Gagarinas ga
lėjo iššokti iš lėktuvo parašiutu 
ir būti pristatytas kaip pirmasis 
astronautas, apskridęs apie že- 
mę.Panašių abejonių kyla dau
giau ir daugiau. Aišku, kol ru
sai pasauliui nepateiks įtikinan
čiu duomenų, abejonės ir įvairios 
kalbos nepranyks.

Pavergtųjų Seimo 
protestas

Balandžio 21 d. Pavergtųjų 
Seimas pasiuntė protesto telegra
mas Jungtinių Tautų pilnaties 
pirm. F. S. Boland, Valstybės 
sekr. Dean Rusk, JAV delegaci
jos JT pirm. Stevensonui dėl iš
ėmimo iš Jungtinių Tautų dar
botvarkės Vengrijos ir Tibeto 
klausimų. “Sprendimas pripažįs
ta šios pasaulio organizacijos dvi
gubą mastą”, sakoma telegramo
je. “Dabar aišku, kad neturi ga
limybės būti diskutuojami tie da
lykai, kurie nepatinka šių laikų 
didžiajai koloninei galybei — 
Sovietų Sąjungai”. Protesto tele
gramoje Valst. sekretoriui Pa
vergtųjų Seimas apgailestauja, 
kad “laisvosios valstybės kapitu
liavo Vengrijos ir Tibeto disku
sijas tuo metu, kai laisvės prie
šai Jungtinėse .Tautose vykdė sa
vo ofenzyvą”. Kor.

Jeruzalė. — Izraelio naikintu
vai nušovė vieną Egipto sovieti
nio tipo lėktuvą, įskridusį Izrae
lio valstybės erdvėn. Lakūnas iš
sigelbėjo parašiutu.

San Francisco. — Kanadietis 
jūrininkas D. J. Shaughenessy iš 
Edmonton buvo nužudytas Lands 
End vietovėj, kur jis buvo išlipęs 
j krantą su kitais draugais.

Į Savaitės įvykiai |
Tie palys degantieji klausimai: Laos, Kuba, Kongo, Prancūzija. 

Užpakaly jų JAV, Sovietai ir Jungtinės Tautos.
PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS DE GAULLE 

nuostabiai greit susitvarkė su sukilusiais generolais. Užpraeitą sek
madienį paoėtis Paryžiuje atrodė kritiška, nes laukė sukilusių ge
nerolų parašiutininkų. Dabar jau vieni generolai areštuoti, kiti pa
bėgę. Sakoma, areštuotų karių yra apie 400. Jie visi atiduoti teis
mui. Spėjama, kad ir čia padėjo Amerika su savo Viduržemio 6-ju 
laivynu. Jei taip, tai De Gaulle gali būti dėkingas Amerikos prezi
dentui Kennedy. Sukilimas ir jo greitas likvidavimas parodė pasau
liui, kad vienintelis stiprus vyras Prancūzijoj yra tik De Gaulle, 
kuris sugeba likviduoti visus pa-«—---------------- ——----- ------- -
vojus, kylančius iš dešinės ir iš;slaptų pasimatymų: su buvusiu 
kairės. Seks Prancūzijos pastan-! prezidentu Eisenhoweriu, su 
gos siekti didybės užsienio politi
koj.

KONGE, 
toje “pribrendusioj nepriklauso
mam gyvenimui valstybėj”, eina 
toliau maišatis. Praeitą savaitę 
buvo provincijos vadų pasitari
mas, kur nesutarus ir mėginant 
Katangos stipriam vyrui Čhombe 
išvažiuoti, ■ jis buvo areštuotas 
centrinės vyriausybės kariuome
nės. Ten visą laiką kas nors ką 
nors areštuoja. Jungtinių Tautų 
kariuomenės pasimuša su kongo- 
liečiais ir vėl geruoju gyvena. 
Laikosi dar ir prosovietinis vie
nos provincijos vadas Gizenga. 
Atrodo, kad ten greitu laiku tvar
kos laukti netenka.

2 ; LAOSE 
padėtis ta patį: raudonieji, sovie
tų laiminami, žygiuoją ir vėl pir
myn. Jau penkios savaitės po gar
saus britų pasiūlymo sustabdyti 
karo ^stjp^
riai parėmė Amėtikds preziden
tas Kennedy. Sovietai principe 
(principe jie su viskuo sutinka!) 
sutiko, bet praktiškai daro taip, 
kaip jiems patinka. Vakarai tūp
čioja ir vis kalba ir kalba.

Sovietai tada pradės derėtis ir 
nutrauks karo veiksmus, kada 
visa teritorija bus jų rankose. Tai 
vadinama Vakarų “griežtumu”.

.■ > KUBOJ \
Costro triumfuoja ir juokiasi. 
Castro valdžia po nepasisekusios 
invazijos sustiprėjo. Kubiečių re
zistencija visiškai susilpnėjo ir 
skyla. O Amerikos prestižas smar
kiai nukentėjo. Tai rezultatas, ku
ris veikia Amerikos visos valdžios 
nervus.

PREZIDENTAS KENNEDY, 
kaip jau buvo pranešta, turėjo

kaip dabar”. Tas viskas rodo, kad 
reikia laukti naujų įvykių Tr tai 
labai lemtingų. Kennedy atvykęs 
į Čikagą pereitą penktadienį iš
sitarė, kad “kiekviena nauja ži
nia, kiekvienas naujas Įvykis, tik 
pagilina mano įsitikinimą, kad 
mūsų civilizacija yra ant ribos ir 
valanda yra pribrendusi”. Kubos 
prezidentas Dorticos svetimų 
valstybių ambasadoriams išsi
reiškė, kad “Jungtinės Amerikos 
Valstybės planuoja tiesioginį ka
rini Kubos puolimą”.

DERYBOS DĖL 
NUSIGINKLAVIMO, 

kurias vedė iš Amerikos pusės J. 
J.McCloy, yra priėjusios mirties 
taško. Lieka tik išsiskirstyti, ko 
ir buvo laukiama. Kam apgaudi
nėt pasauli!

LAISVĖS FRONTAS PRIEŠ 
KOMUNISTINĘ PLĖTRĄ

Komunistų ofenzyva visuose 
kontinentuose tebeina. Štai kele
tas datų nuo praėjusio karo pa
baigos.

1948 m.: Rusija pagletnžia Če
koslovakiją ir 3 metam praslin
kus nuo karo pabaigos visa Rytų 
Europa tampa atskirta nuo Va
karų.

1949 m.: Kinija su 600 milijo
nų gyv. patenka i komunistų 
rankas.

1954 m.: Vietnamas padalina
mas ir šiaurinė dalis tenka ko
munistams.

1956 m.: Pirmą kartą istorijoje 
rusai įsitvirtina Viduriniuose Ry
tuose su Nasserio pagalba.

1959 m.: Castro laimi Kuboje 
ir tuo pačiu rusai laimi bazę P. 
Amerikoje.

1960 m.: Komunistų Įtaka išsi
plečia Afrikoj: Gvinėjoj, Konge.

1961 m.: Rusai įsitvirtina Pie
tinėje Azijoje — Laose. Pirmą 
kartą kautynėse pasirodo rusų 
tankai ir lėktuvai — sukilimo 
metu Kuboje.

Viską susumavus, rusai per 
16 metų laimėjo 800 milijonų gy
ventojų trylikoje valstybių ir iš
plėtė savo įtaką keturiuose že
mynuose, įskaitant š. Ameriką.

Kaip su P. Amerikos valstybė
mis? Dauguma jų iš dalies nusi- 
stačiusios prieš Amerikos veda
mą politiką. Tos, kurios dar eina 
kartu su Amerika yra veikiamos 
Castro ir komunistų įtakos. Anti- 
amerikietiškos demonstracijos 
buvo suruoštos Gvatemaloje, Bo
livijoje, Venezueloje.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
gali skaudžiai nusivilti, tikėda
mos, jog visi jų draugai ir sąjun-

buv. prez. Hooveriu, buv. prez. 
Trumanu, su kandidatu i prez. 
Nixonu, su respublikonų partijos 
senato vadu Goldwateriu, su gu- 
beramoriumi Rockefelleriu, su 
generolu Douglas MacArthuru. 
Atrodo, iš šių visų pasikalbėjimų, 
kad kažkas yar rengiama. Nes vi
si šie pasimatymai siekia sudaryti 
krašte vienybės frontą, kuris yra 
reikalingas pavojingu valstybei 
metu. Pavyzdžiui, karo metu. 
Prez. Kennedy posėdžių nemėgs
ta, bet per pastarąsias astuonias 
dienas Valstybės Apsaugos Ta
ryba posėdžiavo net tris kartus. 
Ir paskutinis posėdis buvo gana 
platus su daugeliu specialistų ir 
ekspertų. Susirūpino ir Castro, 
lyg kažką nujausdamas, ir pasiū
lė Amerikai derėtis. Bet iš Va
šingtono susilaukė ir vėl griežto 
atsakymo, kad “su komunizmu 
šiamejcontinente nesikalbama”.

Pats prezidentas pripažino, kad 
“karas niekad nesudarė rimtės-

reikalavo Jungtinėse Tautose pa
smerkti ne Castro, bet Ameriką. 
Kanada pirmą kartą atsistojo 
Amerikos pusėje. Min. pirminin
kas Diefenbakeris balandžio 19 
d. parlamente pareiškė, kad ko
munistų įtaka Kuboje graso vi
sai P. Amerikai. Tai posūkis Ka
nados užsienių politikoje.

Nors Amerikos, karinės pajė
gos tiesiogiai ir nedalyvavo Ku
bos sukilime, tačiau daugelis 
smerkia amerikiečių simpatizavi- 
mo sukilėliams politiką. Indijoje 
Nehru, kalbėdamas parlamente, 
pasmerkė Ameriką ir apkaltino 
vedant pavojingą žaidimą. Ta
čiau, keistu sutapimu, tą pačią 
dieną Indijos valdžios atstovas iš
vyko Vašingtonan prašyti 638 mi
lijonų dol. paskolos.

Amerikiečių draugų balsai pa
sidarė kritiški. Pvz. jau keletas 
mėnesių “Manchester Guardian” 
įrodinėja amerikiečiams, jog Ki
nija negali toleruoti antikomunis
tinės bazės savo pašonėje — Lao
se. Tas pats “Guardian”, smerk
damas Ameriką pabrėžė, esą jei
gu Castro ir būtų komunistų 
draugas, Amerika neturėtų tei
sės įsikišti ir bandyti jį pašalin
ti. Kitaip sakant, kas galima ko
munistams Laose, negalima Ame
rikai Kuboje.

Visdėlto, nežiūrint kritiškų 
balsų, Amerika pasilieka stip
riausia laisvės gynėjų tvirtovė. 
Pvz. Kennedy pareiškė: “Mes esa
me pagrindiniai laisvės gynėjai 
jftdžiausio pavojaus metu. Mes 
)sipareigojom ginti dešimtis tau
tų. Tam esame pasiryžę. Bet mes 
galime ginti laisvę tik tų, kurie 
patys yra pasiryžę ją ginti. Di
džiausias mūsų sąjungininkas yra 
tautų laisvės troškimas”.
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MŪSŲ JAUNIMAS TVIRTAS
Mūsų jaunimo auklėjimo temo

mis pokalbių nugirstame netik 
privačių draugijų pobūviuose, bet 
ir spaudoje dažniau užtinkame 
psricakymų, pasiūlymų tuo pačiu 
reikalu. Visų jų mintys susiveda 
į vieną kelią, būtent: kaip išlai
kyti jaunimą lietuviais ar bent 
lietuviškoje dvasioje? Atrodytų, 
kad ši susirūpinimo mintis kilo 
ne vieno kito asmens galvoje, bet 
jei nevisuose, tai bent geroj da
ly mūsų tautiečių. Ir kaip gi ne
sirūpinti? Juk mūsų jaunimas — 
mūsų tautos ateitis! Gerai, kad 
susirūpinta laiku. Laiku todėl, 
kad dabartyje dar mūsų jaunimas 
stovi ant pakankamai tvirto lietu
viško pagrindo. Yra ir išimčių, 
bet jos nėra dar žymios, todėl ir 
netenka apie jas kalbėti. Padėtis 
nėra jau tokia aliarmuojanti, kaip 
kas norėtų manyti. Žinoma, nieko 
nedarant turimas pagrindas labai 
greit išslįstų iš po kojų. Geros pa
dėties buvimą įrodo gausus jau
nimo dalyvavimas jų sambūriuo
se: sporto meno rateliuose, skau
tų, ateitininkų ir kitose organi
zacijose. .

Be jaunimo niekad neapsieina 
ir senimas. Kiekviename paren
gime mes matome jaunimą sceno
je, atliekantį vieną ar kitą progra
mos dalį. Jis visad mielai talkina, 
jei tik yra prašomas. Jaunimo dė
ka kartais ir Lietuvos vardą pa
siekia tolimas pasaulio kampas. 

, Tai skautų džiamborės, sporto 
varžybų ir kitomis progomis. 
Taip kad dabartinis mūsų jauni
mas yra labai darbštus, rūpestin
gas ir pakankamai lietuviškas. Jei 
galėtume ji išlaikyti tokiu ir atei
tyje, tai galėtume tik džiaugtis.

Deja, modernaus gyvenimo 
tempo ir^nutautėjimo srovė neša 
savo kryptimi ir be pasigailėji
mo. Šiame Įvairių išradimų am
žiuje dar nėra išrasta nuo nutau
tėjimo jokių “vaistų” (kurių tam 
tikros dozės"reikėtųir sėnipąųjyir.^ 
reikia maruti, jfe nifea?! Ir nebus; 
Todėl jų išradimu turėtume susi
rūpinti mes patys lietuviai. Tam 
tikslui kiekvienas sąmoningas ir 
nuoširdus lietuvis turėtų Įsijung
ti į tokių išradėjų eiles. Ir taip 
bendromis jėgomis dirbdami ga
lėtume tikėtis norimų vaisių.

Tarp kitko, stebint ši reikalą 
iš šalies, atrodo, kad daug kur 
trūksta griežtesnės rankos iš auk- 
lėtojų-tėvų pusės savo auklėja
miems. • •

Be abejonės, didelės auklėjimo 
/ reikšmės turi jaunimo organizaci

jos. Esamoji jaunimo organizaci
jų struktūra vargiai ar gera, nes 
daugumoje ji remiasi pasaulėžiū
rų skirtumais. Gal ir dėl tos prie
žasties dalis jaunimo stovi nuo jų 
nuošaliai. O tarp esamųjų organi
zacijų narių esama mažos trinties. 
Tad kažin ar tai nebus pradžia 
naujų rietenų, jaunimui subren
dus, mūsų esamo senimo pavyz
džiu?

Jei esame nuoširdūs lietuviai ir 
norime tokiais turėti ir savo jau
nimą, turėtume pakeisti jaunimo 
organizacinę struktūrą. Konkre
čiai kalbant, reiktų steigti vieną 
bendrą jaunimo organizaciją, kad 
ir Liet. Bendruomenės pavyzdžiu. 
Tokioje organizacijoje galėtų 
tilpti visi, kas tik jaustų tautinę 
pareigą būti lietuviu. '

Dar noriu priminti vieną pasiū
lymą, kur sakdriią, kad mokslei
vius Vasario 16'ihinėjįmo, gal ir 
kitomis progomis, ne^a susddin-

NIKITA KALBA IR

Chruščiovas š.m. sausio 6 dieną, 
ši kalba pasakyta po garsaus 

81-nos komunistinės partijos iŠ 
viso pasaulfo suvažiavimo, vyku
sio 1960 m. lapkr. mėn. ir truku
sio kelias savaites. Ją pasakė Ni
kita reziumuodamas to suvažiavi
mo darbus. Taigi ji yra svarbi; 
ji parodo viso pasaulio bolševikų 
ir praeities vertinimą ir ateities 
darbus.

Vakarai dažnai nekreipia dė
mesio, ką bolševikai kalba. Jie 
mano, kad jie kalba taip sau. Ne! 
Tai ir yra didžiausia klaida. De- 
■mokratijos yra padariusios ne 
vieną klaidą praeity tik dėl to, 
kad nežiūrėjo, ką savo laiku kal
bėjo Leninas, Stalinas, Hitleris 
ir ką dabar kalba Nikita. O jie 
kalba labai atvirai; tik vakarie
čiai vis mano, kad jie kalba “vi
daus rinkai”, t.y. sau. Išeina betgi 
priešingai, nes Įvyksta paskui 
taip, kaip jie yra kalbėję.

Taigir ir dabartinė kalba yra 
svarbi, nes paskui ją eis visa bol
ševikų politika.

Jau vien tas, kad tame suvažia
vime dalyvavo komunistinės par
tijos iš 81 valstybės daug pasako. 
Jos gavo direktyvas, kaip elgtis 
ateity. O Maskvos politika, kuri 
pasilieka centre, irgi eis pagal 
šio suvažiavimo direktyvas.

Žino, ko siekia
Visa sovietų politika sueina Į 

vieną tašką: bolševizmo trium
fas ir kapitalizmo mirtis, t.y. lais
vojo pasaulio ir visų demokrati
jų. Taip rodo jų mokslas. Tai fa
natiškas Įsitikinimas, kuriuo pa
sižymėjo visą laiką komunistinis 
judėjimas. Jie nesvyruodami prie 
to ėjo ir ateity eis. Jie turi aiškų 
tikslą — pasaulio revoliuciją ir 
visuotini komunizmo Įsigalėjimą.

“Pasauly dabar nėra jėgos, ku
ri galėtų sutrukdyti viso pasau
lio tautų slinkimą i socializmą” 
(citatos imtos iš “Komuhist’’ žur
nalo Nr. 1, 1961 m. 5 p.).

Esą sąlygos kaip tik dabar ir 
yra palankios: proletariato dikta-

ti Į pirmąsias vietas, nes taip bu
vę kitur. Su tokiu pasiūlymu var
giai galima sutikti. Pirma, tai bū
tų užgavimas savų tėvų, kurių 
dalis turi augštus titulus prie pa
vardžių, Lietuvai, nusipelniusių 
tautiečių ar ir šiaip vyresnio am
žiaus asmenų. Antra, tai būtų pra
tinimas jauno žmogaus prie ne
užtarnautos pagarbos. Kartu gal
voju, kad lietuviškasis jaunimas 
yra tiek ambicingas, kad nenorės 
pasinaudoti teikiama pagarba, ku
ri jiems dar nepriklauso.

Mums turėtų rūpėti mūsų jau
nimą išauklėti ne vien tik lietu
viais ar lietuviškoje dvasioje, bet 
ir gerai išmokslintais, kultūrin
gais žmonėmis. Prie šių priklauso 
gražus, mandagus elgimasis su 
žmonėmis. Mokėjimas parodyti 
tinkamo respekto ir pagarbos už 
save vyresniam ar jaunesniam 
amžiumi ar mažiau išlavintam as
meniui.

Išmokslintas, bet neišauklėtas 
žmogus, atrodo kaip neišbaigta 
būtybė. Nemokėjimas pasielgti 
pagal reikiamą etiketą dažnai su
daro daug nesmagumų ar nemalo
numų. Auklėjimo sritis yra gana 
plati. Čia tik iškėliau vieną kitą 
jos mintį, norėdamas, kad besimo
kąs jaunimas atkreiptų į tai pa
kankamai rimtą dėmesį.

Prisiminus neprikl. Lietuvos 
laikus, reikia pasakyti, kad moks
lo lygis tuo laiku buvo pakanka
mo j augštumoj, bet auklėjimo sri
tis — pamiršta. Jaunuoliai baigę 
gimnazijas ar net ir universitetus 
nevisada turėjo gerai išauklėto as
mens žymių. Laimingas buvo tik 
tas, kurio šeimoje auklėjimo rei
kalai nebuvo svetimi arba pats 
jaunuolis gyvenimą sekė ir stebė
jo. Galbūt, iš dalies buvo kaltas 
nepakankamas mandagumas mū- turą yra išsiplėtusi iš vienos tau- 
_.. tos j aaugęiį; nacionalinis kolo

nialinių tautų judėjimas ir išsi
laisvinimas; imperfalizmo siste
mos’. supuvimas ir. parazitizmas; 
kapitalizmo sistemos vicįujiniai 
prieštaravimai ir" iš to“ sekanti 
nauja krizė; pacifistinis žmonijos

su didmiesčių Įstaigose. Dar 
šiurkštesnė padėtis buvo valsčių 
įstaigose su interesantu, atsijaų- 
kiusiu įš žaliojo kaim.o. Šiame 
kontihe'nte^mąndagumas daugiau
sia remiasi dolerine sistema.

' Z. Puiianauskas

BAHAMI9 SALOSE
BE KAPITALO — 

NEĮMANOMA
Sir Roland Symonette yra par

lamento lyderis, Suvienytos Ba
hamų partijos pirmininkas, imi
gracijos komiteto narys, didžiau
sio salose biznio “Symonette Ship
yard" savininkas ir daugelio Įsta
tymų leidžiamųjų komitetų pir
mininkas ar narys. Jis labai užim
tas. Todėl tik trečią dieną nuo 
užsiregistravimo buvo pranešta Į 
mano viešbuti, kad Sir Roland 
priims mane 10,30 vai. savo Įstai
goje. Pas ji užtrukau gerą pusva
landi. Jis. atrodė, palankus iš 
principo. Tačiau pasisekimas pri
klausys nuo to, kaip mes mokėsi
me ir sugebėsime prisitaikyti prie 
vietos sąlygų. Kad tokia tautinė 
kolonija čia galima — jis neabe
joja jeigu mes turime pakanka

mai pinigų. Be kapitalo čia ne
įmanoma — valdžia nieko nere
mia, bankai paskolų neduoda ir 
išviso nieks niekam kreditų neati
daro. Reikia turėti savo, bent ge
rai pradžiai. Jis davė apytikrius 
apskaičiavimus kiek kainuoja to
kios kolonijos užuomazga: namai, 
keliai, mašinerija, etc.

(Tęsinys iš pr. nr.)

Jis paklausė, ar mes visada čia 
pasiliksime, ar tapsime britų pi
liečiais, ar bendrausime su ap
linka, ar hermetiškai užsidarysi
me nuo išorės ir t.t. Mano atsaky
mas buvo teigiamas jam norima 
prasme. Nuolatos Čia gyvensime, 
Įsipilietinsime, bendrausime su 
žmonėmis ir Įstaigomis, neužsida
rysime hermetiškai, kas šiandien 
ir neįmanoma būtų. Gavosi ispū-

■ dis, kad jis pritartų baltųjų Įva- 
; žiavimui i Andros salą. Pasikalbė
jimas buvo labai naudingas. Paža
dėjo padėti ir prašė nesivaržyti 
kreiptis i ji ateityje.

Į PAS REDAKTORIŲ
Ceryl Stevenson yra vyresnysis 

Andros salos atstovas parlamen
te. Jis — “Nassau Herald” laik
raščio redaktorius ir leidėjas, 
parlamento narys, pažangiųjų li
beralų partijos generalinis sekre
torius, ūkio ir jūrų produktų ko
miteto narys, elektrifikacijos pla
navimo komiteto narys, darbo ko-
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Vabar esą tik reikia neprileisti 
prie bendro karo, nes viskas baig
sis gerai, pasak jų, ir!be karo. 
Karo jie “nebijo”, nes esą nie
kad jie taip stiprūs nebtftb kaip 
dabar, bet dėl visko.

Laimėjimas be karo
Patys sako, kad dabar reikia 

“laimėti laiko ūkiškose varžybo
se su kapitalizmu — tai svarbiau-, 
šia” (12 p.). “ *

“Laimėti laiko”, nes mano, kad 
laikas dirba jų naudai. Ir atrodo', 
kad neklysta. ■ ■ ■•'

Karas, nors jie ir dedasi labai 
stiprūs, jiems nepageidaujamas. 
Jie jo vengs visomis išgalėmis. 
Jie patys sako; kad “komunistai 
yra patys ryžtingiausi pasaulinių 
karų priešininkai, kaip.ir apskri
tai visų tarpvalstybinių karų”.

Jie mano, kad karo išvengs, 
nes prieš jį yra nusistatę pirmiau
sia patys komunistai, visas dar
bininkijos luomas ir plačiosios 
masės. Anot Lenino, “reikia su
darinėti kontaktus su tais buržu
azijos sluogsniais, kurie linksta į 
pacifizmą, nors jis būtų; ię labai 
menkas” (23 p.). (Čia vertėtų pa
galvoti apie visus prosovietinius 
“taikos apaštalus”: kieno naudai 
jie dirba ir kieno instrukcijas jie 
pildo?).

“Šūkis kovoti už taiką neprieš
tarauja šūkiui kovoti už komuniz
mą” (23 p.). Netik neprieštarau
ja, bet jam padeda, nes “socializ
mo pergalė visame pasauly neiš
vengiama dėl istorinės įstatymų 
eigos jau arti. Šiai pergalei visai 
nereikalingi karai tarp valsty
bių” (20-21 p.).

“Nuoseklus taikios koegzisten
cijos politikos vykdymas stiprina 
pasaulinės socialistinės sistemos 
pozicijas, padeda ūkinės galybės, 
tarptautinio prestižo ir įtakos tau
tų masėse, sukuria palankias 
tarptautines galimybes taikiose 
lenktynėse su kapitalizmu” (121 
p.). Dar kartą turime progos įsi
tikinti kam yra reikalinga “taiki 
koegzistencija”!

Budėti ir kurstyti
Bet tai nereiškia, kad komu

nistai turi sėdėti rankas sudėję 
ir laukti pergalės. Ne. Jie turi 
(dirbti ir. aįrijįj Įdetąi ir neatlai- 
džiai. Nors pergalė jų laukia, bet 
jie turi budėti. Jie išsitaria prieš 
karus pasaulinius ir tarp vaisty

ANATOLIJUS KAIRYS

tys' sunaudosit ar eksportuosit 
pvz. į Floridą, bus viskas gerai. 
Jeigu jūs pradėsite tuos gaminius 
pardavinėti vietos rinkoje, bus 
blogai. Mes labai bijom konkuren
cijos. Tą jis pabrėžė keletą kartų. 
Vietinių ūkių gaminiai jau ir da
bar neturi pakankamai rinkos. 
Vaisių, daržovių,žuvų ir pan. mes 
turime pakankamai. Tiesa, mes 
drąsiname ūkius, bet ne sau — 
pelnui, eksportui, ne vidaus rin
kai. Tas pats pasakytina apie dar
bo jėgą. Jeigu jūs dirbsite tik sau, 
manau, nekliudysime jums. Bet 
jeigu jūsų nariai pradės jieškoti 
darbo vietoje pragyvenimui, su
sidursite su griežta darbo depar
tamento tvarka. Trumpai — kiek
viena jūsų pastanga vienaip ar 
kitaip sunkinti vietos ūkį nebus 
palankiai traktuojama. Pirmoj ei
lėj mes turime rūpintis vietos 
žmonėmis. Bedarbių problema, 
gaminių perteklius, kapitalo sto
ka yra kasdieniai šių salų rūpes
čiai ir šiais klausimais ihes esa
me labai jautrūs”.

; Po tokios kalbos p. Stevenson
miteto narys, žinomas visuomeni-! kiek atsileido,’ jausdamas mano 
rankas ir veikėjas. \ra katalikas j susirūpmimą. Jis pastebėjo, kad 
ir laisvalaikiu užsiima muzika, specialistu darbininku salose 
Užtrukau pas jį ilgokai. Pasikal- ^5^. Nėra gerų artiatininkų, 
bęjimas vyko redakcijoje, kuri kvaiifikuotų mašinistų ir p. Jis 
hepasizymi puošnumu. Pats zmo-. nurodė’ keletą amerikiečiu ir ka- 
gus nors ir mandagus kaip visi n^diečiu bendrovių, kurms atv
angių mokyklų auklėtiniai neat- vežė sav0 darbininkus — niekas 
rodo mėgstąs muziką. Kalba trukdymų nedarė. Nebūsią truk- 
grieztai ir tiesiai, nieko nevynio-; dymų ir'mums, jei besikurdami 
damas į vatą. Nežiūrint kaip skau- bendradarbiausime su vietinėmis 
džiai mane jo žodžiai plake, jau
čiau, kad tas žmogus sako tiesą. 
Nebūtų Įmanoma smulkiai viską 
atpasakoti, o suglaustai jo mintys 
tokios.

“Mes vietos turime pakanka
mai ir tautinė kolonija čia gali
ma. Manau, kad Įdėję daug lėšų, 
darbo, pastangų, savo tikslo pa
sieksite. Bahamų valdžia suinte- 
suota salų išvystymu todėl jūsų 
iniciatyvai kliūčių nedarys, ir ne-;masto verslininkas ar,,pagaliau, 
nugalimų sąlygų nestatys. Tas Freeh Creek rajono žemių Įįm isi- 
pats liečia ir jūsų kultūrinę veik-1 jonierius ir keli kiti daugiau tei
tą — valdžia čia jokia kultūra1 ravosi apie mūsų finansinį pajė- 
neužsiima ir ja nesiinteresuoja, gumą. O žmogus, atvežęs mus iš 
todėl ir jums nebus vargo kultu- ’ aerodromo į Nassau, visai negalė- 

----------------------------------------- SUprasy kas ypa lietuvių kul
tūra, palaikydamas ją produktu, 
kuriam gaminti mes steigsime 
fabriką. Atskirai reikėtų paminė
ti Nassau vyskupą (pavardės ne
teko sužinoti), kurį sutikome vie
ną rytą eidami išklausyti šv. Mi
šių. Sustoję šventoriuje nupasa
kojome jam mūsų planus: kas 
esame, iš kur atvykome ir ko no-

Įstaigomis ir nedarysime priešin
gai, negu nurodyta.

PRIEŠINGA KRYPTIMI?
Kiti žymesnieji asmenys, su 

kuriais kalbėtasi, jau n;eko nau
jesnio nebeįnešė. Frank H. Chris
tie, taip pat parlamento narys, 
Abaco salų atstovas, buvo lab. i 
santūrus it daugiau klausė noi 
kalbėjo. John McCarty, -plataus

rinėje srityje reikštis. Netrukdys 
jūsų mokyklų, laikraščių ar kul
tūrinių įstaigų — viskas gerai, 
kas gyvina, turtina salų gyvenimą 
ar gyventojų ekonominę būklę. 
Kliūtys prasidės tik tada, kai jūs 
tiesioginai veiksite priešingai ma

DIRBA
bitt, bet kiti karai jiems netik, 
prĮimtini, bet ir pageidaujami. 
Prie jų priklauso tautiniai išsi
laisvinimo karai. “Kol gyvuoja 
imperializmas, kol yra kolonia
lizmas, kils išsilaisvinimo karai” 
(19 p.). Šie karai yra “šventi ka
rai”. “Mes juos pripažįstame, ir 
ateity gelbėsime tautoms, kovo
jančioms už savo laisvę” (19 p.)

Įdomus santykis su naujomis, 
išsilaisvinusiomis tautomis. Ko
munistai nedirba tų tautų lais
vei. Jiems tas nerūpi. Ne tautų 
reikalai jiems rūpi, bet savas k<> 
munizmas. Pirmiausia reikia iš
silaisvinti iš kitų tautų okupa
cijos. Tam esą gali patarnauti ir 
nacionalistai ir buržuazinė res
publika, .bet tik laikinai; toliau 
turi sekti' socializmas ir komuniz
mas. Tai ir yra tų visų nacionali
nių karų pagrindas. Tos visos Af
rikos, Azijos tautos turi bpti iš
laisvintos iš vienų “imperialis
tų”, kad patektų į kitų imperia
listų nagus. Vieton balto kolonia
lizmo bus raudonas. Tai toks 
skirtumas.

Ir tai Nikita visai atvirai sako. 
Pasilikimas išsilaisvinusių tautų 
demokratinėj santvarkoj komu
nistų nepatenkina. Pasilikimas 
ūkiniuose santykiuose su buvu
siomis imperijomis irgi jų intere
sams kenkia. “Nevisos tautos, ga
vusios valstybines nepriklauso
mybes, naudojasi jų palaima, jei 
jų šalių ūky vyrauja svetimi mo
nopoliai. Išgriauti paskutinius 
imperializmo kolonijalinius sis
temos likučius, apsaugoti išsilais
vinusias tautas nuo kolonialinių 
valstybių užmačių, pagelbėti 
Šioms tautoms įgyvendinti jų lais
vės idealus — tai ir yra pareiga 
socialistinių valstybių, komunistų 
ir viso pasaulio pažangiųjų žmo^ 
nių”! (29 p ). Įvesti jų valstybėse 
komunizmą ir paversti jas sovietų 
satelitais — tai Nikitos tikslas.

Taip vaizduojasi ateitį
Kaip Nikita vaizduojasi tą “ne

išvengiamą” ir “istorijos eigos 
padiktuotą” kapitalizmo žlugimą 
ir perėjimą i palaimintą socializ
mo ir komunizmo būklę?

Bendro recepto jis neduoda; sa
ko, tai. priklauso nuo kiekvieno 
krašto ir kiekvienos tautos indi
vidualiai. Jis net prileidžia, kad 
slinkimas ir perėjimas gali Įvyk
ti grynai parlamentiniu keliu; 
kai bus žmonės “susipratę”, pa
tys nubalsuos pereiti į “augštes- 
nį” socialini laipsni, t.y. i socia
listini. Kaip žinome, pasauly to
kio “augšto susipratimo” dar nė
ra buvę, ir patys žmonės dar nie
kur ir niekada nėra taip balsavę.

Toliau jis mano, kad darbo kla
sė, žinoma, atstovaujama savo 
“globėjos” —- komunistų parti
jos — truputi paspaus buržuaziją, 
ir pusiau prievartos būdu bus 
pasiektas socialistinis lygis. Tai
gi, jau revoliucija, kad ir maža.

Kur “kapitalizmas dar stiprus, 
kur jo rankose yra didžiulis kariš- 
kai-politinis aparatas, ten perėji
mas i socializmą neišvengiamai 
vyks aštrios klasinės kovos sąly
gose” (30 p.).

Nikita nutyli dar vieną būdą, 
būtent, raudonosios armijos ir 
čekistų okupaciją, kaip tai Įvyko 
Lietuvoj ir visose kitose “socia
listinio bloko” tautose. Jis ir tam 
yra pasiruošęs. Vienu žodžiu, visi 
būdai geri, kurie tik veda Į dik
tatūros, kurią Nikita vadina “so
cializmo ir komūnizmo idealu”.

“Mūsų partija — rusų bolševi
kų — padarys viską, kad dar stip
resnė taptų socialistinė stovykla, 
kad stipresnis taptų pasaulinis 
komunistinis frontas” (36 p ).

“Kiekvienos komunistinės par
tijos vienybė, visų komunistinių 
partijų vienybė — tai ir yra vie
ningas tarptautinis komunistinis 
sąjūdis, nukreiptas visų mūsų 
bendram tikslui pasiektiko
munizmo pergalei visame pasau
ly” (36 p.).

rime. Ekscelencija, simpatiškai 
šypsodamasis, paklausė:

— Ar jūs, vyrai, einate ne prie
šinga kryptimi?

— Taip, Ekscelencija? — sku
biai Įsiterpiau, bijodamas, kad ne
nutrūktų mintis, kuri atrodė intri
guojanti.

— Matote, — tęsė vyskupas, — 
dabar yra tendencija naikinti tau
tybes, mažumas, o jūs norite jas 
gaivinti, skatinti. Argi ne vistiek, 
kad jūsų vaikai bus amerikiečiai, 
bet geri katalikai?

Ąš tylėjau, o dr. Celiešius ėmė
si aiškinti apie Dievo garbinimą 
gimtąja kalba ir t.t. Tai nėra nau
ja mintis. Ją visuose žemynuose 
kartoja. Kas svarbiausia, Eksce
lencija nedviprasmiškai išreiškė 
šių dienų didžiųjų valstybių poli
tines nuotaikas mažųjų kraštų at
žvilgiu. Klausimai, ar būsime her
metiškai užsidarę, ar pasilaikysi
me senąsias pilietybės, ar moky
sime savo vaikus angliškai, ar vi
sai ignoruosime angliškas vielines 
mokyklas, — visa pasikalbėjimo 
nuotaika rodo, kad jie yra abe
jingi etninių grupių naudingumu 
ar jų reikalingumu, nors tiesio
giai to Ir nesako.

(bus daugiau)

EDVARDAS SULA1TIS
Ilgą laiką Čikagoje skambėjo 

kalbos apie milijoninį fondą. Ke
li žmonės pasigardžiuodami apie 
jį visiems pasakojo, kalbino drau
gus, kad anie paremtų jų mintį 
spaudoje ir pan. To pasėkoje kai- 
kuriuose lietuviškuose laikraš
čiuose tą fondą ir jų iniciatorių 
garbinantieji straipsniai dygo, 
kaip grybai po lietaus.

Bet vieną dieną— staiga gimė 
tas fondas, nors ir kuklesniu var
du — Lietuvių Fondas. Iniciato
riai išsiuntinėjo lietuvių spaudai 
pranešimus, jog viskas susitarta 
su Lietuvių Bendruomene (ji irgi 
buvo išdrįsusi pagalvoti apie pa
našų fondą), o tą susitarimą už
antspaudavo gražiomis susirinku
siųjų nuotraukomis su maloniais 
ir besišypsančiais veidais.

Atrodo, jog jau viskas tvarkoj 
ir dabar buvo laukiama kai tūks
tantinės lyg pupos pradės kristi 
į fondo iždą. Tokių, žinoma, tuoj 
atsirado nepilnas desėtkasi. Bet 
štai, nė iš šio nė iš to spaudoje 
laiškas Algirdo Nasvyčio—■ JAV 
Liet. Bendruomenės CV - vice- 
pirm., sakantis,- jogr tas -žymusis 
milijoninio fondo iniciatorius su 
keliais savo draugais sufabrika
vo Liet. Bendruomenės atstovo 
parašą ir kad jokio bendro nuta- 
rimo fondo steigimui nebuvo.

Laiško autorius tvirtino: “Be 
mano žinios ir sutikimo dėti ma
no parašą po nutarimais, prieš 
kuriuos aš iš esmės susirinkime 
pasisakiau, laikau nesuderinama 
su visuomenine veiklos etika”. Ir 
daugiau skundu kvepiančių vietų 
paskelbė A. -Nasvytis, kuris prieš 
savo valią buvęs verčiamas ke
lių daktaru. .■■ ■.,

Vargšas to laiško autorius, ku
ris dar tikėjosi, jog kaikuriuos. 
žmones saisto visuomeninės veik
los etika. Tokia sąvoka daugelio 
yra nesuprantama, ypatingai tų 
tarpe, kurie apie juodąją lietuviš
kąją veiklą nebenori girdėti, o tik 
geidžia penėtis augštais planais...

Šių eilučių autorius balandžio 
mėnesio viduryje tūrėjo malonią 
progą lankytis Toronte ir Hamil
tone. Ten teko susitikti su eile 
lietuvių ir iš arti—— nors jau ne 
pirmą kartą — pamatyti kanadie
čių lietuvių gyvenimą ir ji paly
ginti su amerikietiškuoju.

Tomis dienomis Toronte/kaip 
tikt vyko šiaurės Amerikos lietu
vių sporto žaidynės, taigi, buvo 
didelis sujudimas ir vietinių lie
tuvių tarpe. Daugiausia laiko te
ko praleisti Prisikėlimo parapi
jos pastate, kur vyko sportinin
kų registracija, krepšinio ir šach
matų rungtynės, žaidynių šokiai, 
pamaldos ir kt. Tai iš tiesų labai 
praktiškas pastatas, kokio Amerb 
koje gyveną lietuviai neturi, nors 
jų skaičius čia žymiai gausesnis. 
Prisikėlimo parapijos pastato 
planuotojai parodė daug sveikos 
nuovokos. sugebėdami jame 
Įkomponuoti daug patalpų, ku* 
rios, reikalui esant, gali būti nau
dojamos Įvairiems parengimams.

Smagu, jog Toronte Lietuvių 
Bendruomenė turi stiprų užnu
gari, ne toki kaip -Čikagoje arba 
bendrai Amerikoje. Išsikalbėjus 
su Toronto LB pirm, gavosi vaiz
das, jog LB čia groja pirmu 
smuiku.

Taip pat miela, jog torontiečiai 
labai domisi ir lietuviškuoju 
sportu, proporcingai imant, žy

miai daugiau, negu Čikagoje. 
Vien tik Prisikėlimo parapija su 
savo “Aušros” klubu viršija di
džiausio Čikagos* sporto klubo 
“Neries” veiklą. Buvo keista ma
tyti, jog tos parapijos biuletenis, 
žaidynių proga, apie ketvirtadalį 
vietos pašventė žaidynių aprašy
mui. Čikagoje tokie dalykai yra 
tik svajonė.

Jeigu sportinis gyvenimas Ka
nadoje, ypatingai Toronto, gali 
konkuruoti su Amerikos lietuvių 
veikimu tai nuopelnai priskirtini 
nuoširdiems darbuotojams: Tėv. 
Pauliui, OFM, J. Gustainiui, K. 
Baronui (iš Hamiltono), J. Uo
gintui, K. šapočkinui, A. Supro- 
nui ir kitiems. Jų pastangos atne
ša tikrai gražius vaisius.

Be to, tenka nudžiugti, jog to
rontiečiai gyvai domisi šiais 
“vaizdais ir vargais”. Sužinoję 
svečio pavardę, ne vienas pasitei
ravo, ar Čia tas pats, kuris apie 
Čikagą rašo. Nemaža dalis, atro
do, yra suinteresuoti Čikagos lie
tuvių gyvenimu, nors iš čia per
sikelti nenorėtų.•••

Čikagoje šiuo metu daug susi
domėjimo rodoma JAV Liet. 
Bendruomenės Tarybos rinki
mais, kurie bus pravesti gegužės 
13-14 d.d. Gal kaikam atrodytų 
keista, bet yra tiesa, jog Čikago
je, kurioje nuoširdžius LB dar
buotojus galima suskaityti ant 
dviejų rankų pirštų, i Tarybą 
kandidatuoja net 46 asmenys.

Kandidatų amžius ir profesijos 
yra Įvairios. Jauniausi iš kandi
datų yra Vaclovas Kleiza ir Ro
mas Štakauskas (po 28 m.), o vy
riausias — Adomas Varnas (82 
m.). Įdomios yra kandidatų pro
fesijos, pagal kurias tikrai būtų 
sunku pasakyti — kuo tie žmo
nės verčiasi. Daugumas iš jų pro
fesija apibūdina dabartinį užsi
ėmimą, o dalis — Lietuvoje turė
tą arba savo “hobby” (pamėgimą). 
Todėl kandidatų tarpe randame 
karininką, kuris jau daug metų 
nevadovavo kareiviams, miški
ninką. kuris ilgą laiką miško ne
matė ir pan. Taip pat randame ir 
žurnalistų bei rašytojų, kurie sau 
ramiai dirbą fabrike. Beje, vie
nas iš kandidatų save vadina ūki
ninku — ta garbinga profesija, 
kuri tačiau čia neturi pasisekimo, 
nes .daugumas- jos buvusių atsto
vų ją apleido. ■

- Nemanome, jog naujai išrink
toji Taryba — jau III-j i iš eilės 
— ką nors daugiau galės nuveik
ti. kol nebus platesnio susidomė
jimo bendrine lietuvių veikla ir 
neatsisakyta siaurų grupinių in
teresu. -š

Cenzūruojami 
pasikalbėjimai

Nepraėjo nė pora savaičių nuo 
tariamo cenzūros "panaikinimo” 
užsienio spaudai ir radijo kores
pondentams Maskvoje — ir vėl 
Įvyksta incidentai su ta pačia cen
zūra. Kai amerikiečių radijo agen
tūros CBS ir ABC atstovai tele
fonu perdavė savo pranešimus 
apie Sovietų Sąjungos santykius 
su Albanija, pasikalbėjimai buvo 
staiga nutraukti. Sarkastiškai so
vietų Įstaigose po to buvo pareikš
ta. kad cenzūra esanti panaikinta 
tik perduodant “draugiškas” ži
nias. o “nedraugiškų” žinių nesą 
galima praleisti. E.

Pasiturinčio vietinio gyventojo 3 kambarin namas blokų konstruk
cijos, baltai dažytas. Viduje 2 erdvūs miegamieji, salionas, valgo
masis ir virtuvė. General Electri? firmos šaldytuvas, gera dujų 
plyla, modernūs baldai, kilimas. Sklypas 50x100 pėdų, kurio gale 
keli vaismedžiai ir daržovių lysvės. Jo kaina apie $12.900. Rūsio 
nėra. Namas Žemiau —eilinio darbininko. Jo kaina apie $6.000. 
Savo jėgomis statant, t.y. patiems dirbant, ja kainos sumažėtų pu
siau, o gal ir daugiau. ....... r.
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DR. ADOLFO ŠAPOKOS PALIKIMAS LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE
. “Raskime lietuvius Lietuvos is
torijoje”. Tokia antrašte lygiai 
prieš 30 metų velionis parašė J. 
Keliuočio leidžiamoje “Naujojo
je Romuvoje” programinį straips
nį. Jis, be kitko, ten pažymėjo, 
kad po Liublino unijos (1569) bet 
kokis lietuvių tautos reiškimasis 
bendrojoje respublikoje - “Žeč
pospolitoje” .lenkų veikaluose 
bei tyrinėjimuose visiškai pra
puola, nes lietuvių tautą stengia
masi taip glaudžiai įjungti į to 
meto Lenkijos istoriją, kad jos 
visai nebesimato.

Ad. Šapoka, galima sakyti, visą 
savo mokslinio darbo laikotarpį 
ir laikė savo uždaviniu “surasti” 
lietuvius tuose šimtmečiuose, kur 
jų istorija mažiausiai tyrinėta. Di
džiausia dalis jo mokslinio bei 
tyrinėjamojo darbo, lygiai kaip 
ir jo universitetinės paskaitos ir 
buvo skirtos porai amžių po pas
kutiniojo Gediminaičio, t.y. po ži- 
gimanto Augusto mirties (1572).

Didysis XIX-jo amžiaus pusės 
romantikas, istorikas T. Narbu
tas savo paskutini (9-tą) tomą Lie
tuvos istorijos užbaigė sakiniu, 
jog laužąs savo plunksną ant Ži- 
gimanto Augusto grabo, nes to
liau savarankiškos Lietuvos vals
tybės egzistavimas esąs liovęsis... 
Dr. Ad. Šapoka kaip tik visą savo 
dėmesį parodė anam reikšmin
gam laikotarpiui. Jo disertacija, 
kuri savo apimtimi (415 p., Kau
nas 1938, Švietimo Ministerijos 
Knygų Leidimo Komisijos leidi
nys) buvo gana stambus veikalas 
nagrinėjo “Lietuvą ir Lenkiją po 
1569 metų Liublino unijos, jų 
valstybinių santykių bruožus”.

. Doktorantas daug dėmesio skyrė 
atskiriems Lietuvos bajorų sei
mams, vad. “kovokacijoms”, 
priešseiminiams lietuvių suvažia
vimams, atskiriems lietuvių posė
džiams bendrojo seimo metu ir 
t.t. Jis rūpestingai apžvelgė visą 
Lietuvos valstybės organizacijos 
klausimą iki pat XVIII a. galo, sa
vo darbą baigdamas Targovicos 
konfederacija ir 1793 m. seimu. 
Dr. K. Avižonis, rašydamas pa

Mūsų žymiojo istoriko atminimui

Zenonas Ivinskis, Roma
grindinę recenziją, teisingai apie 
šį velionies darbą pastebėjo, jog 
jis “tikrai kruopštus ir istorijos 
mokslui vertingas”. “Įdomus te
mos pasirinkimas ir savarankus, 
originalus jos dėstymas, dažnai 
naujai nušviečiąs įvairius klausi
mus” (Lietuvos Praeitis I 1940, 
325).

Ir periodinėje spaudoje, kur 
tiek apstu mūsų darbštaus ir 
įžvalgaus istoriko straipsnių, jis 
daugiausia rašė gerų, šaltiniais 
paremtų straipsnių, kuriuose 
ryškino Lietuvos valstybinę są
monę. Tai darė jis, ar tai nagri
nėdamas “Lietuvių lenkų santy
kius po Vytauto iki 1569 m.” 
(Naujoji Romuva 1931, Nr. 38), 
ar iškeldamas “Pirmąjį bandymą 
pataisyti 1569 m. uniją” (t.p. 
1932, Nr. 12), ar sustodamas ties 
“Bajorų konfederacijomis” (t.p. 
1931, Nr. 9), ar ties “Ginču dėl 
Radvilaitės rankos” (t.p. 1931, 
Nr. 6).

Turiningais tos rūšies straips
niais jis užpildė daug Lietuvos is
torijai skirtų puslapių žinomam 
katalikų žurnale “Židinyje”. Ve
lionis vis bandė kelti Lietuvos 
valstybingumo mintį tais šimtme
čiais, kada jos savarankiškumas 
prapuldavo bendrų institucijų 
(seimo, senato, karaliaus) labirin
tuose ... Kai nuo didžiojo Lietu
vos vyro, jos kanclerio ir Statuto 
leidėjo Leono Sapiegos mirties 
suėjo 300 metų, Ad. Šapoka ra
šė: Leonas Sapiega, kaip Lietu
vos politikas 1557-1633” (Zid. 
Iu33, Nr. 10). Ir kiti jo straips
niai Židinyje ryškino Lietuvos 
valstybės savarankiškumą, kai 
juose buvo kalbama apie “Seno
sios Lietuvos valstybės santvar
ką ir Liublino unijos dėsnius” 
(1935, Nr. 1), kai buvo keliamas 
klausimas “Ar po Liublino uni-
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Visas Toronto Hydro Electric sistemos personalas ir pagal 
sutarti dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems yra leistina ' 
Įeiti i jūsų namus, yra aprūpinti ir turi nešioti visą darbo 
metą oficialų ženklą.

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų sistemos tar
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elektros Įrengimus, naudotojų patalpose.
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Gyvenkite geriau naudodami
- sauau, švaru, hnoderniška

jos Lietuva nustojo būti nepri
klausoma valstybė?” (1935, Nr. 
2), ar pabrėžiama “Savarankiška 
Lietuvos politika po Liublino uni
jos” (1937, Nr. 8-9), ar rašoma 
apie “1588 metų Lietuvos Statu
tą” (1937). ir “Vaire” (1938, Nr. 
12) mūsų istorikas apžvelgė 
“Valstybinius Lietuvos ir Lenki
jos santykius po Liublino unijos”, 
pasisakydamas prieš tendencin
gas lenkų tezes.

A. Šapoka tapo tikruoju poliub- 
lininio laikotarpio istoriku, ku
riuo, šalia jo iš jaunosios kartos 
specialiau domėjosi tik dr. K. 
Avižonis ir V. Trumpa. Apie šitą 
laikotarpį jis rašė savo redaguo
toje Lietuvos istorijoje. Apie 
tuos laikus jis skelbė ir kitur. Kai 
1938 Lietuvos nepriklausomybės 
20-ties metų minėjimo Vyriau
sias Komitetas vokiškai išleido 
Kolektyvinę knygą “Litauens 
Werden und Schatten” (red., St. 
Vykintas), velionis parašė ten 
svaroų laikotarpį 1569-1918: “Die 
Geschichte Litauens (zweiter 
l'eil)”

Dideliu uolumu Ad. Šapoka 
buvo ėmęsis tyrinėti XVIII a. ga
lo, ypač veiverių Metų seimo ar
ba "Didžiojo Varšuvos reformų 
seimo” (žr. Liet. Enc.) laikotarpio 
Lietuvą, dar spėdamas Lietuvoje 
paskelbei keturias svarbias studi
jas: “Atsakingieji Lietuvos poli
tikos vadai Reiormų seimo metu” 
(benovė 11 1936, 61-173); pirmasis 
iš lietuvių velionis specialiau ty
rinėjo “Gegužės 3 Konstituciją ir 
Lietuvą” (Lietuvos Praeitis I 
1940, 137-210). Jis palietė taip 
pat ano meto ekonominius ir so
cialinius klausimus: “Bajoriškoji 
demokratija” (t.p. 467-540) ir 
“Lietuvos kaimo ir dvaro santy
kiai XVIII amžiaus antroje pusė
je” (t.p. 569-704).

Klaidinga būtų tačiau teigti, 
kad didelės istoriko erudicijos ir 
plačių užsimojimų tyrinėtojas ne
būtų savo dėmesio parodęs nie
kam kitam kaip tik minėtam res
publikos laikotarpio lietuvių gy
venimui. Jis yra rašęs ir iš XIII - 
XV a. gana Įdomių studijų bei 
straipsnių. Kai 1931 vokiečių is
torikai plačiai minėjo kryžiuočių 
atsikraustymą į lietuvių giminių 
prūsų žemę, A. Šapoka 'parašė il
goką darbą “Vokiečių riterių or
dinas iki atsikraustymo į Prūsus” 
(Židinys 1931, Nr. 11 ir 12). Kai 
sukako 600 metų (1336-1936) nuo 
herojiško Margirio aukos, jis da
vė išsamų straipsnį visuomenei 
“Pilėnų gynimas” (Lietuvos Ai
das 1936, Nr. 93-94, 98). Minint 
Lietuvos krikšto 550 metų sukak
tį, velionis išėjo su nauja teze, 
jog 1387 metus reikią formaliai 
skaityti ir Žemaičių pakrikštiji- 
mo metais, nes tokis Lietuvos 
krijtšto skirstymas į Augštaičių 
(1387) ir Žemaičių (1413, ar 1417) 
esąs tik nesusipratimas, iššauk
tas ano meto politinių manevrų: 
“žemaičių krikšto prasmė” (Nau
joji Romuva 1937, Nr. 31-32).

Po Lietuvos universiteto Kau
ne baigimo (1929. X. 1.) atlikęs 
karinę prievolę (velionis 1930 
rudeni išėjo atsargon jaun. leite
nanto laipsniu), turėjo jis progos' 
išvažiuoti pagilinti savo studijų 
Prahon. Prisirinkęs ten Lietuvo
je nežinomos ir naujos medžiagos 
jis parašė keturias studijas, ku
rių pora iš viso yra beveik visai 
iki šiolei nežinomos. Lietuvos is- 
•drijos draugijos leidžiamame 
žurnale “Praeitis” (II 1933, 252- 
290) jis išspausdino gausiais šal
tiniais paremtą darbą apie Vy
tauto laikų “Jeronimą Pragiškį ir 
jo kelionę Lietuvon”. Kaip at
spaudai taip pat iš III-jo to žur
nalo tomo, kuris dėl 1940 m. oku
pacijos jau nebepasirodė, išėjo 
dar dvi studijos.

Kaip žinoma, kai vokiečių ordi
nas rungėsi su senprūsiais, čekų 
karalius Pšemislas II turėjo toli 
siekiančių planų. Jis darė žygius 
į Prūsus. 1255 žiemą jis padėjo 
įkurti svarbią pilį, kuri buvo pa
vadinta “Karaliaus pilimi” — Ko- 
nigsbergu. Tie užsimojimai buvo 
šaltiniais dokumentuoti Ad. Ša
pokos studijoje: “Čekų karaliaus 
Pšemislo II (Ottokaro II) žygiai į 
Prūsus ir planas nukariauti sau 
Galindiją, Jotvingius ir Lietuvą” 
(1936). Kitoje studijoje “Karalie
nės Jadvygos lietuvių kolegija 
Prahoje” (1935, 35 psl.) autorius 
ne tik aprašė, kaip Jogailienė sa
vo lėšomis prie Prahos universi
teto buvo įkūrusi neturtingiems 
studentams kolegiją (1397-1404), 
bet jis ištyrinėjo ir tos kolegijos 
tolimesnį likimą. Nors fundacija 
buvo padaryta vien tikslu ruošti 
Lietuvai kunigus, iš lietuvių ta
čiau niekas ta kolegija ir studi
joms skiriamais pinigais nepasi
naudojo, o tik Jono Huso moki
niai ... Iš paties originalo velio
nis. paskelbė ir tos kolegijos vi
daus tvarkos statutą (iš 1411 m.).

Būdamas Prahoje dr. A. Šapo
ka surinko daug medžiagos apie

lietuvius studentus, vykusius XV- 
XVIII a. į užsienius studijuoti. 
Tam reikalui velionis pirmasis iš 
lietuvių išstudijavo universitetų 
matrikelius, kurių dauguma (iš
skyrus Italiją) yra išspausdinti. 
Jis buvo paruošęs gana stambų 
manuskriptą, iš kurio tepaskel
bė tik trumpas santraukas “Kur 
senovės lietuviai mokslo ieško
jo?” (Židinys 1935, Nr. 10, 317- 
327; Nr. 11, 417-430). Vėliau jau 
matrikeliais, kaip svarbiu šaltiniu 
kultūros bei švietimo istorijai, 
naudojosi ir kiti istorikai.

Kai 1930 m. buvo švenčiama 
500 metų nuo Vytauto D. mirties, 
velionis, tada vilkėdamas kariū
no mundurą, į kolektyvinį, jo ar
timo draugo P. Šležo suredaguo
tą leidinį “Vytautas Didysis” pa
rašė du svarbius straipsnius: 
“Lietuva iki Vytauto” ir “Vytau
to vieta mūsų istorijoje”, šitaip 
atsirado vad. “jaunųjų istorikų 
būrelis”, kuriame velionies vaid
muo buvo vadovaujantis, ir Jo
gailos mirties (1434) sukakčiai at
žymėti jis suredagavo švietimo 
ministerijos išleistą penkių istori
kų straipsnių rinkini “Jogaila” 
(1935). Toje knygoje pats redak
torius davė stambiausią įnašą. Jis 
rūpestingai ir originaliai išnag
rinėjo “Valstybinius Lietuvos ir 
Lenkijos santykius Jogailos lai
kais” (187-266 p.). Ten autorius 
su pagrindu kritiškai pasisakė 
prieš daug lenkų istorikų tenden
cingų teigimų, kuriuos jiems pa
diktavo vėlesni politiniai nusista
tymai link Lietuvos. Apžvelgęs vi
sus santykius ir susitarimus nuo 
Kriavo akto (1385) iki Žigiman- 
to Kęstutaičio, Ad. Šapoka priėjo 
išvados, jog Lietuvai nė vienas 
susitarimas “nėra buvęs kokia 
nors išeitimi iš sunkios situaci
jos, ar užmokestimi už paramą” 
(265 p.). Šituos reikšmingus savo 
išvedžiojimus papildydamas au
torius apžvelgė dar “Kultūrinius 
lietuvių lenkų santykius Jogailos 
laikais” (269-290 p.). Jis palietė 
čia ir pirmąsias mokyklas Lietu
voje, lietuvių studijas Krokuvos 
ir Prahos universitetuose ir ap
skritai ano meto lietuvių kultū
ros lygį, kai jie dar skaitėsi pa
gonimis.

Pats žymiausias sutelktinis dar
bas, kuriame dr. Ad. Šapokos 
vaidmuo kaip apdairaus ir ga
baus redaktoriaus labiausiai iš
ryškėjo, yra lietuvių visuomenei 
plačiai žinoma “Lietuvos istori
ja” (1936, 702 p.). Jai parašyti 
iniciatyva išėjo iš švietimo Mi
nisterijos, ir viceministeris K. 
Masiliūnas buvo veiklus šito dar
bo skatintojas. Didelis buvo ta
čiau nuopelnas mūsų neužmiršta
mo redaktoriaus, kad jis, pasitel
kęs dar keturis istorikus, pagal jo 
paties išdirbtą planą, gražiai vis
ką sujungė i vienalyti veikalą, 
paruoštoje medžiagoje pats už
kaišiodamas daug spragų, ją pa
pildydamas, Įvesdamas vienodą 
padalinimą skyriuose ir skyre
liuose. Nors ir atsirado to darbo 
kritikų, tačiau per 25 metus nie
kas nėra dar lietuvių kalba ge
resnės Lietuvos istorijos lietuvių 
visuomenei davęs. O jos iki šio
lei iš dvieju leidimu (I — 1936, 
17.500 egz.; II — 1950 Fellbache, 
Vokietijoje — 2.500 egz.) yra pa
sklidę 20.000. Dar Lietuvoje bu
vo ruošiamas 1940 naujai patai
sytas ir papildytas leidimas, bet 
jis jau nebegalėjo pasirodyti.

Čia suminėtais studijų, straips
nių ir veikalų titulais mokslinė 
velionies veikia neišsisemia. Jis 
rašė ir daugiau straipsnių, eilę 
mokslinių recenzijų. Jis rūpestin
gai ruošė nuo raides B iki I dau
geli jam pavestų straipsnių iš 
Lietuvos istorijos Kaune leisto
je Lietuviškojoje Enciklopedijo
je. Pradėjęs nuo Kęstučio sūnaus 
Butauto ir savo “Veto” triukšmu 
išgarsėjusio Čičinsko (plačiau žr. 
jo darbą šviesos Keliuose 1931, 
Nr. 9), Ad. Šapoka davė šaltiniais 
paremtus originalius straipsnius, 
kurių, rodos, visi buvo perspaus
dinti ir J. Kapočiaus leidžiamojo
je Lietuvių Enciklopedijoje. Kau
no Enciklopedijoje Ad. Šapoka 
nuo 1940 rudens buvo redakci
jos narys. Jis rašė straipsnių ir 
tremties Enciklopedijai, tačiau 
paskutiniu metu visą likusį nuo 
“Tėviškės žiburių” redagavimo 
laiką skyrė darbui apie Lietuvos 
rytų sienas. «

Nors kelias į tremtį taip susi
dėstė, kad velionis turėjo palikti 
Kaune ne tik turtingą biblioteką, 
bet ir visus savo rankraščius (su 
savim pasiėmė tik Vilniaus uni
versitete skaitytas paskaitas apie 
senąjį Vilnių), tačiau ir tremties 
metais jis dar vis dirbo istorijos 
srityje. Eilę straipsnių jis paskel
bė “Alduose”, domėdamasis “Mū
sų praeities vertinimo klausimu” 
(1947, Nr. 6), iškeldamas “Uetu-

Nr. 3 (1958) jis rašė apie “Šv. Ka- 
zimiero palaikų saugojimą”. Dar 
gyvendamas Augsburge 1948 pra
džioje suredagavo jis Maž. Lietu
vai skirtą specialų “Aidų” nume
rį (buvo minimi 25 metai nuo 
Klaipėdos prijungimo), kur jis 
pats davė ir straipsnį: “Klaipėdos 
arašto įjungimas į Lietuvos res
publiką“ (Nr. 18). Iš “Aidų” 
mokslinę premiją gavusio darbo, 
“Senasis Vilnius“ (mašinraštyje 
261 psl.) pačiuose ‘Aiduose” buvo 
spausdinu apie “Vilnių Zigman
to Augusto laikais” (1957, Nr. 8), 
apie “Vilniaus miestiečių savival
dos organizacijos ir miesto vidaus 
santykius” (1959, Nr. 1, Nr. 2), 
apie “Didžiąsias XV! amžiaus sta
tybas” (1960, Nr. 4). Rankrašty
je dar liko:, seniausios Lietuvos 
sostinės klausimas, Vilniaus įkū
rimas (Geležinio Vilko legenda, 
seniausios istoriškos žinios apie 
Vilnių), paties miesto pradžia ir 
jo būklė Kovų su kryžiuočiais me
tu, Vilniaus privilegijos, pilis ir 
miestas XV-XVI amž., amžinin
kai apie Vilnių: sostinė unijiniais 
laikais ir jos sukrėtimai XVII- 
XVIII a. Velionis tikėjosi ne tik 
tą (I) dalį naujais duomenimis pa
pildyti, bet parašyti ir II dalį, ku
ri būtų apėmusi Vilnių rusų val
džioje ir kovas dėl jo iki mūsų 
dienų.

Panaudodamas savo platųjį 
manuskriptą dr. A. Šapoka 1954 
Toronte savo lėšomis išleido 94 
psl. darbą “Vilnius Lietuvos gy
venime”, kuris turi'ir angliškai 
pasirodyti. Mūsų istorikas apskri
tai rūpinosi gera informacija apie 
Lietuvą, ir dar 1946 Augsburge 
parašė (A. Stanio vardu) lietuviš- 
Kai ir angliškai “Lietuva. Kraštas 
ir Tauta”. Inž. Vizgirdos informa
cinių knygų serijoje jis davė 62 
psl. teksto “Lithuania through 
ihe ages” (1948), 1955 naujai per
spausdintą Los Angeles.

Jau Augsburgo “Žiburiuose” 
pradėjęs, velionis rašė daug isto
riškų straipsnių ir Kanados “Tė
viškės žiburiuose”. Ten jis davė 
Įdomių istoriškų apžvelgų, sukak
tuvininkų charakteristikų, vertin
gų recenzijų ir t.t. Nors Lietuvo
je A. Šapoka tebuvo perdėm tik 
mokslo ir studijų žmogus, trem
tyje jis išaugo i žymius katalikų 
visuomenės veikėjus ir redakto- 
rius-publicistus, bet — su redak
toriumi kun. dr. P. Gaidamavi
čių — norėčiau kartoti “ir žurna
listikoje jis pirmoj eilėj buvo 
moksliniiikas” (Tž 1961 Nr. 11).

Paskutinis jo mokslinio darbo 
vaisius buvo jo straipsnis apie 
“Žalgiri” Septintosios Kanados 
Lietuvių Dienos Toronte Metraš
tis 1960, (27-40), kur velionis dar 
kartą parodė savo sugebėjimą ne 
tik kritiškai vertinti šaltinius, bet 
ir daryti sintetines apžvalgas.

Dar vis yra sunku apsiprasti 
su mintimi, kad mūsų mielas ir 
brangus Adolfas taip netikėtai 
yra atsiskyręs iš mūsų tarpo. 
Ypač sunku apsiprasti tiems, ku
rie apie jam taip iškilmingai su
teiktą paskutinę pagarbą tik iš 
laikraščių teskaitė. Kaikas iš ve
lionies prietelių vis dar palaiky
davo galvoje minti, jog gal vėl 
susidarys giedresnės sąlygos, ka
da vėl drauge galėsime išeiti Lie
tuvos istorijos dirvonan kokiame 
bendrame leidinyje. Deja ... 
Nuostolis Lietuvos istorijos 
mokslui yra juo didesnis, kad 
velionies asmenyje netekome 
ypatingai gerai savo darbui pasi- 
ruošusio tyrinėtojo, nors jis per 
paskutinį dešimtmeti ir neturėjo 
sąlygų duoti tai, ką jis būtų galė
jęs. Bet iškeliavo jis jau negrįžta
mai. Mums beliko tik liūdėti ir 
apraudoti, kad jis, užtenkamai 
neįvertintas ir riepabrangintas, 
yra palikęs didelę spragą ..., ku
riai užpildyti nesimato jėgų.

Dr. Ad. Šapoka parašė gana 
daug, bet jis galėjo dar žymiai 
daugiau duoti. Juk atsiskyrė iš 
mūsų tarpo pačiame pajėgume. 
Kai vienu akies plotu žvelgi į pa
liktus darbus, matai, kaip juose 
gražiai atsispindi ir velionies bū
do bruožai. Iš jo studijų plaukia 
ramus ir apdairus kriticizmas, ne- 
skubėjimas su kokiais garsingais 
ir naujais “atradimais”, atsargus 
išvadų darymas, sintetiškas svars
tymas. Nepasimesdamas atskiruo
se fakteliuose, ar kokiose smulk
menose, jis vis duodavo vispusiš
ką vaizdą, nenukrypdamas į vie
našališkumus. Daugiausia jis yra 
nusipelnęs “ieškodamas” lietuvių 
po Liublino unijos.

Liūdime mes anas “jaunųjų is
torikų būrelis”, kurį taip darniai 
per metų eilę velionis apjungda
vo, netekę savo pagrindinio šulo. 
Tegul šie keli žodžiai būna simbo
liška gėlių puokšte ant jo kapo 
svetimoje žemėje.
Roma, 1961. IV. 25.

“PABĖGIMAS Iš TAMSOS”
KA2Y£ JURGAITIS

Jau kelinti metai bolševikai va
ro smarkią propagandą prieš iš
vykimą iŠ Lietuvos. Ypačiai jiems 
sicaudus Klaipėdos krašto gyven
tojų išvykimas į Vakarų Vokieti
ją, nes tokių išvykstančių atsiran
da daug. Pagal Maskvos - Bonnos 
sutartį jie turi teisę išvykti į Vo
kietiją. Maskvos mastu — tai 
smulkmena. Jeigu jie apgyvendi
no rusais visą Karaliaučiaus sri- 
ų, tai keletas tūkstančių žmonių 
is Klaipėdos krašto yra tik 
smulkmena. Be to, sudarydami | 
sutartį, sovietai pasitikėjo pro
paganda iš Vilniaus, kad ji įti- 
Kins “tarybinio rojaus” pranašu
mu ir išvažiuojančių bus mažai. 
Bet bolševikai apsiriko. Išvažiuot 
ii, kad ir kaip betrukdoma, nori 
beveik visi, išvažiuoti pareiški
mus duoda paprasti kolūkiečiai* 
darbininkai, medaliuotos melžė
jos, ordenuoti traktorininkai, kol
chozų “brigadyriai”, sovehozų 
skyrių valdytojai.

Sniečkui gal ne tiek nuostolis, 
kiek nepatogu. Taip “pas mus 
visko yra”, o visi stengiasi iš tos 
“gerovės” ištrūkti. Tuojau buvo 
paskelbta, kad esą yra specialių 
agentų, kurie klaidina žmones. 
i\ad žmones išvažiuodami klysta, 
esą apie tai rodo jų atsiųsti “Tie
sai“ ir kitiems laikraščiams laiš
kai. Tiesa, tų laiškų dauguma 
skamba taip “korektiškai”,-kad 
net ir išsireiškimai artimi Zima
no ar Laurinčiuko mintims.-: _____r__________ _______  ,

Nepamirštama nuolat paverkš-! bet už tai sukietėjo delnai. Nete- 
lonfi Antini jj0 girdėti, 3r jlS mČginO iMtlS ŽV-

gių grįžti atgal, ar ne. bet jo 
straipsnis “Tiesoje” galėjo pasi
rodyti. Kitas, sakyčiau, nevykęs 
tautietis, matyti jau anksčiau 
mėgdavęs besaiki stikleli, “nu- 
silinksmino” ir čia. Kaip visada 
tokiais atvejais, kalti visi, tik ne 
jis. Perėjo bent keliolika darbo
viečių. iššvaistė iš valdžios gau
tas pašalpas ir nutarė, kad Lie
tuvoje kur kas gyventi geriau. 
Kažkas jam anksčiau buvo para
šęs Į Lietuvą, kad norėtų grįžti. 
Gavo laišką su reikalavimu smul
kiai aprašyti, dėl ko nori grįžti. 
Čia jis kreipėsi i mane, nes pats 
beraštis. Aišku savaime, kad tie 
jo atsakymai būtų sudėti i il
giausią verksmingą “laišką iš Va
karų Vokietijos” ir patalpinti 
spaudoje. Prisipažinsiu, parašiau 
trumpai ir bešališkai, tačiau ma
nau, šituo. atveju “Tiesa” argu
mentais nepasinauotfjo...

Kaip sutinkami ir Įkurdinami 
Vakaruose atvykę iš Sovietų Są
jungos piliečiai — čia turbūt vi
siems žinoma ir aišku. Apie tai 
nėra ko rašyti. Kiekvienam grei
tai parūpinama darbo, nors geres
nio buto kartais reikia ir ilgiau 
palaukti. Galima dar pridurti, 
kad tai daroma ne propagandos 
tikslu, čia darbo užmokestis ge
ras, bedarbiams mokamos pašal
pos. Religinės organizacijos nau
jai atvykusius taip pat šelpia.

O kaip Įsikuria grįžę i Lietuvą 
iš Argentinos, Urugvajaus ar 
Brazilijos? Nors jokių organizaci
jų, kurios rūpintųsi darbu ar pa
šalpa nedarbo atveju nėra, bet, 
reikia pripažinti, propagandos su
metimais valdžia naujai atvyku
sių nekiša i kolchozus. Dedamos 
visos .pastangos juos Įkurdinti 
mieste. Partijos komitetai Kau
ne ar Vilniuje Įsako kurio nors 
fabriko direktoriui priimti į dar
bą, šiaip taip suranda valdiška
me name vieną kambarį su bend
ra virtuve ir tik po to jau palieka 
savarankiškai kurtis. Gal kaikam 
atrodytų, kad vieną kambarį ir

(Nukelta į 8 psl.)

! lenti prikišant tautinį patriotiz- 
! mą. Bedūšiai, girdi, tėvynės išsv 

žada. Tie, kurie išvyksta į Ka- 
; zakstaną ar Altajų, tai jie šitaip 

daro “partijai pašaukus, širdžiai 
paliepus”, o Vakaruosna išvyksta 
“išdavikai”. Nelogiška, bet už tai 
abiem atvejais “patriotiška”. O 
kurie jau išvažiavę i Vakarus, tai 
esą gailisi, kaikas net grįžta. Va
je, kaip ten, Vakaruose, mažai 
žmonės uždirbą! O kiek daug be
darbių, o kokios mažos bedarbių 
pašalpos! Ir kaip viskas brangu! 
O svarbiausia — “diskriminaci
ja”. Vokiečiai esą tokių nelaiko 
sau lygiais, tyčiojasi, stato prie 
sunkiausių darbų, apgaudinėja...

Šių metų vasario mėn. “švytu
rys” Nr. 3' išspausdino pasakoji
mą “Pabėgimas iš tamsos”. Į 
‘laisvę” iš “tamsos” parbėgęs 
emigravęs Evaldas Brinkmanas. 
Būdingiausia yra tai, kad Brink
manas baigęs vidurinę mokyklą,’ 
tačiau savo nuomonės pats neuž
rašė. Po pasakojimu taip ir para
šyta: “E. Brinkmano pasakojimą 
užrašė A. Prokojavičius”. Antras 
dalykas: Brinkmanas, išvykdamas 
i Vokietiją, dirbo tekintoju, o 
“parbėgęs” — mechaninių dirb
tuvių viršininku (paslauga už pa
slaugą!). Toliau, labai jau verks
mingu tonu, bet visdėlto dalis tei
sybės: labai mažą bedarbio pašal
pą jam Vokietijoje skyrė... O 
kaip gi dabar yra pavergtoje Lie
tuvoje? Jeigu dirbi sezoniniu dar
bininku durpyne, plytinėj ar sta
tybose, tai penkis, šešis mėnesius 
padirbėjęs, visą žiemą turi “atos
togų” (tik neapmokamų!). Atlei
do iš Įmonės dėl darbo stokos ar 
kita ko, — skubėk jieškoti dar
bo, nes ne tik kad niekas bedar
bių pašalpos nemokės, bet dar 
apšauks parazitu, nedirbančiu vi
suomenei naudingo darbo.

Brinkmano žmonai, baigusiai 
vidurinę mokyklą, pagal Brink
mano pasakojimą Vokietijoje, pa
siūlė tarnaitės vietą! O Lietuvo- 

skam- 
tavęs 

. Jei-

je prieš mokslo metų galą 
ba šūkis: “Abituriente, 
laukia kolūkio laukai’” . .

-i-1

miero sukakčiai skirtame “Aidų”

Maskva. — “Izvestia” skelbia, 
kad laikas sudaryti taikos sutar
čiai su Vokietija baigiasi. Sov. 
Sąjunga nebegalinti ilgiau lauk
ti ir esanti pasiruošusi tai pada
ryti nelaukdama buvusių sąjun- 
». Tai rodo, kad Maskva 

iškelti V. Berlyno klau-

gu sumanytum darbuotis spar
nuočių ar raguočių fermoje, tai 
dar turėsi išklausyti ir ciklą pa
skaitų tuo klausimu, ar net trijų 
mėnesių kursus. Kiti argumentai, 
dėl kurių Brinkmanas “bėgo” at
gal. nors* ir nerašyti, bet galima 
patiems suprasti.

Žinoma, nevisi spausdinami 
laiškai yra prasimanyti, arba iš 
anksto užsakyti. Yra ir tikrai to
kių, kurie nusivylė čia atvykę. 
Pažįstu bent trejetą tokių asme- 

I nų, kurie tikėjosi dar geriau, ne
gu rado iš tikrųjų Vakaruose. 
Darbavosi vienas pilietis Klaipė
dos krašte viename rajone sandė
lio vedėju. Kaip atitinkantis šias 
pareigas ženklas — kieme išdi
džiai pūpsojo “Moskvičius”. Dėl 
išaugusio “autoriteto” (taip da
bar Lietuvoje vadinami išsišokę 
pilvukai), eilutę siūdavosi pas siu
vėją. Ir staiga sunūdo, sužinojęs 
turįs teisę išvažiuoti, pabandyti 
laimę. Gabumų gi turįs! O gal čia 
dar geriau seksis? Ir galite įsi
vaizduoti, kaip ištyso veidas ma
no kaimynui, kai vokiečiai nepa
tikėjo “lagerleiterio” gabumais, 
juo labiau, kad jis beveik visai 
nemoka vokiečių kalbos. Aprašy
ti, žinoma, nepajėgsiu, bet Įsi
vaizduoti galima ir tai, kas darėsi 
jo širdyje, kai jis pirmą dieną 
parėjo iš darbo nusidaužęs 
krumplius, bekraudamas Į sunk
vežimi kažkokius Įrengimus. Per 
mėnesį laiko neliko “autoriteto”,

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M. S. BATORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų i Southampton^, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu j visas Rytų Europos dalis.
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomisprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogi, 
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, šie-tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patamavi 

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

DAR TURIME VIETŲ PAVASARIO KELIONĖMS
IS MONTREALIO — GEGUŽES 17, BIRŽELIO 13.

Kitų kelionių datos: 
liepos 11, rugpjūčio 10, rugsėjo 8, spalio 6, lapkričio 7.

275 SVARU BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

O

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA
220 BAY STREET
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Pavergtoje tėvynėje
VYSKUPO M. VALANČIAUS | AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO 

60-tosioms gimimo metinėms paminė- darbuotojai barami, kad jie paleidžia 
ti Kauno respublikinėje bibliotekoje i kelionę tinkamai nesutvarkytus nu
buvo surengia jo kūrinių parodėlė; j tobusus. Kauno • Sakių - K. Naunues- 
S uo metu spaudoje ir mokyklose taip ruože kursuojančiuose autobusu©- 
pat yra minima G. Petkevičaitės-Bitės se sulaužytos sėdynės, kiauri stogai, 
šimto metų gimimo sukaktis. Peršama purvini langai, kurių netgi neįmanoma 
mintis, kad ji savo raštuose kovojo su ’J 
kias ne n lygybe. Apie vyskupą M. Va- 
lanėrj rašinių komunistinėje spaudoje 
nematyti. Užregistruotas tik parodė
lės Kąune surengimas.

NEAKIVAIZDINI FAKULTETĄ
Žemės ūkio akademijoje, Vilniaus ra-___ __________ _________________
dijo praneš.mu, iki šiol esą baigę 78j įajyti... Redakcija į Ukmergės' 
kolchozų pirmininkai, 379 agronomai, rajoną pasiuntė savo specialų korės-! 
77 sovehoziniai darbuotojai, «0 žemės; faktams patikrinti. Faktų, t

■ ūkio mokslinio .tyrimo instituto dar
buotojų, viso 1.726 asmenys. E.

UĘTUVOS MOKSLININKAI

uždaryti...
UKMERGĖS RAJ. GYVENTOJAS 

skundžiasi “Tarybinio molėtojo” re
dakcijai: mokiniai, prieš valgydami 
karštus priešpiečius mokyklose, never- 
ėiaim rankų nusiplauti. Grįžę nžmo, 
jie taip pat atsisako rankų plovimo, 

i aiškindamiesi, kad to nereikia mokyk-

HAMILTON, Ontario
JAUNIEJI IR JAUNUČIAI ateiti- kai: Toronto, Rochesterio bei kitų ko

lonijų jaunimas.
JUZEI CE1KYTEI yra du laiškai iš 

Lietuvos, adresuoti 148^ Locke St. S. 
Prašome atsiimti sekmadienį spaudos 
kioske, .parapijos salėje po 11 vai. pa
maldų maginantieji jos adresą pra
šomi pranešti telef. LI. 7-3028. JJ>.

ŠOKIAI. — šį šeštadienį, gegužės 6 
d., parapijos salėje įvyks lietuvių jau
nimui šokiai. Kadangi salė gaunama 
nemokamai, tai įėjimas laisvas, šokių 
pradžia 6 vai. vai. V. P.

ORGANIZACIJŲ VADOVYBĖMS!
Maloniai kviečiame Tamstas daly

vauti LN v-bos ir org-jų bendrame po-

vai. ryto kviečiami dalyvauti šv. Mišio
se ir bendroje komunijoje, kurią auko
ja už savo mamytes. Tuoj po šy. Mišių 
bus bendri pusryčiai ir susirinkimas. 
Taip pat kviečiami pamaldose daly
vauti moksleiviai ir sendraugiai ateiti- 
nnkai.

WAMILT0N6 ATEITININKAI ge
gužės 21 d./sekmadienį, ruošiasi savo 
pavasario šventei: 9 vai. ryto šv. Mi
šios, o 3 vai. p.p. parapijos salėje ben
dra visiems arbatėlė su įvairia progra
ma. Šioje šventėje dalyvauja jaunu
kui, Jaunieji, moksleiviai, sendrau
giai ir prijaučiantieji. Taip pat kvie- 'sėdyje, kuris įvyks geg. 9 d., antra- 
ėiami ir iš artimųjų kolonijų ateitinin- dienį, 7 v.v. Grand Hotel salėje, 5 Go-

pasirodo, būta teisingų. Pašilės mo-į 
kykloje visi mokiniai gauna karštus' 
priešpiečius, nešvariomis rankomis;

K»n. kleboną KAZIMIERĄ MICKŲ,

Lietuviai pasaulyje

IMI. V.-t

geologai ruošiasi tarptautinei geologų tma maistą ir užkandžiauja. Ką gi dau- i 
konferencijai, kuri įvyks rugpjūčio - giaudarysi, jeigu mokykla neturi prau ! 
rugsėjo mėnesį Va. šuvoje.Konferenci-sy^os... Želvos vidurinėje mokyk-, 
jos darbotvarkėje yra ir eilė Lietuvą loję prausykla yra net su keletą čiau- 
lieeiančh} temų, vpač iš kvarterinio i* sausutėlė pati seniai ne-
geologijos laikotarpio srities. Mokslų, mačiusi vandens . . . Taigi, kalti ne mo- 
akademijos Geologijos instftutas kar- • kiniai, bet komunizmo statybos pla- 
Ąu su Lietuves geografais paruošė 19 j nuotojai, kurie mokykloms užmiršta 
mokslinių darbų rinkini, kiwis dar' parūpinti vandens...
p.ieš konferenciją bus išleistas rusų J ELEKTRINIAI AUTOBUSAI
anglų ir lenkų kalbomis. Lietuvos pradės kursuoti Kauno mieste. Vykdo- 
mokslininkai, be to. oraneš a’»>“ h'nd- masis miesto komitetas jau patvirtino

•- lietuvių ir kitų tautų mokslininkų Jektros laidų statybos planus. Projek- d 
tyrinėjimus kvarterinių nuoseu^ . to autoriumi yra iš Leningrado į Kau-l. 
baitijyje temomis. E. ■ aiKeiravęs V. Korabliovas. Šiais me-'
LIETUVOS MOKSLI AKADEMIJOS i ^ama pradėtl statyti 4vi 15 km;

ataskaitinė sesija įvyko Vilniuje kovo * mijas.
23-24 d.d. Prof. Bielhiko duomenimis, KOLŪKIŲ PIRMININKAI

buvę Kreipiama į tyri
mo darbūs, susietus su liaudies ūkiu, kolūkio pirmininku? Atsakymą duoda 
Ataskaitiniais metais buvę užbaigta “Tiesa”: “LKP Kuršėnų rajono komi-’ 
nagraiėti 164 mokslinės problemos. to 3 ikre t oriui A. Kuodžiui partijai 
Tyrinėjimų duomenys perduoti atitin- patikėjo dideles ir atsakingas pareigas i

Kyla klausimas— kaip pasidaryti

nagratėti 104 mokslinės problemos.

karnai pramonei praktiškai išbandyti.; — rekomendavo to paties rajono “Rau- į 
Mokslo akademija per tuos metus iš^ i donojo SpaLo” kolūkio visuotiniam • 
leidusi 41 leidinį, viso 799 spaudos 
lankų apimties. Be'to, apie 830 spau
dos lankų buvę < parengta spaudai. 
I.ang ginčytasi kadrų paruošimo klau
simais. Numatyta artimiausiais 15-20 
matų akademijos darbuotojų kolekty
vą išauginti daugiau kaip 10 kartų. 
Moksliniuose pasisakymuose buvę pa
sakyta daug kritinių pastabų dėl aka
demijos veiklos. Dar šių metų pabai
goje tikimasi Vilniuje užbaigti naują 
akademijos rūmų statybą, kur dirbs 
cheminės technologijos institutas ir 
naujai organizuojamas mikrobiologijos kita “rekomendacija” — išbalsuoti A. 
ir biochemijos institutas. E.

PEDAGOGINIUS INSTITUTUS 
baigusieji mokytojai atsisako vykti į 
provincijos mokyklas, šveitimo minis
terijai jie teisinasi, kad, jaunystę pra
leidę miestuose, kaimo* gyvenimas 
jiems nebūtų prie širdies. Kaikurie, 
numoję ranka Įsigyta specialybę, įieš
ko darbų Vilniaus įstaigose ir įmonė-, 
s j. Švietimo ministerijos kadrų sky-! Konkurso tema 
riaus vyriausias inspektorius A. Pas- j ^o pirmūnai”. Premijoms paskirta 130 
kauskas išbara įstaigų vadovus, kurie rublių naujuoju kursu. Apie atlygini- 
tokiemš žmonėms sutinka duoti dar- nirmnnams uz jų didesni darbą nie-
bus, įspėdamas, kad ateityje panašaus nesakoma. Jiems, tur būt, užteks
pobūdžio reiškiniai daugiau nepasikar- .. ”
totų. Jaunųjų mokytojų atsisakymas- 
vykti į provincija, atrodo, turi rimtes
nių priežasčių. Jeigu jie išsižada savo

narių susirinkimui išrinkti jį kolūkio
pirmininku •.<.” Taigi, kelias į kol
ūkio pirmininkus labai paprastas — 
užtenka partijos “rekomendacijos”, o 
.ada jau apie kolūkiečių balsavimo re
umatus netenka galvos sukti. Su A. 

Kuodžiu išėjo kiek liūdniau; mat, jis, 
tapęs kolūkio pirmininku, anot “Tie
sos”, išpuiko, pradėjo nesiskaityti su 
kitų nuomonėmis, daryti vienašališkus 
sprendimus ir i atsakingus postus so
dinti savo pataikūnus. Kolūkio narių 
visuotiniam susirinkimui buvo duota

Kuodį iš kolūkio pirmininko parei
gų; tą jie, žinoma, ir padarė...

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
valdybos prezidiumas paskelbė kon
kursą apybraižoms parašyti. Jos turi 
būti atspaustos miestų ar rajonų laik
raščiuose. Konkurso tikslas — pavaiz
duoti miesto ir kolūkio darbo pirmū
nus, atseit, komunizmo statytojus.

- "Mūsų rajono-mies-

na nirrn’mamS už jų didesnį darbą nie-

mirus broliui Vladui Amerikoje, nnošircfžiai užjaučiame

S. P. Augaičiai 
B. B. Dirsės ■ 
A. M. Grincevičiai 
D. M. Norkai 
A, M. Vaitai 
H. S. Kairiai

VLADUI RICKUI mirus Amerikoje,

re St Jame bus bandoma aptarti pla
nuojamų Liet. Namų apimtis. Projek
to finansavimo galimybes sutiko nu
šviesti adv. Camaron Gage.

Į šį posėdį kviečiame atvykti ir vi
sus tautiečius.

Hamiltono LN valdyba
NAUJI LN NARIAI. — Pradėjus 

lankyti senuosius LN narius ir kartu 
jieškant naujų, pradiniai rezultatai 
milžiniški! Bal. 22 ir 23 d.d. Londone 
*auta $1000 ir Hamiltone senieji na
riai sudėjo $800. Nuo šio vajaus pra
džios per 2 savaites gauta $3100.

Londone $200 įnešė M. Statkienė, o 
po $100 B. Uždravis, A. Kalnėnas, L 
ir Edv. Daniliūnai, J. Jacyna, J. Mi
siąs, Br. Misius ir po vieną šimtą pri
dėjo Ed. Cicėnas ir P. Kuosa. Hamil
tone J. Tonkevičius pridėjo $400 
(100), P. Kanopa $300 (200) ir Ado
mas Kochanka $100 (100). Visiems 
nuoširdžiausias ačiū!

Ypatinga padėka Br. Rakauskui, va
dinėjusiam nemokamai savo automobi
liu LN reikalais dvi dienas.

Tokios apimties Liet. Namai Hamil
tone ir yra įmanomi, nes čia yra at
sidavusių šiam reikalui lietuvių.

Gegužės 1 d. už sklypą Komercijos 
bankui sumokėta $5000 skolos; dar li
ko $20.000.

Narių pareiškimai pinigams atsiim
ti sustojo. Paskutinysis atsiimti $100 
gautas kovo 4 d. '

Nuo sklypo nupirkimo, t.y., vasario 
15 d. iki gegužės 4 d., pagal narių 
ankstyvesnius pareiškimus, grąžinta 
jiems $2400. Per ateinančius 4 mėne
sius — iki rugsėjo 4 d., reikės papra
šiusiems dar išmokėti $4000.

Sk. SL

jo broliui kun. K. Rickui

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojauta

Delhi Katalikių Moterų skyrius

Niagara pusiasalis
ČIKAGOS LIETUVIŲ BALETAS at

vyksta į Kanadą! J vilniečių rengia
mas birželio 24 d. Merritton Commu
nity Centre Hali Jaunimo šventę — 
Jonines atvyksta iš Čikagos pilname 
sąstate S. Velbasio baleto studija, ku
ri be kitų dalykų statys “Užburtą 
fleitą”. Kor.

SUDBURY, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, suptas, gražiai atšventė savo vardines 

kurį ruošia KLB Sudburio apylinkė,1 ir 23 metų vedybinio gyvenimo su
kvyks gegužės 13 d., šeštadienį, lenkų kaktį. Jis turi prie St. Charles bažnyt
ėlėj, Drinkwater St. [kaimio gerai įrengtą vištų ūkį. Nors

SIDABRINIS JUBILĖJUS. — JurJ į Kanadą jau seniai atvykęs, bet 
;is ir Marija Kriaučeliūnai iškilmingai | visada pasiilgsta lietuviškos kompani- 
.zšventė savo 25 metu vedvbinio gy- jos, skaito “Tėviškės žiburius”, pasi- 

vėnimo sukaktį. Toji ‘ sukaktis, kaip kviečia lietuvius rekolekcijų vedėjus 
staigmena, buvo suruošta Irenos ir [ vaišėms ir, kada gali, dalyvauja lietu- 
Jono Račinskų iniciatyva, žmonės baž-; viškuose parengimuose ir atsiveda vi- 
nyčioje klausinėjo, kas šiandien per •: būrį savo kaimynų prancūzų. Nors 
šventė, kad altorius papuoštas, kaip iš- • jo žmona prancūzė, bet myli lietuvius 
kilmingiausioms vestuvėms, gražiau- Įr su malonumu dalyvauja lietuviško
siomis gyvomis gėlėmis. Tą dieną Jūr- je kompanijoje. Jų vyriausias sūnus 
gis šventė ir savo vardines. Pietūs bu- Belas liepos ^pradžioje ruošiasi susi- 
vo Kriaučeliūnų namuose, bet vakarie- tuokti ir, kaip girdėti, jau iš anksto 
lės I. J. Kačinskai užsispyrė pas save, ruošiamasi šaunioms vestuvėms. Į jo 
neva į nukeltą sūnaus Romo gimta-1 šeimos šventės džiaugsmą įsijungė ne- 
Jieni. Čia ir paaiškėjo visa paslaptis J tik artimesnieji jo draugai ir lietuvių > 
kai atidarius duris, buvo pasitikti su klebonas iš Sudburio, bet ir R. Mačiu- 
duona ir druska bei gėlėmis ir foto su Morkūnu atvyko tiesiai iš 
aparatų žaibais ir nuoširdžiais arti-. Montrealio.

J. VAIČELIUNAS laimingai pasie-

St. Catharines, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas įvyks 

gegužės 14 d., sekmadienį, Tėvų pran
ciškonų vienuolyno salėje, 75 Rolls 
Avė. Minėjimas prasidės pamaldomis 
10 vai. ryto.

GIRTINAS IR SEKTINAS GESTAS. 
— Vietos ramovėnai balandžio 16 d. 
įvykusiame susirinkime nutarė tarpi- 
ninkauiant ats. Kaleckui pasiųsti da
bar pabėgusiam į Švediją iš okupanto 
žabangų lietuviui kapitonui $50 auką.

PASITAIKO IR TAIP. — St. Catha-

JA Valstybės
LB ČIKAGOS APYGARDOS valdy 

bą pažadėjo nemokamai surengti ban
ketą visiems Dainų šventėj dalyvau
jantiems choristams, kurių numatoma 
daugiau tūkstančio. Pagerbimo vai
šės su svečiais, įvyks tuoj po Dainų 
šventės —liepos 2d.

“PEACE CORPS” GRUPĖ PAS LIE- 
TUVIUS. — Kartu su pavasariu, det- 
roitrškiai lietuviai susirūpino savo jau
nime stovyklos “Dainavos” darbais. 
Charakteringa, kad stovyklos pageri
nimo darbuose pasisiūlė talkinti ame
rikiečių jaunimas. Gegužės 20-21 d.d. 
savaitgalį į “Dainavą” atvyks 20-25 
studentų grupė iš Michigan universite
to. Jie tvarkys sporto aikšteles, sodins 
medelius ir kit.

i ČIKAGOS LIETUVIAI TEISININ- 
KAI įsteigė Amerikos Lietuvių Teisi
ninkų Gildiją. Svarbiausias org-jos už
davinys — Lietuvos laisvinimas. Jau 
kreiptasi į JT aukštuosius pareigūnus. 
Kitas svarbus veiklos baras — vado
vauti visuomenei kovoje su gausėjan
čiais, ypač jaunimo, nusikaltimais.

AMERIKOS LIETUVIŲ LYGAI pri 
klausančių taupymo bendrovių turtas 
Čikagoje 1961 m. sausio 1 d. siekė virš 
102 milijonų dol,

ČIKAGOS STUDENTAI AT-KAI ga
vėnios metu rengia specialius semina
rus, kuriuose nagrinėja įvairius klau
simus. Pereitame seminare buvo svars
toma įvairių mokslų pažiūra į žmogų. 
Be to jau kelinti metai šiame mieste 
švenčiama ateitininkų šeimos šventė. 
Į ją sueina sendraugiai, studentai, 
moksleiviai ir jaunučiai. Šiais metais 
ji išpuola gegužės 14 d.

PROF. DR. JUOZAS ERETAS š.m. 
rugpjūčio 24 d. atvyks į JAV ir čia iš
bus iki spalių 10 d. Ta proga LK Moks
lų Akademijos suvažiavime Čikagoje 
rugsėjo 3 d. jis skaitys paskaitą.

T. BRONIUS KRIŠTANAVIČIUS, 
ligšiolinis Tėvų jėzuitų vyresnysis. 
:ose pareigose išbuvęs devynerius me 
tus, pasitraukė. T. Bruno Markaitis 
paskirtas Čikagos namo ir tremtyje 
gyvenančių liet, jėzuitų vyresniuoju.

GYDYTOJAS
Dr. Jonas Gabala, ilgokai vertęsis gy
dytojo praktika Junedale, Pa., rado sa- 
i * *’ 
jos sūnų kongregaciją broliu. z

SOFIJAI LUKAUSK AITRI- JASAI
TIENEI šiemet sukako 60 metų amž. 
Ji yra pasižymėjusi socialinėje ir vi
suomeninėje veikloje.

KUN. J. VAIŠNORA, MIC, praneša, 
kad Marijampolėje š.m. vasario 9 d. 
mirė jo motina Marija Draugelytė • 
Vaišnorienė, 75 m. amižaus.

ROMOS LIETUVIŲ kolonijos pa- 
sauliečiai D. Savaitės metu atliko re
kolekcijas, kurias T. marijonų koply
čioje pravedė kun. Pr. Gavėnas. Susi
kaupimo gale rekolekcijų dalyviai, 
prisiminę šviesias vaikystės deinas tė
vynėje ir pažvelgę į šiandien tremty 
atsidūrusį jaunimą, nutarė išreikšti 
savo solidarumą su T. saleziečiais, Kas- 
telnuove, išlaikančiais liet, jaunimo 
židinį Italijoj. Šiam tikslui surinko ir 
per dr. J. Gailių pasiuntė saleziečių 
įstaigos vadovybei auką. N. P.

KUN. J. AUDRYS BAČKIS, įšven
tintas Romoj kovo 18 d., vykdamas su 
tėveliais į Paryžių, teikėsi užsukti ir į 
Kastelnuovą. Primiciantas įstaigos kop
lyčioj laikė mokinių pamaldas ir su
teikė palaiminimą, o jaunimas suruo
šė jam ir jo gerb. tėveliams jaukų 
priėmimą. T. P.

JAUNIMO REKOLEKCIJAS liet, sa
leziečių įstaigoj pravedė Castelgandol- 
fo Ercolano kolegijos kapelionas kun. 
dr. J. Riaubūnas. T. P.

Vokietija
DR. LIUCIJA PAŠAITIENĖ verčia

si gydytojos praktika Hamburgo mies
te. Hamburgo universitete šiemet tę
sia studijas: A. Lingė, J. Klimaitis, V. 
Bartusevičius, Kristina šikšniūte, Ber
nardas šikšnius A. Jasaitis, broliai 
Brinkiai, Zibertas, Liūdžiuvaitytė ir kt.

Australija
LIETUVIAI KATALIKAI savo su

važiavime, įvykusiame Adelaidėje ko
vo 11-12 d.d. nutarė: gilinti ir studi
juoti pasauliečių apaštalavimo būdus; 
raginti visus lietuvius katalikus akty
viai dalyvauti visuomeniniame gyveni
me; protestuoti Brazilijos užsienių rei
kalų ministeriui dėl Lietuvos pasiunti
nybės uždarymo; prašyti JAV prez. 
Kennedy; kad jis iškeltų Lietuvos 

____ _ ______________f__ 7  klausimą JT; pasiųsti rezoliuciją Aust- * 
vo tikrą pašaukimą įstodamas į Mari-; radijos min. pirm. Menzies dėl vysk, 
jos sūnų kongregacija broliu. , . J- Steponavičiaus areštavimo ir tikė-

KAZIMIERAS YODELIS, laikrodi- Jimo persekiojimo Lietuvoje; pareikš- 
ninkas ir dailininkas - mėgėjas, Glen- “ ištikimybę šv. Tėvui; pasiųsti svei- 
dale, Cąlif., balandžio 9 d. surengtoje; ^inima kenčiančiai Lietuvai per Vati- 
dailininlrn Harhii narndnip laimpin nir-1 kano IT Amerikos Balso radijo Stotis.

IRVIS VENCLOVAS, 22 metų jau-

VIENUOLIS.

dailininkų darbų parodoje laimėjo pir
mą vietą.

KAZYS MOCKUS, pedagogas ir žur- nuolis, šiais metais baigė medicinos 
nalistas, iš Bostono pakviestas VLIKo; mokslą ir įgijo gydytojo diplomą. Tau

rines SLA 278 kuopa plėsdama savo reikalų vedėju, šiomis dienomis atvy- Į nasis Iryis atliekamu nuo studijų me-

jp^o.aūu laikraščių puslapiuose ...
UPIŲ VANDENIS ’ n«»U draugų sveikinimais bei linkėji-’ j VAICELIuNAS laimingai pasie-

u^teršia fabrikų atmatos, kurios be ■ mais. Pne turtingo ir skoningai pa-, kė Europą ir jau atsiuntė sveikinimu 
-- _ filtravimo suleidžiamos į artimiausias Puošto stalo, kur} palaimino kun. Ant., savQ dra ms j. A y.os oian(jijos

specialybės, pasitenkindami darbu upes. viena labiausiai spėjusiu nuken- Sabas, buvo sugiedota Ilgiausių metų. Vokietijos ir Šveicarijos
’ ' A J. ir M. Kriaučeliūnai buvo verti to- .

kros nuoširdžios staigmenos, nes yra j PAKRIKŠTYTASRudolfas Kazimie- 
tikrai nuoširdus žmonės, susipratę tau- ras Leniūnas Sudburiškis
tiniu ir religiniu atžvilgiu — tai vie-1 

; na stipriausių Sudburio lietuvių kolo- 
I nijos stulpų. Jurgis jau nuo seniai yra 
lietuvių bažnytinio komiteto narys, o 
jų vaišinga pastogė yra nusipelniusi 
lietuviškos klebonijos vardą, nes per 
12 metų nebuvo nė vieno lietuvio ku
nigo, vedusio Sudbury rekolekcijas, 
kuris nebūtų patyręs jų vaišingumo. 
Kas misijonierių pakvies, kas ne, o J.J 
M. Kriaučeliūnai visada. .

Po visų sveikinimų buvo įteikta 
brangių dovanų. Jurgis padėkojo vi-J 
siems už dovanas ir parodytą nuošir-Į 
durną, o paskiau vaišės tęsėsi toliau 
jaukioj draugiškoj nuotaikoj.

Rytojaus dieną kaikurie draugai dar 
nuvyko, kaip per vestuves, jaunųjų su 
muzika pažadinti ir tęsti toliau vai
šes pas L J. Račinskus. j

JURGIS DAMBARAS, kitas nuošir Į 
dus lietuvis, savo artimųjų draugų ap-1

miesto : įstaigose ir įmonėse, matyt, 
Vilniaus tarnautojų atlyginimas yra 
didesnis už provincijos jaunųjų moky
tojų algas. . -. .

DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIUS
išleido atsiminimų knygą — “Paletė ir 
gyvenimas”, kurioje jis vaizduoja vai- 
k>stės ir jaunystės dienas, aprašo sa- is.nuoaytos visos žuvys..;
vo keliones ir pirmąsias lietuviu, dai- Panas\ai su SesUpe, kurią, nuodyja

* Kapsuko- Manjampoles fabrikai. Pro
Šiaulius plaukianti Kulpė panaši į ka-

tėti Lietuvos upių yra Nevėžis. Jo van- l 
duo užterštas nuo Panevėžio iki Kė
dainių. Iš upės sklindančio kvapo 
skundžiasi net kelių kilometrų atstu
me gyveną ūkininkai. Už 33 km. že- 
miau Panevėžio vis dar upėje nėra 
deguonies. Amoniako azoto kiekis mil
žiniškas — iš nuodytos visos žuvys ... 
Panašiai ir su Šešupe, kurią nuodyja

lėą parodas, apibūdina kaikuriuos sa

minimu dalis yra skiriama pokariniams ^hzacijos griovj. čia daugiausia kai- 
metams : tas mėsos kombinatas. Iki pat Kulpės

įtekėjimo į Mūšą upėje nėra deguo- 
TELEVIZIJOS STOTIS, į mes. Kulpės vanduo užteršia Mūšą, 

kuri ligi šiol pasitenkindavo spėk- Tą puikiai jaučia tolokai nuo Šiaulių 
taklių transliacijomis iš teatrų salių ; esantis Pasvalys. Pavenčių cukraus 
Vilniuje, gavo patalpas studijai ir ; fabrikas nejuokais nuodyja Ventą. Už- 
n^adeda duoti specialius pastatymus. Į terštas jos vanduo pasiekia net Ma- 
Vienas pirmųjų pastatymų televizijai žeikių apylinkes. Negeresni reikalai su 
buvo vaidinimas pagal V. Bubnio apy- didžiosiomis upėmis. Vien tiktai Ne
saką “Beržai svyruokliai”. Scenarijų munui per metus tenka išplukdyti pus- 
paruošė F. Mačianskas ir V. Gruodis, trečio milijono kubinių metrų užteršto 
Pagrindinius vaidmenis atliko Henri- vandens. Klaipėdos miestas nuodyja 
kas Andriukonis ir Judita Ušinskaitė. visas Kuršių marias... -vkst-

ŠŪKIAI GEGUŽĖS PIRMAJAI

tu uoliai dalyvavo ,ir lietuviškoje veik- 
loje.

TRENIRUOJA LIETUVIŠKUS RAI
TELIUS. — Lietuvis ir žirgas, tai du 
neišskiriami draugai iš senovės. Gal to- 

_______ _____ _____________ w__ r dėl, gyvendamas net tolimoj Austra- 
ną. Kuopa dabar turi 60 narių iš ku- Vokietiją vedybų reikalu. Per viena! lijo j, lietuvis kavaleristas, buvęs Lie
čiu 18 yra jaunuoliai. Nutarta steigti savaitę susirado žmoną ir susituokęs tuvos kariuomenės 2-rojo ulonų DLK 
sporto ir šokių sekciją. Naujais nariais grįžo į Ameriką, Brockton, Mass. Jis Birutės pulko puskarininkis č. Ost- 

rauskas pradėjo duoti jojimo pamokas 
Adelaidėje.

LIETUVIS GYDYTOJAS GVINĖJO
JE. — Australijos valdomoje Gvinėjos 
salos teritorijoje, tarp laukinių Fote 
genties gyventojų siaučia keista liga 
su kuria kovoja lietuvių kilmės ameri
kietis gydytojas dr. Vincas Žigas. Be
veik kasmet apie 300 rytinės Gvinėjos 
kalnų gyventojų suserga keista liga, 
vadinamą kuru. Liga pirmiausia ata
kuoja nervų centrus, galvą ir t.t. Ligo
nio temperatūra būna normali, beveik 
nejaučia skausmo. Ligos keistumas 
pasireiškia tuo, kad sergantieji, nors 
ir žino, kad netrukus mirs, dažnai ima 
isteriškai juoktis. Šiuo metu tenai esą 
apie 400 sergančių, kurie neišvengia
mai turės mirti 3-9 mėn. laikotarpyje. 
Liga esanti paveldima, bet nelimpama. 
Nežiūrint to, teritorijos vyriausybė 
yra susirūpinusi ligos sulaikymu, nes 
yra pavojus, kad Rore gentis, kurios 
iš viso esama tik apie 11.000 gali iš
mirti.

Brazilija
SAN PAULO gybernatoriaus prof. 

Carvalo Pinto gimimo dienos proga 
buvo surengta folklorinio meno de
monstracija, kurioje dalyvavo įvairių 
tautybių meno vienetai. Lietuvius at
stovavo kolonijos choras ir. ateitinin
kai. Jų tautiniai drabužiai, daina ir 
liaudies šokiai užkariavo visų dėmesį.

Kazys Vosylius, buv. nepriki. 
Lietuvos Steigiamojo seimo narys, 
šiuo metu gyvenąs Brazilijoje, yra pa
saulinio masto fotografas, dalyvavęs 
įvairiose pasaulinėse fotografijos pa
rodose ir laimėjęs atžymėjimų. Jis vie
nintelis lietuvis fotografas, baigęs Ber
lyno foto akademiją.

Dabartiniu metu K. Vosylius gyve
na Campinas mieste, l(ur bendradar
biauja vietos spaudoj garsindamas 
lietuvių ir Lietuvos v^rdą. Jis yra 
“Correio Popular” dienfaščio fotogra
fas, užpildąs kiekvieno sekmadienio 
iliustruotą skyrių. Be to, jis didelis ir 
lietuviškos spaudos mėgėjas ir jos 
rėmėjas

Venezuela
VENEZUELOS LIETUVIAI, susior

ganizavę į Lietuvių Savišalpos Bend
ruomenę, kurios centro valdyba yra 
krašto sostinėje Caracas, susirūpino 
savo kultūrinio židinio įsteigimu ir ta 
kryptimi jau yra padarę konkrečių žy
gių. Caracas lietuvių kolonijos kape
lionas kun. A. Perkamas nupirko iš 
vietiaių religinių organizacijų nenaują 
namą prie parapijos, kurios bažnyčioje 
lietuviai turi savo pamaldas. Namą no- i 
rimą paversti lietuvių kultūriniu židi
niu, jei lietuviai savo piniginiu įnašu 
įstengs padengti jo skolą. Tuo susirū
pino cv ir daromi žygiai suorganizuo
ti lietuvių akcinę bendrovę, sukelti

veikimą ir gindama susivienijimo au- i Niujorką.
toritetą tūrėjo pasinaudoti ir griežles- ALGIS KANAUKA, dr. V. ir O. Ka- 
nėmis priemonėmis. Balandžio 15 d. j naukų sūnus, esąs JAV karinėj tarny- 
kuopos narių susirinkime balsavimo bo j Texas valstybėje, neseniai pakel- 
būdu pašalino iš kuopos du savo na-1 tas į kapitono laipsnį.
rius Juozą Šarapnicką ir Praną Daugi- i STASYS PUSTELNINKAS nuvyko j!

ALGIS KAN AUK A, dr. V. ir O. Ka

priimti V. Ulbinienė ir R. Ulbinaitė.: vedė ingę Uršulę Bartušaitytę, kuri 
Gegužės 20 d; Port Weller Garden į 1959 m. atvyko iš Lietuvos ir su moti-

Beach salėje, visai prie pat Ontario ™ bei broliu gyveno, Hannoveryje.

kuriame programą pažadėjo atlikti uk
rainiečių meninės pajėgos. -s-s

Reiškiame nuoširdžiausią padėką Irenai ir Jonui Ka
činskams, kurie padarė mums malonią staigmeną, suruoš- 
dami pagerbtuves mūsų 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga. Ypačiai Irenai skoningą ir turtingą alto
riaus papuošimą gyvomis gėlėmis; kun. Ant. Sabui už at
giedotas šv. Mišias, N. ir L. Kasperiūnams už gražų didžiulį 
tortą, Ignui Bružui, Romui ir Ričardui Kačinskams, o taip 
pat dukrelei Danguolei už prisidėjimą prie dovanų ir kitiems 
dalyvavusiems mūsų pagerbtuvėse.

Jurgis ir Marija Kriaučeliūnai

SIUNTINIAI I LIETUVA

ežero rengia pavasario parengima, Stasys pasiima visus į Ameriką.
BR. IVANAUSKAS, ats. pik. ir tei

sėjas, buvęs Vilniaus apygardos teismo 
pirm., staiga mirė balandžio 9 d. Čika
goje. Buvo gimęs 1896 m. spalio 20 d. 
Kilęs iš Panevėžio apskr. .Amerikoje 
išgyveno 12 metų. Liko žmona ir sū
nus su šeima.

EDUARDAS BALTUŠIS mirė bą 
landžio 3 d. ’Kenosha, Wise., -sulaukęs 
57 m. amžiaus. N. Lietuvoj dirbo savi
valdybių žinyboj. Ilgesnį laiką buvo 
Rokiškio apskr. v-bos sekretorių. Mė
go muziką. Dalyvavo pučiamųjų instru 
mentų orkestruose Lietuvoj ir tremty. 
Paliko sūnų elektr. inž. Leonardą JAV 
ir žmoną su kitu sūnumi Lietuvoje. 
Palaidotas šv. Jurgio kapinėse Keno- 
shoje.

JUOZAS ŽIDONIS mirė balandžio 
11 d. Čikagoje. Buvo gimęs 1898 m. Ki
lęs iš Panevėžio apskr. Amerikoje iš
gyveno 3 m. Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

LOS ANGELES prie šv. Kazimiero 
bažnyčios sekmadieniais renkami pa
rašai po laiškais, kurie bus įteikiami 
Amerikos senatoriams ir kitiems žy
miems politikams Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų išlaisvinimo reikalu.

WORCESTER  Y, Mass., lietuvių tar
pe yra gražus paprotys susirinkti į 
Maironio parką ir ridinti bei mušti 
kiaušinius. Tai retai kur išveijoje 
praktikuojama gražioji lietuviškų Ve
lykų tradicija.

LEONARDAS VALIUKAS yra pa 
skirtas respublikonų organizacijos Ka
lifornijoje mažumų ir tautinių grupių 
komiteto pirmininku.

DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ pir 
kimo fondas labai smarkiai auga. Vos 
per vieną savaitę sutelkta $19.000. Yra 
tautiečių, aukojusių net $500 —S. E. 
Račiukaičiai. ___

DR, V. MELNYKAS, gyv. Riverside, 
Ill., paaukojo $1000 Lietuviu Fondui.

LIETUVOS KONSULUI ČIKAGOJE 
P. Daužvardžiui šiemet suėjo 24 metai, 
kai jis pradėjo dirbti šiose pareigose.

JOKŪBO STUKO radijo valandai 
šiemet sukanka 20 metų. Sukaktis bus 
atžymėta koncertu, kurį atliks Alice 
Stephens ansamblis.

LOS ANGELES šv. Kazimiero para
pija, įvertindama savo choro nepa
prastą pasišventimą ir nemažėjantį jo 
narių entuziazmą dainai bei giesmei, 
ją kelionei j Dainų šventę finansuoti, 
iš Lietuvių Dienos pajamų yra pasky
rusi $500 auką.

Italija
APIE VYSK. J. STEPONAVIČIŲ 

Milane išeinąs žymus italų savaitražtis 
"Cente” kovo 10 d. atspausdino Wn- 
dos Gavronskos straipsnį “Paskutiniai 
Vilniaus vyskupo žodžiai”. Straipsnis

PERSIUNČIAMI GRYNAI LIETUVIŠKOS SIUNTINIŲ TARNYBOS "TAU
RAS” ANGLIJOJE. I visas valstybes siunčiame tik geros rūšies drabužiams 
angliškas medžiagas, avalynę, laikrodžius, akordeonus ir kitką žymiai su
mažintomis kainomis. Siunčiamų daiktų pavyzdžius galite pamatyti kreip
damiesi i atstovę E. PRUNSKIENĘ, 1083% MAIN ST., APT. 4 (Hamilto
no Lietuvių Namuose). Telefonas LI. 4-1737.buotejai! Duokime Tėvynei daugiau 

grūdų, mėsos, pieno, kiaušinių vilnos, 
medvilnės, linų, cukrinių runkelių,; 
bulvių, daržovių, vaisių, arbatžolių ir ■ 
kitų produktų. Visiškai patenkinkime

Kiekvienais metais balandžio mene-! kaus sambūvio tarp valstybių, turinčių 
šio pradžioje komunistų partijos cent-: skirtingas visuomenines santvarkas, 
ro komitetas sovietijos gyventojus ap- i taikos ir tautų saugumo stiprinimo, jų 

laisvės ir nepriklausomybės gerbimo, 
plačių ekonominių ir kultūrinių ryšių 
vystymo politika!..Tegyvuoja vėl- j gyventojų poreikį žemės ūkio produk- 
niop nuėjusi Rytų Earopa, tegyvuoja tamsSviestu košės nepagadinsi 
vis dar pusiau padalinta Vokietija, Ko- ■ — skelbia liaudies patarlė ir patarles 

mėgsta Nikita... “žuvies pramonės 
darbuotojai? Daugiau sugaukite žuvies

rūpina visa serija Gegužės Pirmajai 
skirtų šūkių, kad jiems patiems nerei- 
ketų galvų sukti. Pradėję galvoti, jie, 
mat, gali pasiklysti ir i imperializmo 
lankas nukeliauti: buržuaziniai nacio
nalistinės kapitalizmo reakcionieriškos 
šieno kupetos kartais labai viliojan-

rėja, jau kartą išparceliuotas ir vėl 
mėginamas parceliuoti Vietnamas, La

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
či»i atrodo... “Tiesoje” atspausti 99 osas ir Antanas Gfzenga drumstame atvirose jūrose, vandenynuose h- vi- 
šūkiai. Šimtasis, atrodo, skirtas Niki-, Kongo vandenėlyje... “Visų šalių daus vandenyse!...” “Kadaise “Tie-
tai ir Gagarinui, kuris tuo metu ap- ■ tautos! Ryžtingai stokite prieš Vakarų 

Vokietijos pavertimą pagrindiniu karo . _
pavojaus židiniu Europoje, prieš vo- j relės klausimą: — Tėtyte, kodėl mes 
kiškųjų revanšistų apginklavimą rakė- žuvį matome tik mažose metalinėse 
tiniu-branduoliniu ginklu. Reikalauki-: dėžutėse? ... “Lengvosios pramonės 
te kuo greičiau sudaryti taikos sutartį darbuotojai! Gaminkime daugiau pre
su abiem Vokietijos valstybėm ir pa- kiu, plėskime j« asortimentą! Daugiau 
versti Vakarų Berlyną laisvuoju mies- patvarią ir gražių drabužio, avalynės, 
tu!...” Visą šaltą tautos, atiduokite namą apyvokos retkhteną gyvento- 
Berlyną Sovietą Sąjungai, nes juk jams!...” Pagaminkite tą nelaimingą 
būtina iš ten kaip nors iškrapštyti Va- durą rankeną, kurios jau antri metai 
karą imperiaRstns, kurie kadaise, neįstengia surasti vienas pilietis Klai- 
prieš daugelį metų, sovietams padėjo pėdoje arba nuimkite kokią nors ran- 
karą fahnėti... Būtina užkelti Berly- j kenėlę nuo Gagarino raketos ... “Mies- 
no vartos, kad paskutinieji vokiečiai to Ir kaimo darbo žmonės! Atkakliai 
H “demokratinės” Rytą Vokietijos ne- dirbdami, trumpesniu istoriniu laiku 
išlaktytą... "Visą šalią tautos! Kovo
kite nž taiką, už visuotinį ir visišką 
nusiginklavimą! Ryžtingai demaskuo
kite imperialistinius karo kurstytojus

link žemės rutuli dar nebuvo apskri-
ša” užregistravo labai charakteringą 
vieno savo skaitytojo mažametės dūk-

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.000, morgičių pa
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.-8 vai. vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7-5575.

NUOGŲ DURTUVŲ
SIMFONIJA
Dėmesį patraukia minėtųjų šūkių 

komunistinis sąmojus: "Broliškai svei- 
kiaame Vengrijos Liaudies Respubli
kos žmones, statančius socializmą. Te
gyvuoja amžina, neišardoma Tarybų 
Sąjungos ir Vengrijos tautų draugys
tė ir. bendradarbiavimas!...” Drau
gystė— paremta sovietiniais tankais 
ir vengrų krauju nudažytais durtuvų 
ašmenimis, didžioji nuogų durtuvų 
simfonija Budapešto gatvėse... "Te
gyvuoja pergalių šlovės apgaubtos 
šauniosios Tarybinės Ginkluotosios 
Pajėgos, akylai budinčios taikos, mū- 
«U Tėvynės valstybinių interesų ir sau
gumo sargyboje!...” Tegyvuoja Bu
dapeštas | gėdingą užmarštį nustūmęs 
Stalingradą, nes juk Stalingrade teko 
kovoti tik su viena vokiečių armija, • 
Budapešte — su visa vengrų tauta...

“ŠVENTOJI”
SOVIETŲ 8ĄJNGA

iškovokime pergalę taikiame ekonomi
niame lenktyniavime su kapitalizmu! 
Pavykime ir pridenkime Jungtines 
Amerikos Valstijas pagal produkcijos

Apie Sovietų Sąjungą geriau neužsi
minkite, nes juk jai gerai sekasi ir be 
karo — už ją kiti Azijos ir Afrikos 
džiunglėse kariauja, kiti sovietinius 
kaštanus iš krosnies graibsto*.

MES VISKO TURIME, 
BET . . .

Kolūkių ir tarybinių ūkių dar-

Humoristiniai šūkiai, kaip 
matome, užbaigiami humaristišku pa
siūlymu, nes to net ir ilgiausiu istori
niu laiku sovietiniam komunizmui pa
skendusiam valstybinio biurokratizmo

tl juk galima — beirt jau Gegutės

Vyt Kastytis .

>7-
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VYRŲ Ir BERNIUKŲ 
Prancūziško stiliaus 

APATINĖS KELNAITĖS 
Gerai tinkančios, 
vėsios, patogios, 

numegztos iš 
švelnias medvil

nės... paplokščios 
siūlės... pilnas, 

elastiškas 
juosmuo ir 
sustiprintas, 

dvigubas 
atidarymas 
Gaunami ir 

pritaikinti 
marškinukai.
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TĖVUOS ŽIBURIAI 5PUSL.
■šratai sa

Istorijos lapus pavarčius
PRIE DR. A. ŠAPOKOS KAPO ‘

1

PROF.- DR. a. ŠAPOKA - 
VISUOMENININKAS

KUN. DR. J. GUTAUSKAS
Judriųjų Augštaičių 
sūnus .
Nedidelė mūsų Lietuvėlė — 

mažas kraštus, bet Rėks jos įvai
rumas. Nevienodas gamtovaizdis, 
nevienodi žmonės, jų nusiteiki
mai, nors maždaug vienokis is
torinis likimas, ta pati kalba, te
gu ir išmarginta gausiomis tar
mėmis. Tari savo veidą Augštai- 
tija, istorinės Lietuvos lopšys. 
Net ir pati Augštaitija nėra vie
noda. Labai jau skiriasi šiaurinė 
jos dalis nuo rytinės savo lygu
momis, sunkiomis žemėmis, stam
biais, ramaus būdo žmonėmis. 
Kitas vaizdas rytų AugŠtaitijoje: 
nėra čia sunkių molynų — kvie
čių ir dobilų žemės, nėra nuobo
džių lygumų, neišbrendamų pa
vasariais ir rudenimis, visur 
lengva, kalnuota žemelė — rugių,, 
bulvių, žirnių, o kaikur ir grikių 
augintojėlė. Bet koks gamtovaiz
džio įvairumas, gražumas! Čia 
kaip toj A. Baranausko dainoj: 
“Kalnai ant kalnų, o ant tų kal
nų kalnai ir maži kalneliai”. O ___ r___ e_ _ ________ „
tarp tų kalnų ir mažų kalnelių1 krikščionišką gyvenimo kelią, 
žaliuoja žali slėniai ir lygumėlės, t Ateitininku likęs pirmose gimna- 
vingiuoja upės ir upeliai, sidab- zijos klasėse, juo pasiliko univer- 
ru žiba ežerai ir ežerėliai, švokš- siteto studijų metu ir per visą gy- 
čia, ūžia be vėjo balti beržynėliai, venimą, užimdamas jų eilėse va- 
įiemuo liemenį plaka vario pušy
nėliuos arba tamsesniuose, gotiš
ko stiliaus eglynuose. Miela šir
džiai, graži akiai pažiūrėti Augš- 
taiūjos širdis — Svėdasų, Rokiš
kio, Anykščių; Utenos, Tauragnų 
žemė. Čia gyvena žmonės links
mi, judrūs, dainininkai, šnekūs, 
mylį pabendrauti, kaimyną ap
lankyti, draugiški, svetingi, vai- 

. šingi, darbštūs, bet negrobią vi
somis keturiomis šio pasaulio gė
rybių. Augštaitis jau savo prigim
timi yra visuomenininkas, teks iš
augęs dideliuose sodžiuose, kur 
neįmanoma būti atsiskyrėliu.-Tu
rėjo visuomeniško nusiteikimo ir 
a.a. dr. A. Šapoka, tikras rytų 
Augštaitijos sūnus, gimęs ir au
gęs nemažame Grybelių sodžiu
je. 6 tas Grybelių sodžius stovė
jo prie pat plento', vos pora kilo
metrų nuo Utenos miesto. Utenos

Prisimenu, kada malonus gim
nazijos direktorius A. J. mums 
gimnazistams prikišo, kad mes 
per mažai laiko skiriam Lietuvos 
istorijai. .“Mes skaitėme S. Dau
kantą pasislėpę palėpėje. Tai bu
vo mums Lietuvos prisikėlimo 
psalmės”. Mūsų atsakymas mie
lam daktarui buvo trumpas: "“Mes 
dar neturime Lietuvės istorijos.

statymo beaugantis jaunimas, 
trokštąs savo tėvynei laisvės. To 
meto moksleiviai nesitenkino pa
mokų ruošimu. Juos domino at
gimstanti Lietuva, jos busimoji 
santvarka, visuomeninis veiki
mas. Nebuvo jaunuolio, juo la
biau moksleivio, kuris tebūtų žiū
rėjęs savo siaurų reikalų. Vokie- .---------- ------------------- ,,
čių kariuomenės pasitraukimas, ■ Praną mokam mintinai. Roman- 
raudonosios armijos užėmimas tizmas istorijoj mus skatina, bet 
Utenos ir dalies Lietuvos, nepri-{ mes laukiam tikros, realios, do- 
klausomybės kovos, savanorių or- kumentuotos istorijos. Lietuva 
ganizavimas, jų apmokymas,' iš-1 jau laisva. Jos kruvinas kryžiaus 
Kilmingas, su ašaromis kareivėlių kelias negali būti apgaubtas ro- 
išlyaėjimas į frontą, lenku fron- mantizmo skraiste. Mes negalim 
to grėsmė, gatvėse išstatyti kul- svetimtaučiui pasakoti, kad Vy- 
kosvaidžiai, graudus žuvusiųjų tautui mirus Trakų ežeras krau- 
laiaojimas — ak, Dievuli bran- ju putojo, kad kruvini vilkai pa- 
gus, juk tokie įvykiai būtų iš j u- 
ainę ne tik gyvą žmogų, bet ir 
akmenį pakelėje. Jaudino visa 
tai Utenos moksleivius, juos ak
tyvino, vertė rūpintis viešojo gy
venimo reikalais, auklėjo visuo
menininkais. šiton srovėn pateko 
ir moksleivis Adolfas Šapoka, aiš
kiai apsisprendęs už lietūvišką,

iras, bet kritlš- 
■et šaltokas; en-

dovaujančias pareigas.
Šiapus Atlanto
Nedaug kas galvojo, mažai kas 

nujautė, Kad pačiame gražiausia
me amžiaus laikotarpyje teks pa
likti gimtoji žemelė, bastytis po 
svetimus kraštus, šios dalios da
lužės neišvengė ir prof. dr. A. 
Šapoka, vienas geriausių mūsų is
torikų ir visuomenininkų. Vos at
vykęs į Kanadą, įsijungia į ateiti
ninkų eiles, ima redaguoti kad ir 
labai vargingose sąlygose “Tž”, 
dalyvauja Bendruomenės organi
zavimo darbuose, jis yra nuola
tinis Tarybos narys, vis surenkąs 
daugiausia balsų Bendruomenės 
rinkimuose, kas rodo jo populia
rumą ir turimą pasitikėjimą lie
tuviškoje visuomenėje. Kad ir 
apsikrovęs Įvairiais darbais, jis 
dėsto lituanistiniuose kursuose 
Lietuvos istoriją, skaito daugybę 

mieste jau prieš Pirmąjį Pašau-' paskaitų Įvairiuose suvažiavimuo- 
lini karą buvo keturių klasių' se ir minėjimuose. Jis daug, prisi- 
miėsto mokykla, vyžuoniškio gu- dėjo prie to, kad Kanados lietu- 
bernatoriaus Viriofkino pastaty- viai katalikai turi reikalingas or
tą ligoninė, praėjo kad ir siauras i ganizacijas bei institucijas, savo 
geležinkelis. Utena buvo gyvas, spaudą. Jis buvo vadovaujantis 
judrus miestas, čia ketvirtadie- asmuo anksčiau buvusiame Ka
iliais'vyko dideli turgau O'ir pri- nados Liet. Kat. Vėiln$id Centre, 
gūžėdavo svietelio į tuos turgus i o vėliau Federacijoje, apjungian-
— vos betilpdavo pėsti ir važiuo-! čioje šio krašto lietuvių katalikų 
ti. Nebūtinai ką pirkti ar parduo- 
ti — užteko žmonių pažiūrėti ar 
save parodyti. Nekartą tuose tur
guose teko matyti a.a. dr. Adolfo 
tėveli, labai panašų i velionį — 
vyrą * neaugštą, bet stambų, pe
čiuitą, tankiais antakiais, vėliau 
mirusi Sibiro tremtyje, nors ir 
žadėjusi be šimto metų nemirti. 
Kad ir stiprų Augštaitijos ąžuolą, 
vienok nulaužė tremties audros.

Mokslus beeinant
Atsikuriant Lietuvai ir Utena 

nesnaudė. Dar pirmoje vokiečių 
okupacijoje, berods 1917 m. buvo 
Įsteigta “Saulės” progimnazija. 
Apie tą laiką Utenoje gyveno uo
lūs visuomenininkai ir kultūri
ninkai kunigai — Bakšys, Asme- 
navičius, Butvilą. Su jais kartu 
dirbo kiti uteniškiai inteligentai
— Gineitis, Bražėnas, šviesesni 
ūkininkai — Gasperavičius, Di- 
čius ir kiti. Jų visų, o ypatingai 
kun. VI. Butvilos, darbu, gražiai 
veikė progimnazija, kūrėsi apy
linkėje nradžios mokyklos. Maža
sis Adolfas įstojo į progimnaziją 
1917 m., išlaikęs egzaminus į ant
rą klasę. Netrukus įsijungė į atei
tininkų eiles. Mokinių progimna
zijoje buvo įvairaus amžiaus ir 
pažiūrų — vienas kitas raudona
vo, žiūrėdami į Rytus, kur virė 
revoliucija, daugumoje buvo 
krikščioniško ir lietuviško nusi-

veiklą. Prof. dr. A. Šapokos as
menyje netekome netik giliai pa- 
žinusio mūsų praeitį istoriko, bet 
ir didelio masto kultūrininko - vi
suomenininko.

sirodė..."
Kaune vieną dieną visi lėkėm 

į knygynus. Atsisakėm pietų “ka
rališkoj”. Geriau “Pienocentre” 
rūgštus, liesas pienas, o paskui 
“Lietuvos istorija” — Sliažo, Ša
pokos, Ivinskio.

Šliažas nuvyto pačioj jaunystėj, 
dr A. Šapoka —praėjęs sunkų 
kelią tremty. Tik vienas dr.* Z. 
Ivinskis dar knisasi po archyvus.

Sunki Lietuvos istoriko dalia. 
Be savų archyvų, be savų kroni
kininkų. Lenkai, kryžiuočiai, ru
sai žymėjo mūsų kelius. Mūsų 
kunigaikščiai geriau rašė kardu 
nei ranka. Teisingai prof. Janu
laitis pastebėjo, kad net išprusęs 
Vytautas nepasirūpino lietuviu 
kronikininku. Priešų rašytos kro
nikos yra labai šališkos. Istorikas 
neturi teisės duoti vienpusišką is
torijos tiesą. Jis turi konstatuoti 
istorijos faktą, kaip 2x2=4, o ne 
2x2=2. Todėl mūsų romantikų 
istorijos, mielos lietuvio dvasiai, 
bet... šališkos.

Nenuostabu, kad prof. dr. A. 
Šapokos redaktoriaus kelias yra 
tolerantiškas, mielas. Iš jo galė
jo tyčiotis tik j udošiškas ‘ ‘Liau
dies Balsas”. Mūsų mieli redak
toriai nepasižymi spaudos etika. 
Galiu dar pagirti “Draugą”. Spau
da pas mus mėgsta pasipilstyti 
pamazgomis, kurios kokčios skai
tytojui. Tai laiko, darbo ir po
pieriaus nepaisimas. žurnalisto 
etikos pas mus lietuvius stigo ir 
stinga. ‘Labai mėgau žurnalistą 
J. Keliuotį ir jo “N. Romuvą”, 
bet jo dail. Rukšlelės kritika at
šaldė jausmus. Kiečiausi žurna
listo šarvai palūžo, ir jis suklupo. 
Dr. A.” Šapoka liko kietas žurna
listo etikai. Visi žinojo jo pasau
lėžiūrą. bet jis nejieškojo savo 
opozicijoj silpno Achillo užkul
nio. Jis liko ištikimas savo idėjai, 
bet ir kitų nemetė purvais. Ne
jieškojo purvų kituose frontuose, 
bet perdaug nekėlė ir Vaižganto

Čikagos operos trijulės koncertas
V. VERIKAITIS nelis su Stankaityte., Jie visi yra 

žavūs ir operos dainininkų bei 
klausytojų mėgiami. Visa antroji 
dalis dainininkų paskirta operos 
kūriniams. Operos mylėtojus, o 
mūsų publika tuo ypač pasižymi, 
tai turėtų ypatingai džiuginti.

Dar vienas dalykas, susijęs su 
šiuo koncertu, tai prisiminimas 
Lietuvos laisvės netekimo. Jėu 
praėjo 20 metų, kai jos netekome 
ir iš rengėjų pusės yra labai gra
žu šį vakarą pakirti šiam momen
tui prisiminti. Prisiminsime, kad

Grįžtant prie šio Visiems didelį 
susidomėjimą keliančio koncerto, 
kuris jau čia pat — gegužės 13 d. 
Eaton auditorijoje, turime prisi- _---- -- JE,* .. .

Sos, trijulės 
vad£7as< Ir. dvąsia A. 
Savaime suprantama, 

programos parinkimas 
be jo pritarimo ir pa- 
A. Kučiūnas didelės

per istoriko spektrą. Jis yko,yaidm«ši suvaidinsper istoriko spektrą, 
mums pavyzdžiu istoriko, bet ir 
rimto, gero, kultūringo žurnalis
to.

Sovietai visiškai spaudos etikos 
nesupranta. Nenuostabu, kad jie 
neturi net rimtos enciklopedijos, 
nes dažnai turi iškirpti likviduo
tus “herojus” arba naujai papil
dyti. Pasekite Berijos kelią jų 
enciklopedijoj, čia ir dr. Šapoka

m
Kučiū 
kad š 
neapsi 
niošin
energijos', gero muzikinio išsila
vinimo ir| puikios erudicijos mu
zikas. Sakyčiau muzikos aristo
kratas. Jo nueitas muzikos kelias 
yra mums puikus liudininkas. Jo

leido atviriau “T. Žiburiuose” pa- pastatytos ir diriguojamos ope- 
sireikšti, todėl iš raudonųjų sto- ros lietuviškai visuomenėje čika- 
vyklos sulaukė vienintelių savo goję yra puikūs jo darbo liudi- 
priešų. . - -■

Prisimenu savo gimnazijos geras muzikos pedagogas, kurio 
drangą mielą K. Sutikau jį Kau
ne. Žinojau, kad jis kibo į istori
jos studijas. Jį paklausiau, kodėl 
jis nepaėmė pagrindu Lietuvos 
istorijos. Jis atsakė, kad persmul- 
ki šaka. Jau 1939 m. “N. Romu
voj'” skaitau jo , straipsnį apie ... 
žemaičių smuikelius. Nustebau 
ir jį paklausiau, kodėl jis nukly
do į “šunkelius”. “Žinai, brolau, 
visuotinė istorija mane atvedė 

į i 
žos tautos kovos už laisvę ir gyvy
bę mane nustebino. Tai amžių ko
vos Leonido prie Termopilų. Da
bar man mūsų istorija per plati. 
Pasirinkau grynai tautodailę. Va
žinėju po Lietuvą su meninin
kais. Menininkas įieško mūsų me
no bruožų, o aš j ieškau istorijos, 
Į kiekvieną smūtkeli yra įspaus
tas tautos skausmas. Mūsų diev- 
dirbis peiliu ir skaptuku rašo 
mūsų tautos sielvartą, kančią, is
toriją”. Skaičiau, kad jis dar ne
palūžęs. ?

ninkai. Jis taip pat yra skaitomas 

pagalbos šaukiasi ir Čikagoje ži
nomos svetimųjų muzikos insti
tucijos kaip Chicago Lyric Opera 
Co. ir t.t. Jis yra pagelbėjęs dau
geliui naujųjų dainininkų, o taip 
pat padėjęs senesniems savo vė
žėse išsilaikyti.

PROGRAMA
Be svarbesniųjų lietuviškų kū

rinių - kompozicijų k.a. Banaičio,
i Lietuvos garbingą istoriją. Ma- Jakubėno. vKarnavičiaus_, Tallat-

Kelpšos, į šią programą Įtraukta 
ir 17-18 a. muzikos atstovai — 
Donaudi, Haendelis, Rossinis ir 
kt. Tarp jų dalis romantinės mu
zikos atstovų. Mus galbūt dau
giausia domina šios grupės išpil
domi,duetai ir trio. Solinių daly
kų esame turėję progos daugiau 
išgirsti ir jais pasigėrėti gi gru
pinis dainavimas mus rečiau pa
siekia. Tam yra priežastis. Rei
kia, kad dainininkai turėtų pro
gos susidainuoti. Kad balsinė me
džiaga būtu parinkta maždaug 

Liūdna Lietuvos istorijos pa- !>»?• Ątrodo, kad Ci-
iėtis. Turim dr. Ivinskį, S. Sužie- j “agos ,rl° slą klĮut! >ra nu8ale- 
dėlį, Jakštą, Sruogienę, Gimbu
tienę ir kt. Ten — prieauglio jo
kio. Negi “istorikas” Žiugžda su
manys palikti Įpėdinių su nesu-; 
maskolinta Lietuva? Ne.

Nei vienas universitetas neati- 
iarys Lietuvos istorijos katedros. 
Tenka šauktis į gyvus istorikus, 
kurie organizuotų nors trumpus 
seminarus arba leistų paskaitų 
(bent rotatorium) ciklus. (Juk 
yra žurnalas ‘ Tautos Praeitis” — 
Red.). Tauta gyva. Tauta kovoja. 
Ne metus, bet šimtmečius. Tauta 
krauju ir auka rašo istoriją. 
Mums būtų didelė gėda vėl knis
tis po svetimus archyvus ir pra
šyti išmaldos kitų. dėl Lietu
vos istorijos. Malonūs medicinos, 
inžinerijos daktarai, o dar chemi-

atitinkamo lygio. Atrodo, kad Či
kagos trio šią kliūti yra nugalė-

jęs. Sąlygos susidarė patogios. 
Susirado puikų vadovą ir todėl 
dabar važinėja po lietuviškas ko
lonijas su pasisekimu. Todėl ir 
būsimas koncertas mus domina. 
; Programoje bus trio iš šven
tyklos scenos (Aida), kurią dai
nuos visi trys dainininkai. Šis 
trio reikalauja iš dainininkų pui
kios balsinės medžiagos ir yra 
gan painus muzikiniu atžvilgiu. 
Reikalauja daug dramatinio per
gyvenimo. Lygiai tą patį galima kadaise galėjome laisvai savų pa- 
pasakyti apie kalėjimo sceną, ku- čių pasirinktos muzikos klausytis, 
rią dainininkai dainuos iš operos ja žavėtis ir laisvai dainininku 
“Faustas”. ' .--------

Duetų į programą yra įtraukta 
keletas. Baranauskas ir Vaznelis 
iš operos “Likimo galia” ir Vaz-

čių pasirinktos muzikos klausytis, 

balsais džiaugtis, šis koncertas 
nukels į mūsų žemės kampelį ir 
teiks mums ryžto už ji nuolat ko
voti. ‘

'j
KULTŪROS IR
KNYGŲ 
PASAULYJE

KATALIKŲ KATEKIZMAS, kun. 
dr. Pr Manelio verstas iš vokiečių 
kalbos, yra naujausia dovana lietu
viškam jaunimui. Ji labai tinka ir nu
augusiems. Knyga paįvairinta pieši
niais, o tekste turi ir tokius praktiš
kus skyrelius: “Mano gyvenimui”, 
“Dievo žodis”, “Apmąstyk”, “Užda
viniai” ir t.t. Šį katekizmą galima va
dinti gyvenimo vadovu, kurio 136 
reikšminguose skyreliuose labai vyku
siai sutraukta visa katalikiškoji dokt
rina. Katekizmas spausdintas Romoje. 
Kaina S3. Gaunamas: Lietuvių Katali
ku Religinė Šalpa, Ine., 225 South 4th 
St., Brooklyn 11, N.Y, USA.

AUGŠT. LITUANISTIKOS KURSAI, 
išlaikomi Clevelando I LB apyl., turi 
dabar 8 studentus. Kursai Įsteigti 1959 
mokslo m. pradžioje, norint parengti 
lituanistiniams dalykams dėstyti mo
kytojus. Kursų vedėjas V. Kavaliūnas.

DAINŲ ŠVENTEI aktyviai ruošia
masi. Joje yra pasižadėjęs dalyvauti 
JAV prezidento brolis, teisingumo mi- 
nisteris Robert F. Kennedy. Ikišiol

BOSTONE yra įprasta lietuviams 
susirinkti taip vadinamiems kultūri
niams subatvakariams, kuriuose skai
tomos paskaitos tautinėmis ir kitokio
mis temomis.

NAUJI ŽEMĖLAPIAI. — Leidyklo- 
je Paul List, Karthographische An- *-* 
stalt, neseniai išėjo leidinys “Ostdeut- 
sche Heimat in Karte, Bild und Wort”. 
56 psl. su daug žemėlapių ir nuotrau
kų. žemėlapiai įdomūs, nors ir ne be 
tendencijos.

Vak. Vokietijoje dar yra gaunami 
kaikurie vokiški Klaipėdos krašto že-' 
mėlapiai: “Spezialkarte des Kreises 
Memel” (1:100.000) ; “Karte dės Me- 
melgebiets” (3 dideli lapai, mastelio: 
1:100.000); “MesstischblaeUer”. Tai 
stambaus mastelio (1:25.000) atskirų 
Klaipėdos krašto apylinkių žemėla
piai, viso 42. E.

DR. A. MARGERIO knyga “Mėlynos \ 
akys” išleista pavergtoj Lietuvoj. Joje 
gražioji Amerika, kurios piliečiu yra 
pats autorius, iškoneveikta. •

VALSTYBINĖ GROŽINĖS LITE
RATŪROS leidykla Lietuvoje išleido 
12.000 egz. tiražu Stasio Apivalos kny
gą “Sakalai broleliai”, kur, žinoma 
tendencingai, vaizduojama sovietinių- 
komunistinių partizanų veikla karo 
metu Vilniaus ir Švenčionių apygar
dose. ' ■ . ' ■/'

Valstybinė politinės ir mokslinės li
teratūros leidykla Vilniuje išleido 
šiuos leidinius: J. Bergeris: “Ekono
minės geografijos apybraiža”. 115 psl. 
su iliustr, 1960; B. Dundulis: “Lietu- . 
vių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės 
XV amžiuje”, 320 psl. su iliustr, 1960; 
A. Petraitis: “Ką galvoja fizikai”, 103 
psl. su iliustr., 1960; J. Kauneckienė: 
•Kauno zoologijos sodas”, 159 psl. su 
iliustr., 1960; A. Kirlys: “Lietuva bus

vadovėlis, 278 psl.

64 psL su iliustr, 1060. E.

Ne musu skomui u 

barščiai 
" ■ ■ . . .

Lietuvoje, turbūt, NĖRA viete
lės, kuria parodęs, lietuvis’gale-:šventėj dalyvauti yra užsiregistravę 30 
tu iš širdies tarti: “Čia tai rusas !chor« su 1200 dainininkų. Repertuare 
gero padarė!” Anglas istorikas. yr? numatyta 17 daini? mišriam cho- 
šir. J D. R. MarriOtaS, veikale rui ,r po 4 ir moterų chorams 
r. A i ts • ▼'b v j.- atskirai, cz, repertuaru pariiiKiiuą yra
i *^ussian Relations, 1689-i‘atsakjHga Kultūros Fondo muzikinė ko- 
1943 anglų-rusų 250 metų santy-: misija, kuriai pirmininkauja komp. V. 
kius peržvelgdamas, sprendžia: j jakūbėnas.

"Rusija niekados nebuvo ir nė-j si&ooi) šalpa! ir kultūrai. —
ra Europos seimos narys. Seno- tii?tuVė. daikų gydytojos Čikagoje,! A^kiri^: ’ JZ

negalėdamos dirbti savo profesijoje, elektrifikuota”, 32 psl., 1961; P. Mas- 
susibūrė sąjungon ir atsidavė kultu- Iovas: ‘Statistika”, vadovėlis. 278 psl. 
rinei veiklai bei šalpos darbui. Jos šel- su niustr.. 1961; A. Medonis: “Tra- = 
pia ne tik savo koleges ligoje, bet ir ^aį 
daugelį kitų lietuvių ligonių Sibire, j 
Lietuvoj, Vokietijoj ir kitur. Ligo j “RUSŲ KULTŪROS OFENZYVA” 
niams yra išskirstyta daugiau $5.000, — tokiu vardu Yale un-to prof. Barg-, 
o įvairioms kultūrinėms.’ir jaunimo or- horn išleisdino knygą,-Autorius yra 
ganizacijoms irgi $5.000. 6 kartus buvęs Rusijoje ir gana ge-

KUN. V. ŠARKA renka lietuviškas rai orientuojasi dėstomuose dalykuo- 
knygas norėdamas praplėsti Hambur- Į ®e- ?aS2l jo išvedžiojimus, rusams se- 
go lietuvių knygynėlį. Šiek tiek knygų 
ir žurnalų komplektų yra gavęs iš 
Amerikos. Pirmoji atsiliepusi yra Lio
nė Stankevičiūtė - Stankaitė. Adresas: 
Kun. V. šarka, Hamburg-Alt., Langes- 
iclderštr. 113, W Germany.

KUN. VLADAS GORAS, Laterano 
universitete išėjęs augštąsias civilinės 
ir bažnytinės teisės studijas, rašo di
sertaciją iš baudžiamosios teisės apie 
priverčiamuosius darbus Sovietų Są
jungoje.

RAMINTA ŠVIPAITĖ, dirbanti cen
trinėj Niujorko miesto bibliotekoj, įgi
jo tos profesijos magistro laipsnį ir 
gavo tarnybinį pakėlimą. Raminta yra 
aktyvi akademinių organizacijų narė 
ir veikli lietuvaitė.

VYTAUTUI VALIUKUI režisuo
jant. gegužės 6 d., Jamaicoj, N.Y., bus 
pastatyta Kosto Ostrausko “Kanarė
lė". Jaunas dramaturgas K. Ostraus
kas tą veikalą parašė labai modemiš
kai, ryškindamas charakterius, jieško- 
damas simbolinės prasmės. Ne intriga, 
bet veikalo simbolinė nuotaika ten 
padėta pagrindu.

DAILININKAI E. KULBA, V. RA
TAS ir II. šzlLKAUSKAS šį pavasarį 
dalyvavo Contemporary Art Society, 
Sidnėjuje, parodoje, kuri nebuvo 
augšto lygio, tačiau kritikai įvertino 
gerai.

CLEVELANDE balandžio 14 d. pra
dėjo perduoti antrą lietuvišką progra
ma ir radijo stoties “Station of the 
Nations, Inc.” WXEN 106.5 FM banga.

BOSTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU- 
ĖĖ, vadovaujama Onos Ivaškieriės ge
gužės 30 d. dalyvaus 25 National Folk 
festivalyje Vašingtone.

vės Romos imperiją griaudami 
visoki svetimi -atėjūnai ją išsi- 
draskfe, bet jų Įpėdiniai, nežiūrint 
gyvenimiškų skirtumų — vokie-

rui ir po 4 vyrų ir moterų chorams 
atskirai. Už repertuaro parinkimą yra

čiai, skandinavai, anglai, prancū- dauge 
jos. Tai pelningos profesijos. Kasizai, italai ir ispanai — visi visa- T r'+” 
bus. kai ant paskutinio Lietuvos dos juto kažkokią savitarpio gimi- 
istorijos daktaro kapo pastatysi- nystę. Net lenkai, katalikybės dė-

— tokiu vardu Yale un-to prof. Barg-

me paminklą? R. Medelis ka, aiškiai i Vakarus pasvirę. Ru
sija tokio pasvirimo niekados ne-

i turėjo ir neturį’’.
• Į Vakarus neiškreipiami pašvi- 
! re ir lietuviai. Vysk. Valančius 
i rusams teisėtai sakė: uiMes eame 
išv. Petro uola, tu tiktai skeveld- 

. Ira; mes plaukiam Bažnyčios lai- 
Aleksandras Tairov, sktoiius ii ? vu tu grekoniu gelda”

Maskvos teatro kūrėjas, ir direk- Vokiečių filosofas Hėgelis, 
torius, buvo žinomas visame pa- (1770-1831), Europos istoriją 
šaulyje. Maskvoje tačiau jo pa- svarstydamas, praeito šimtmečio

kasi geriau įpiršti savo kultūrą, nes 
jiems, ypač JAV sudaromos geros są
lygos: nevaržoma platinti jų spauda 
ir jie rodo daugiau agresyvumo. Moks
las ir auklėjimas Sovietų Sąjungoje 
yra dėmesio centre. Priešinga padėtis 
esanti JAV; jų laikraščių ir žurnalų 
negalima Sov. Sąjungoje laisvai nusi
pirkti. JAV komunistinei spaudai ne
daroma jokių varžymų. Lygindamas 
kovos eigą, prof, teigia, kad yra vie- _ 
tų, kur daug sovietai laimi, tačiau yra 
atvejų, rodančių ir amerikiečių ofenzy
vą. Jo teigimu, kultūrinio karo eiga . 
tektų amerikiečiams daugiau susirū
pinti. Prof. Barghorn karo metu dir
bo Amerikos ambasadoj, Maskvoje. 
Angliškas knygos pavadinimas—“The 
Russian Cultural Offensive’’.

“JUDAICA”, Šveicarijoje leidžiamas 
žurnalas, kovo mėn. numeryje pranešė 
apie tolimesnes žydų pastangas iš Mas
kvos išgauti geresnį Sovietą Sąjungos 
žydų traktavimą. Tuo reikalu įvykęs 
pasikalbėjimas tarp Sov. Sąjungos kul
tūros ministerės Furcevos ir nemini
mo žydų veikėjo. Furceva pabrėžusi, 
jog sovietinio filmo pramonėje esą 
net 34% žydų, mokslų akademijoje 
10% ir pan. Be to, pasakė Furceva, 
žydams ypatingų teisių jau vien dėlto 
nesą galima suteikti, nes “dabar rusų 
valdomos tautos persiima rusų kalba 
ir kultūra”. Kitaip tariant, jei visos 
kitos tautos rusinamos, išimties nega
li sudaryti žydai... E.

APIE VOKIEČIŲ PAŠTĄ KLAIPĖ
DOS KRAŠTE. — Vokiečių pensinin
kas Amtsrat a. D. Alfred Koch (Bonn, 
Schubert-Strasse 12) yra. paruošęs pla
čią studiją apie vokiečių paštą Klai
pėdos krašte, nuo seniausių laikų iki 
karo pabaigos. Studijoje sužymėti ir * 
visi Klaipėdos krašte kada nors išleis
ti pašto ženklai. Paskutinis Klaipėdos 
pašto viršininkas, G. Backe toje stu
dijoje savo ruožtu aprašo savo atsimi
nimus Klaipėdos pašte nuo 1939-1945 
metų. Studija pirmiausia tilps žurna
le “Archiv fuer deutsche Postgeschich- 
te”, paskiau numatoma išleisti atspau
dą. Visos studijos kaina būsianti 8 DM.

REVOLIUCIJA SUNAIKINO SAVO VADUS
Vakarų pasaulį pasiekė komu- jojo: mechanizuota buvo netik 

nistų išgarsinto poeto Uja Ehren- produkcija, bet ir kūryba. Tai ... 
burgo prisiminimų knyga_“žmo- reiškė jos mirti. i racijos stovykloje.

Tuoj po revoliucijos daugelis 
kūrėjų visiškai paneigė praeities 
kultūros lobius ir sukūrė naujas 
idėjas proletarinei kūrybai. Apie 
Majakovski autorius rašo su Šird
gėla. Jo gyvenimo tragedija bu
vusi ne prieštaravimai tarp poe
zijos ir revoliucijos, bet jo santy
kiai su kūrėjų grupe, kuri, anot 
Ehrenburgo, paneigusi meną: 
dailininkai darė mašinų škicus, 
teatralai organizavo demonstraci
jas ir poetai vietoj lyrikos kūrė 
įvairius partijos šūkius. Maja- 
kovskiui menas ir praeitis buvo 
vienodai svarbūs, tačiau jis save 
privertė “poeziją sunaikinti pa
čia poezija”. Susižavėjęs pramo
nės pažanga, jis pasidavė kraš
tutiniam materializmui, ir jo pa
grindinė kova tapo ne su kokiais 
savo kritikais, bet paties su sa
vim. Ta kova ji ir privedė prie 
savižudybės.

Vienas didžiųjų rusų aktorių 
Meyerhold, karts buvo geriaushi 
Stanislavskio mokiniu ir rusų te
atro kūrėju, pergyveno panašią 
tragediją. Jis neapkentė nusist©: 
vėjimo, tuštumo ir mėtėsi nuo 
idėjos prie idėjos galų gale tap
damas komunistu. Jis buvo įsiti
kinęs, kad pasaulis turi būti pa
keistas. Savo revoliucinėm idė
jom jis tiek pažengė priekin, kad 
per tai pakliuvo į nemalonumus. 
Klasinius veikalus jis sumoderni
no. Jis taip savotiškai pastatė Go
golio “Inspektorių”, kad Valdžia

nės, metai ir gyvenimas”. Ten po
etas prisipažįsta, kad jam visą 
gyvenimą teko kovoti su priešta
ravimais tarp kūrėjo laisvės ir 
materialistinės bendruomenės, 
kurią jis kūrė. I. Ehrenburg pri
simena daugelį rusų poetų, ra
šytojų ir menininkų, kurie tapo 
revoliucijos aukomis, kurią jie 
'adėjo sukurstyti. Autorius pasa
koja apie savo jaunystę, kada jis 
buvo tiek neturtingas, jog teatre 
nenusiimdavo apsiausto tik dėlto, 
kad neturėdavo kelnių, arba jos 
būdavo tiek suplyšpsios, kad nie
kam negalėdavo pasirodyti. Var
gas tačiau idealizmo nesužlugdė, 
ir jis mėgdavo vakarais vaikščioti 
gatvėmis su draugais ir svajoti 
apie ateitį. Tų pasivaikščiojimų ir 
diskusijų su draugais, rašo Eh
renburg, niekad nepamiršiąs, nes 
tai buvo idealizmo metai. Tas 
jaunystės idealizmas vėliau pra
nyko, kai įvyko tai, ko jis ir bi-
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BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus,

I Įtarė ji kritikuojant sovietų vai 
: džią. Po to jis pranyko koncent-

Maskvos teatro kūrėjas, ir direk

žiūra i teatrą nebuvo suderina
ma su socialistiniu realizmu. Jis

pradžioje, sprendė:
“Slavai, tiesa, prikūrė savų

nepripažino teatro, kuris kopija- į valstybių ir karštai kariavo su 
vo tik realų gyvenimą. Anot jo, jiems kelyje stovėjusiomis tauto- 
•eatras turi būti “teatrališkas”, mis. Net padėjo krikščioniškai 
1949 m. jo teatras buvo uždary- Europai grumtis su nekrikščioniš- 

‘ ’ ka Azija, kai lenkai atmušė tur
kus nuo Vienos. Palietė juos kiek

mis. Net padėjo krikščioniškai

Ar jūs ketinate 
vykti Į Europą?

AR

Skalbimo mašinos,

Vaiku baldai, 

Įvairūšiffimai 
ir kitkas.

įvertindami įsos aUgšta 
kaina.

DUODAME DIDELES 
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

tas. Jis to smūgio nepergyveno ir 
po metu mirė. .

Pasternaka Ehrenburgas pri- ir vakarietiškos protavimo srovės, 
skiria kitokiai kate^oriiai Anot Tačiau’ nė kalbėti nereikia, pas SKiria KHOKiai Kateo0rijai. Anei inno nioVaHnc nonociraičl-ė iio 
io, Pasternakas buvo taikoje su*; . . ..,
gyvenimu”. Jis su nieku nedrau-; 
gavo ir tai ne dėl to, kad kiti ji ■ 
atstumtų, ar jis neprisiderintų, 
bet dėlto, kad Pasternakas galė
jo kalbėtis tik su vienu vieninte
liu asmeniu — pačiu savim. Jis 
girdėjo kitiems negirdimus gar
sus, girdėjo širdies^ plakimą, gir
dė jd žolės stiebimąsi augštyn, 
bet, pasak Ehrenburgo, jis nepa
gavom gyvenamo jo laiko dvasios. 
Pasternakas nebuvo egoistas, jis 
negyveno sau, bet gyveno savy
je ir tik su savimi. Ehrenburgas 
prisimena kaikuriuos pasikalbė
jimus su Pasternaku, kurie jam 
atrodė kaip du monologai. Nors 
jis ir klausydavo, bet nieko ne
girdėdavo; jis negalėjo atsiplėšti 
nuo savęs, savo minčių ir savo pa-, 
šaulio. Ehrenburgas pripažįsta, 
kad Pasternakas buvo vienas ge
riausių mūsų laikų poetų, tačiau 
jo “Daktaras živago” — nevykęs 
kūrinys. Esą Pasternakui nepavy- 

i ko atvaizduoti mases kitų .žmo
nių, nepavyko atkurti civilinio 
karo tfvasios ir laiko epochos, nes 
visur jis matė ir girdėjo tik save.

juos niekados nepasireiškė tie

ini reiškiniai, kuriais Protas pa- 
: šaulyje yra reiškęsis”.

Tačiau laiške tuometinėje rusų 
imperijoje esančioje Latvijoje 
gimusiam profesoriui Borisui 
Von Ykskilai Regelis (1821 m. 
lapkr. 28 d.) rašė:

‘‘Laimingas esi-būdamas pilie
čiu didelio istorijoje krašto, ku
riam galbūt ateis didinga ateitis. 
Mūsų valstybės jau, rodos, pasie
kė savo išsivystymo ribas. Galbūt 
savo viršūnę jau jos pasiekė ir 
nasidarė nebepaslankios. Rusija 
šiandien platus kraštas. Gal joje 
dar slypi nenumatoma galimybė 
toli pažengti jai skirtu keliu?”

Vyt. Sirvydas

A
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DERINIAI

garte veikia “Bibliotek fuer Zeitge- 
schichte/WeltkriegsMecberer (Stutt
gart O.,*Vrbanstr. 1ST), kuri jau ilgi 
metus kaupia leidinius ir bi 
nius duomenis iš abiejų karų laik« 
tarpio ir iš visos Europos.
vo mėn. išėjo tos bibliotekos tfadi 
nis bibliografinis leidinys 'Buecb< 
schau der Wel
metų laidos. Tai storas 475 puslapių 
leidinys. Bibliografinė dokumentacija 
čia sužymėta netik karinėm, bet ir po
litinėm ir kitom bendrom temom. 
Daug vietos šiais metate pašvęsta Ven
grijai, Viduržemio jūros sričiai ir Bel

Pasirinkite iš 32 įvairios formos languotų spal- 
vų derinių — atskirų provincijų, grupių ir -A ---- *

I balti jo krrthtf. R.
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SPORTASMann & Martel ud
Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W

vo ir Neries komandoms, teko žaisti 
tik finale su žaibu, kurį nugalėjo 3:1.

Tinklininkai šį kartą težaidė vienas 
rungtynes prieš žaidynių nugalėtoją 
ir ypatingai negalėjo pasirodyti. Ta
čiau antram sete surinkti 10 taškų 
rodo, kad ir čia kova kartais buvo 
apylygi. Komandoje žaidė: Balnys, 
Balsys, Vine. Baliūnas Vyt. Baliūnas, 
Bacevičius, Dobilas ir Preikšaitis.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai

Garden Ave. - High Park 
$1.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

Roncesvalles - High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron
cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

Swansea 
4-tas namas nuo Bloor 

$16.900 pilna kaina, $4.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. j NAU JAS PATALPAS

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

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

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

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

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

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

Eglinton - Yonge 
$5.000 Įmokėti, 8 kambarių, 2 augš- 
tų, atskiras, mūro, visai nauja mo
derniškiausia virtuvė, alyva vande
niu apšildomas, kambariai kvadr., 
dideli, iš lauko gerai atrodo, 10 pė
dų privatus įvažiavimas, garažas, 
gražus kiemas. Kaina $21.900.

Bathurst - Glencairn
$3.000 Įmokėti, 5 kambarių, mūro 
bangaliukas, gražus didelis kiemas. 
Kaina $13.000.

Bloor - Dovercourt Rd. 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, mūro, 
2 garažai, 2 virtuvės, kaina $15.900. 
Skubus pardavimas. Naudokitės 
proga.

Bloor - Gladstone
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių, mūro 
bangaliukas, labai gražus kiemas, 
tik vienai šeimai, 2 garažai. Kaina 
$17.000.

Bloor • Willard 
$7.000 įmokėti, 8 kambarių, mūro, 
atskiras, mod. virtuvės, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Kaina $21.000.

Žemės ūkiai 
$3.000 įmokėti, 110 akru 
ros dirb. žemės. Visi trol

, labai ge- 
jesiai geri, 

lėti. 80 m. nuo 
— Dundalka.

Kaina $11.800.
Wasaga - 26 kelio

$4.000 Įmokėti, 260 akrų geros že
mės su trobesiais ir gražioj augštoj 
rietoj. Kaina $18.800. Skubus par- 
davimas.

Woodstock 

tinti, valymui-rūšiavimui, trobesiai 
Kaina 3100.000 — prašo.

J. KUDABA

MARTIN SUPPLY CO., 2626 So. Lawndale Ave„ Chicago 23, HU USA.

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

Teorijos pamokos veltui.

$2^00 Įmokėti, rupių plytų, labai 
gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus įvažia
vimas. Pilna kaina $16.800.

High Pari: Ave. • Bloor 
8 kambariai — atskiras 

$16.900, mūrinis, naujai išremon- 
tuotas namas, labai gražioje vieto
je, 3 virtuvės, vandeniu alyva šil
domas. Geras morgičius.

Runnymede Rd. > Bloor 
8 kambariai — atskiras 

$16.900, mūrinis, netoli susisieki
mo ir mokyklų, gražioje gatvėje, 
2-jų augštų, vandeniu alyva šildo
mas, šoninis įvažiavimas, garažas.

Windermere Rd. - Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

$21.900, mūrinis, atskiras, visai ne
toli Bloor gatvės, 2 atskiri butai, 
priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus įvažiavi
mas.

Swansea • Pallisades 
4 atskiri butai — 15 kambarių 

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

Swansea • Ellis Pk. Rd. 
Bungalow — 5 kambariai 

$17.900, akmeninis priekis su šalia 
pristatytu garažu, vandeniu apšil
domas, 7 metų senumo. 70 pėdų pla
tumo sklypas. Labai geras pirkinys.

Islington - Bloor
$15.900, 6 kambariai ir recreation 
kambarys rūsyje, 8 metų senumo, 
labai gerame stovyje, privatus įva
žiavimas ir garažas.

■ Islington Ave. - Six Points 
Bungalow — Split level 

$18.900, 4 metų senumo, arti susi
siekimo, labai dideli kambariai, mo
demiška virtuvė, 2 prausyklos, di
delis sklypas.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tek BE. 3-1372

$6.000 įmokėti, gazolino stotis, gro
cery krautuvė ir užkandinė (snack 
bar), taip pat 6 kambarių namas. 
Sis biznis ir nuosavybė randasi 
sankryžoje 27 kelio ir kito sker
sai kertančio vieškelio. Namas yra 
gerokai apleistas ir reikalingas ne
mažo remonto. Gazo į metus par
duodama apie 22.000 galionų. Bend
ra metinė apyvarta siekia $40.000. 
Padarius atitinkamus pagerinimus 
galima būtų biznį padidinti. Viena 
šeima galėtų gana lengvai verstis.
$15.000 įmokėti, gazolino stotis, 
gift shop, restoranas ir 5 kambarių 
butas. Į metus biznio daroma apie 
$60.000, gazo parduodama 53.000 
galionų. Nuosavybė yra kelios my
lios šiapus Peterborough miesto 
prie 28 kelio. Daug vietos biznio 
plėtimui, nes sklypas 3 akrų dy
džio. Vidaus įrengimai labai mo
dernūs, kiemas asfaltuotas, galima 
pastatyti 50 mašinų. Savininkas 
pasiruošęs išeiti į pensiją. Biznis 
tinka turinčiam prekybinę patirtį.
$27300 pilna kaina, $4.000 įmokė
ti, 15 kambarių legalus tripleksas 
vakarinėje miesto dalyje pne nau
jai pastatyto apsipirkimo centro, 
šiuo metu yra vienas NHA morgi
čius 6% penkiolikai metų. Aliu- 
minijaus langai ir durys, labai gera 
statyba ir insuliacija. Nepaprastai 
pigus apšildymas — $175. Pastatas 
yra 5 metų senumo. 3 mašinoms pa
statyti vieta. Savininkas nori būti
nai parduoti, nes yra pirkęs kitą 
nuosavybę.

ST. DARGIS
Telefonai: 

ištaigos LE. 4-3211, bate RO. 6-9683 
EXTRA REALTY LTD.

patarnavimą.

PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTE
Kanados pabaltiečių metinė sporto 

šventė įvyks šį savaitgalį Central YM 
CA — 40 College St. patalpose. Lietu
vius atstovauja pajėgiausios mūsų vy
rų, moterų ir jaunių komandos. Ypa
tingai verta pamatyti latvių-estų tink
linio rungtynes, kurių komandos šioje 
sporto šakoje yra vienas pajėgiausių 
Kanadoje. Be tinklinio ir krepšinio 
rungtynių šventėje dalyvaus latvių ir 
lietuvių tautinių šokių vienetai bei es
čių moderniosios gimnastikos grupė.

Šventės programa:
Penktadienį, gegužės 5 d.:
7 vai. jaunių krepšinis — estai-lat- 

viai; 8.30 vai. vyrų krepšinis — estai - 
latviai.

Šeštadienį, gegužės 6 d.:
130 vai. jaunių krepšinio finalai 

didžiojoje salėje — lietuviai — estų- 
latvių nugalėtojas; moterų krepšinio 
finalai — lietuvės - latvės, mažojoje' 
salėje; •

3 vai. latvių tautiniai šokiai
3.10 vai. esčių modem, gimnastika,
3.30 vai. lietuvių tautiniai šokiai, 
3.40 vai. atidarymo iškilmės,
4'VST.'vyną'krepšinio finalai — lie

tuviai — estų-latvių nugalėtojas,
5.30 vai. moterų tinklinio finalai — 

latvės - estės,
6.30 vai. vyrų tinklinio finalai — 

latviai-estai.
Pabaltiečių Sporto Federacija

S. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
SPORTINĖS VARŽYBOS 1961 M. 
Sjn. sueina 4 metai nuo pabaltiečių 

varžybų atgaivinimo S. Amerikos kon
tinente. Kanadoje tokios rūšies var
žybos pradėtos vykdyti žymiai anks
čiau, tačiau tik 1957 m. Clevelande 
pirmą kartą buvo pravestos varžybos, 
apimančios JAV-bių ir Kanados spor
tininkus.

Kadangi šiemetinės varžybos yra 
5-sios iš eilės, bendru lietuvių ir latvių 
susitarimu, nutarta jas pravesti pla
čiau ir iškilmingiau. Planuojama nu
kaldinti specialius medalius, kuriais 
būtų apdovanoti 3 pirmų vietų laimė
tojai individualinėse varžybose ir pir
mų vietų laimėtojai komandinėse. Tuo 
būdu šiemet išeitų lyg ir savotiški pa
baltiečių “Olimpiniai metai”.

Pagal lietuvių ir latvių tarpusavio 
susitarimą 
vadovybių 

ir abiejų pusių sportinių 
patvirtinimą šiais metais

Š. Amerikos sporto žaidynių 
nuotrupos

Pirmieji sportininkai, pasiekę To
rontą, buvo du Brooklyno LAK krep
šininkai. Tačiau pats plaukimas į žai
dynes prasidėjo apie 1 vai. nakties, o 
tikra spūstis prie registracijos staliu
kų —tarp 7-8 vai. ryto. Daug jaunimo, 
daug pažįstamų veidų iš Vokietijos 
stovyklų, daug artimų bičiulių, nema
tytų “šimtą metų”. Su kiekvienu teko 
trumpai pasikalbėti, paspausti ranką, 
tačiau besiartinančių rungtynių lai
kas, nusiplovimas kelionių dulkių, iš
skirdavo trumpais žodžiais — pasima
tysime vėliau. Panašiai atsisveikinau 
su kolega Edvardu šulaičiu, tikėda
mas plačiau su juo išsikalbėti apie til
pusi straipsnį “Drauge” š.m. balan
džio 7 d. “Iš gerų pavyzdžių mokyki
mės”. Jame jis rašė, kad iš vienuolik
tų Š. Amerikos Lietuvių sporto žaidy
nių nėra ko daug tikėtis, kad reikės 
bėgioti po įvairiose miesto dalyse iš
mėtytas sales ir t.t. O vienas sakinys 
net taip skambėjo: “neatrodo, jog čia 
sulauksime daug žiūrovų ir tos paki
lios nuotaikos, kuri turėtų vyrauti pa
našiose žaidynėse”.

Jeigu į JAV Sporto Apygardos pir
menybes Čikagoje atsilankė 50 žiūro
vų, tas dar nereiškia, kad panaši pa
dėtis turi būti Kanadoj. Hamiltone, 
skaitančiam 1200 . lietuvių, KSA pir
menybių baigminius susitikimus ste
bėjo 400 žiūrovų. Toronte, eilines jau
nių ar jaunučių rungtynes stebi 100 
asmenų, nekalbant jau apie lygos pir
menybių žaidimus, kai Prisikėlimo sa
lė dažnai netalpina sporto mėgėjų!

Atrodo, kad kolega E. šulaitis savo 
straipsnio sakinius norėjo kiek su
švelninti įdėtame žaidynių aprašyme 
(“Draugas” š.m. balandžio 20 d.) pa
žymėdamas, kad baigminius susitiki
mus stebėjo 400 asmenų. Na, tai tau! 
Ir vėl didžiausia klaida! Vien tik įėji
mo bilietų sekmadienį parduota dau
giau kaip keturi šimtai. O kur visi 
sportininkai, įėję registracijos dalyvių 
kortelėm (jų žaidynėse buvo 418), 
kur garbės svečiai, organizacinio ir 
varžybinio komitetų dalyviai, kur vai
kai ir įšliaužę per duris “nematomai”? 
Gaspadoriškai skaičiuojant, sekmadie
nio rungtynes stebėjo beveik 800 as
menų. (Šiuo reikalu žiūr. E. Sulaičio 
str. šiame 
ir vargai”

“Tž” nr. “Čikagos vaizdai 
Red.).

galvosūkį organizaciniamNemažą 
komitetui sukėlė FASK-to pageidavi
mas surengti sportininkų paradą. Kiek 
ankstyvesnių žaidynių praktika paro
dė, daug vargo sudarydavo surinki
mas dalyvių .sportine apranga, kadan
gi vieni klubai jau .būdavo eliminuoti 
iš žaidynių, išsiskirstę poilsiui, kitiems 
laikas buvo nepatogus. Nutarta para
dą surengti sekmadienį, baigminių 
rungtynių metu, užsitikrinant bent še
šių klubų dalyvavimą. Paradas buvo 
numatytas po vyrų rungtynių. Deja.

International
Driving School

W A L D1
859 COLLEGE ST.

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

yra numatoma sekar'los varžybos:
1. Pabaltiečių kre; inio, tinklinio ir 

stalo teniso 1961 m. varžybos įvyks 
gegužės 13 d., šešt .dienį, Niujorke. 
Pabaltiečių Sporto i Aeracijos pave
dimu, varžybas vykdo lietuviai — 
FASK-tas.

Varžybų prograir: krepšinis vy
rams ir jauniams. T. .Izlinis — vyrams 
ir moterims. Koman ais ir individua
linis stalo tenisas — vyrams ir mote
rims.

AUSROS ŽINIOS
Šią savaitę pradedamos lengvosios 

atletikos ir lauko teniso treniruotės. 
Lengv. atletikos treniruotės vyks 
Swansea parke, ten pat kur praėju
siais metais, kiekvieną antradienį nuo 
7 iki 9 vai. vak. Lauko teniso treni
ruotėms yra gautos High Parko aikš
tės sekančiom dienom: antradieniais 
ir ketvirtadieniais Nr. 1 7-9 vai. vak., 
trečiadieniais ir penktadieniais Nr. 2 
7-9 vai. vak.; šeštadieniais Nr. 1 nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Norį tre
niruotis lengvoje atletikoje atvyksta 
tiesiog į Swansea parko stadijoną; gi 
lauko tenise — registruojasi pas D. 
Laurinavičių, A. Sapijonytę ar Tėvą 
Paulių, OFM.

Šį šeštadienį Kanados pabaltiečių 
sporto šventė. Lietuviai, kaip praėju
sių metų čempijonai vyrų, moterų ir 
jaunių krepšinyje, žais tik finaluose 
su estų-latvių nugalėtoju, šventės 
programą žiūr. augščiau.

WELLAND, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas įvyks 

gegužės 7 d., sekmadienį, tuojau po 
pamaldų, 12.30 vai., St. Mary bažny
čios salėje, 337 Keliems Avė.

LONDON, Ont.
VĖL TŪKSTANTINĖ HAMILTONO 

L. NAMAMS. — Po ilgesnės pertrau
kos, gavęs ilgąjį 3-jų dienų savaitga
lį laisvą nuo darbo Stelcoje, bal, 22 
d. rytą su Pr. Rakausko pagalba ir jo 
puikaus Buicko nešami išjudėjome 
trečią kartą pas Londono lietuvius.

Po antrojo lankymosi, kuris buvo 
palyginti blankus, nieko ypatingesnio 
nesitikėjau, todėl ir londoniškių pada
ryta staigmena buvo daug įspūdinges
nė: grįždamas bal 23 d. į namus jau- 
čausi “kaip devintame rojuje”: is ma
žos ir tolimos nuo Hamiltono kolonijos 
vežėmės jau antrą tūkstantinę L. Na
mams finansuoti.

Kiekvienam dideliam darbui išbaig
ti reikia nenuvargstančių entuziastų. 
Ikišiol HL Namus Londone reprezen
tuoja Edm. Cicėnas, nuoširdus vilnie
tis; P. Kuosa ir J. Butkus. Ir šį kartą 
tik jų nuoširdumo dėka mūsų išvyka 
buvo sėkminga.

Pirmiausia stabtelėjome pas P. Kuo
są. gyvenantį pas zarasiškius p. Kuz- 
mūs. Nuplovę kelionės dulkes, P. Kuo
sos vadovaujami, pasukome pas bro
lius Uždravius. Benjaminas tuojau 
įteikė $100 čekį, o Zigmas tuo tarpu 
negalėjo, nes visas sutaupąs sudėjo 
į ką tik nupirktą mašinų taisymo ga
ražą.

Vilnietį A. Kalnėną radome besisve
čiuojantį pas p. Merkį. A. Kalnėnas 
tuojau įteikė $100, o kitą įsakmiai 
pažadėjo prisiųsti birželio mėn. Tai 
vilnietiška dvasia, kurią išaugino oku
panto persekiojimai. Įdomus mielojo 
Merkio asmuo. Turėdamas 78 m. jis 
atrodo mažiausia 15 m. jaunesniu; pil
nas energijos ir sveikatos. Jis pažadė
jo kitą kartą irgi LN paremti.

Tolimesnis sustojimas — pas Lon
dono liet, gyvenimo judintojus — Edv. 
ir Ireną Daniliūnus. Edvardo nerado
me namuose, bet reikalą sutvarkė jo 
mieloji žmona, įteikusi $100. Tai di
delio pasiaukojimo savajai tautai šei-

vienos ar kitos komandos laimėijmą. | ma. Norėdama išauginti vienturtį sū- 
Kad ir nedidelėm sumom, bet savos ^nų tikru lietuviu, nepagailėjo stambo- 
rūšies azartas, pasikarščiavimas, sim- kų išlaidų siųsti jį į lietuvišką pran- 
patizavimas vienai ar kitai komandai. 
Iš kitos pusės vėl gaila, kad jauniau
sių stalo tenisininkų pasirodymas, ir 
tai baigminis!, nesutraukė net kelių 
lietuvių žiūrovų. Skaudu, kad mūsų 
mažiesiems buvo parodytas trijų pirš
tų derinys. Jie to tikrai neužsitarna
vo, vykdami kelis šimtus mylių, sva
jodami bent apie nedidelį gerbėjų bū
relį. šiandien juos paguosti galime 
kantrybe ir laiko tėkme: dar keli me
tai, dar kelios žvaigždės ir stalo teni
so “veteranai” pasitrauks į žiūrovų 
tarpą. Jie stebės savo mokinių gražią 
kovą, paplos už gražų kirtimą, prisi
mindami tuos laikus, kada naujų 
“žvaigždžių” pirmieji pasirodymai žai
dynėse vyko tik teisėjo akivaizdoje ...

Individualiniam s lo tenisui daly
viai registruojasi pe: sporto klubus ar 
tiesioginiai FASK-te adresu: 360 Pal
metto St., Brooklyn 27, N.Y. Registra
cijos terminas — gegužės 6 d.

2. Pabaltiečių lengvosios atletikos, 
plaukymo ir lauko teniso 1061 m. pir
menybės numatomos liepos 22-25 d.d. 
Clevelande. Varžybas rengia lietuviai. 
Vykdo — Vid. Vakarų Sporto Apy
garda ir Clevelando LSK žaibas.

3. Pabaltiečių 1961 m. futbolo tur
nyro data dar nenustatyta.

Visais pabaltiečių sportiniais reika
lais prašoma kreiptis į PSF-jos lietu
vių sekcijos atstovą Algirdą Bielskų, 
šiuo adresu: 1211 Carlyon Rd., East 
Cleveland 12, Ohio.

PSF-jos lietuvių sekcija
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio treniruotės Trinity RC 
patalpose galutinai nutraukiamos.

Lengv. atletikos treniruotės bus pra
dėtos artimiausiu laiku. Treniruočių 
vieta ir laikas bus paskelbtas.

Lauko teniso treniruotės ir šiais 
metais bus vykdomos Trinity aikšte
lėse. Kuriomis dienomis treniruotės 
vyks bus paskelbta. .

šokiai Catholic Inf. Centre salėje, 
830 Bathurst St. — į šiaurę nuo Bloor, 
įvyks šį šeštadienį. Pradžia 7.30 vai. v. 
Visus kviečiame atsilankyti į paskuti
nius šio sezono šokius.

Stalo tenisininkai žaidynėse nors ir 
pelnė daug taškų, tačiau tik nesėkmin
go burtų pasiskirstymo dėka, negalėjo 
šiuos taškus dar padauginti. Burtai 
daugumoj lėmė, kad vytiečiai pirmuo
se susitikimuose tapo priešininkais. 
Vyrų komandinėse varžybose vytiečiai 
įveikė LAK 5:2, Lituanicą 5:3 ir fina
le Kovą 5:1. Komandą sudarė Gvildys, 
Nešukaitis, Vaičekauskas. Moterų ko
mandą sudarė Kasperavičiūtė ir Saba
liauskaitė. Burtų dėka, neatvykus Ko-

Jame pasigedome Toronto PPSK 
Aušros vyrų krepšinio komandos, ku
ri, pralaimėjus rungtynes Waterburio 
Gintarui į aikštę neišėjo. Nesportiš- 
kas elgesys, nesuderintas su sporti
ninko dvasia. Anglai sportiškumą iš
reiškia “fair play” žodžiais. Lietuviš
kojo sporto ir paskirų klubų rungty
nių reikšmę geriausiai apibūdino savo 
pamoksle Montrealio AV parapijos 
klebonas kun. J. Borevičius, SJ, Ha
miltone, pažymėdamas, kad lietuviš
kose žaidynėse, lietuviškame sporte 
nėra laimėtojų ir pralaimėtojų. Visi 
mes laimime, sutraukdami į vieną vie
tą lietuvišką jaunimą.

Mano manymu, tokioje dvasioje ir 
turėtų vykti kiekvienos* lietuviškos 
žaidynės. '

Tremties populiariausiu sportu ir 
toliau paliko krepšinis. Jis sutraukia 
didžiausią žiūrovų skaičių. Kaikurie 
prieš rungtynes “stato” net pinigus už

Grįžtant po žaidynių į namus kilo 
mintis (o gal ir siūlymas Torontui?) 
surengti geriausio tremties krepšinio Kaip Tamstoms, mielieji londoniš- 
“ketvertuko” turnyrą, pakviečiant či-, kiai lietuviai, už Jūsų geras širdis atsi- 
kagos Nerį ir Jūrą, Waterburio Gin- * dėkoti? Tikrai nesurandu žodžių. Kaip 
tarą ir Toronto Aušrą. Tai būtų iški-|Liet. Namų įsigijimo darbas sunkus, 
liausiu mūsų komandų tikroji krep- * tepatirs tas, kas pabus virš 5 metų 
šinio “puota”. Laiką siūlyčiau dar šie- mano vietoje. Dar kartą visiems gra- 
met JAV Padėkos Dienos savaitgalį. I žiausias ačiū ir iki pasimatymo šio 
Pasisekimas tokio turnyro iš anksto; žydinčioje gegužio pabaigoje! 
užtikrintas. Jis apmokėtų net koman- St. Bakšys
dų kelionės išlaidas. PPSK Aušros) Karkruhp Rhvps V Vokie- globėjui Tėvui Pauliui tai būtų ma-! ..Rar,sr!Ule* ~ v* Y,0/1® 
žas darbelis, palyginus su tuo, kokį ^jos parlamento atstovas Alfred 
jis atliko vienuoliktose S. Amerikos f renze 1 nuteistas 15 metų S. dar- 
Lietuvių Sporto žaidynėse.

K. Baronas

Speciali nuolaida 40-čiai sv. maisto
Į LIETUVĄ IKI BIRŽELIO 15 D. ĮSKAITANT VISUS MOKESČIUS.
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA. GAUNAMI PER 3-5 SAVAITES.

40
40
40
40

’ 40
Dėl pilnų Informacijų prašome rašyti ar skambinti:

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN ST. W. • TORONTO 3, ONT. • TEL. EM. 3-5520

svarų 
svarų 
svarų 
svarų 
svarų

cukraus 
ryžių 
taukų 
baltų miltų 
bekono 

Dovanos ūkininkams ir miško kirtėjams
No. 1. Skustuvas ir plaukams kirpti mašinėlė "Solingen” $5.00; $7.50.
No. 2. Plaukams kirpti mašinėlė “Solingen”. 1 japoniška gėlėta ar orna

mentuota vilnonė ir gėlėta rayon crepe skarelė -------- $4.50: $6.50.
No. 3.6 įvairių raštų japoniškos vilnonės ir 6 rayon crepe skarelės $12.00.
Už $195 gausite prie siuntinio nikeliuotas kirpyklos žirkles.

ciškonų vedamą gimnaziją Kenebunk- 
port, Maine.

Pasukome pas E. ir L. Cicėnus. Čia 
Edmundas įteikė antrą šimtą, P. Kuo
sa taipgi antrą ir užbaigėm dieną su 
$500. ■ . ' . „

Sekmadienio rytas retai gražus. Ne
delsdami telefonu susitariame su mie
luoju J. Butkum, kuris perima toli
mesnį vadovavimą. Pirmas sustojimas 
pas M. Statkienę, kurios duosnumas 
buvo šio laikraščio puslapiuose minė
tas. Ji tuoj pasirašo $200 čekį. Ir pas
kutinis sustoijmas Emery g-vėje. Nuo- 
širdusis Jonas Jacyna įteikia šimtinę 
grynais, o broliai Bronius ir Juozas 
Misiai užbaigia tūkstantį, įteikdami 
LN kiekvienas po $100. Malonu paste
bėti, kad p. Misiai yra gabūs statybų 
rangovai ir dar nors jauni amžiumi, 
bet stipriai įsitvirtinę šiame versle.

bu kalėjimo už šnipinėjimą Če
koslovakijos naudai.

GAUNAMI PER 3-5 SAVAITES.
— $23.80, buvo $26.00
— $26.20, buvo $29.00
— $40.80, buvo $44.00
— $23.20, buvo $27.20
— $53.60, buvo $57.60

Nr. 18 (590)

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

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

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

REALTORS

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

RONCESVALLES

MARGUARETTA — BLOOR
$1.900 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, naujas šil
dymas, vieta garažui. Kaina $12.900 
ir vienas morgičius balansui.
BABY POINT — WARREN PARK
$2.000 įmokėti, keletos metų se
numo, 6 kamb. mūrinis namas, pri
vatus įvažiavimas, 20 metų skola 
iš 5%.
HIGH PARK
$2.000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas,
2 virtuv., naujas šildymas, garažas.
RUNN YMEDE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyvos šildymas, garažas šu 
privačiu įvažiavimu, puikus didžiu
lis kiemas.
BLOOR — OSSINGTON
$3.000 įmokėti, šiurkščių plytų pui
kus atskiras 5 kamb. bungalo, van
deniu alyva šildomas, moderni vir
tuvė. 4 dalių vonia, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, vienas atviras 
morgičius balansui.
PACIFIC AVĖ.
$3.500 įmokėti, 11 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
vand. alyvos šildymas, 2 virtuvės,
3 vonios ,garažas, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygos, pilna kaina tik $15.700.
SWANSEA
S4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
vonios, kvadratinis planas, priva
tus įvažiavimas.
SWANSEA
$6.500 Įmokėti, gražus 2-jų miega
mųjų, 6 metų senumo, atskiras mū
rinis bungalo, centrinis planas, pu
siau baigtas recreation kambarys, 
garažas su privačiu įvažiavimu, 18 
metų atvira skola.
BLOOR
$15.000 įmokėti, 6 atskirų butų, vie
nų metų senumo, puikus atskiras 
mūrinis pastatas, vandens alyva 
šildymas, garažai, didžiulis kiemas, 
ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Žema kaina, arti Bloor.

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

PASITEIRAUKITE DĖL __ 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

HIGH PARK

"Žiburių" 
spaudos bendrovės 

šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
š.m. gegužės mėn. 6 d., šeštadie
nį, 2 vai. p.p., priestate virš “Tė
viškės Žiburių” redakcijos, 941 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Met. s-mo prot. skaitymas,
3. Iždininko pranešimas,
4. V-bos pirm, pranešimas, 
5“
6.
7. 
8 
9

Diskusijos dėl pranešimų, 
Statuto keitimo svarstymas, 
V-bos ir re v. kom. rinkimai, 
Einamieji reikalai, 
Susirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas, neatsižvelgiant i dalyvau
jančių skaičių.

šėrininkas, negalįs susirinki
me dalyvauti, gali raštu įgalioti 
save atstovauti kitą šios bendro
vės šėrininką. Valdyba

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Pr*e Lansdowne Ave.) 

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

Dundas • Dufferin
$2.500 Įmokėti, 8 kamb. geram sto
vy namas; 3 modernios virtuvės; vi
sos kietmedžio grindys; dideli ir 
meistriškai gerai įrengti kamba
riai; alyva apšildomas; gražus su 
medeliais kiemas; garažui vieta; 
arti mokykla; be morgičių. Tik 
$14.800.

Swansea - Bloor
$3.000 Įmokėti, gerų plytų, 6 kam
barių, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, didelis kiemas, garažas. 
Be morgičių. Kaina $14.000.

Batu dirbtuvė

ve ir 6 kambarių butu;- gazu apšil
doma. Bloor - Lansdowne rajone. 
Prašoma kaina $28.000.

Lansdowne • Dundas
$1.500 įmokėti, kampinis namas. 6 
kambariai, privatus įvažiavimas, du
jomis šildomas, 1 morgičius balan
sui, tuoj galima užimti.
Tarime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius 
J. Girdvainis tabako Ir mišriems aklams.

BABY POINT RAJONE
$20^500 prašoma kaina už gražų 5 
kambarių bungalow su 3 kambarių 
butu rėsvie. Vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Vertas dėmesio 
pirkinys.
ANNETTE — JANE RAJONE
$2.500 įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas, 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.
BLOOR — INDIAN ROAD
$3.000 įmokėti už atskirą-mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įvažiavimąs. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro-, 
gos.’
HIGH PARK AVE. - BLOOR 
$2.000 įmokėti, viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, aš- 
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas.
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900.
HIGH PARK RAJONE
$3.500 įmokėti, gražus 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyva šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis 150’ kiemas. Na
mas be skolų. Prašoma kaina 
$19.500, turi būti skubiai parduo
tas, nepraleiskite progos!
HIGH PARK RAJONE
S23.000 pilna kaina už gražų mūri
nį 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalų prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Atviras 67<> morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.

DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai $9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165
KITŲ NUOSAVYBIŲ.

RODNEY, QnK
ZIGMAS MOCKUS, vienas veik

liausių apylinkės Bendruomenės vei
kėjų, ilgametis ir dabartinis valdybos 
pirmininkas, palieka mūsų koloniją. 
Kaip veterinorius kviečiamas dirbti 
savo profesijoje JAV. ,

Gražus būrys Bendruomenės atsto
vų, draugų bei kaimynų suvažiavę į 
išleistuvinį pobūvį jo paties gražia
me ūkely praleido sekmadienio po
pietę. Palinkėta Ilgiausių metų, pasa
kyta gražių kalbų linkint sėkmės nau
jam gyvenimui ir įvertinant praeities 
nuopelnus tauraus visuomenininko.

Z. Mockus savo atsisveikinimo žo
dy pabrėžė, kad ir Amerikoj nevien 
tik “auksu” rūpinsis. Ir ten būdamas 
nepamirš lietuvio išeivio uždavinių ir 
pareigų. Prižadėjo nepamiršti jo taip 
numylėtos Rodney apylinkės Bendruo
menės, ją aplankydamas, juo labiau, 
kad šeima dar kuriam laikui pasilieka 
tvarkyti ūkį. Ponia Mockienė su p. 
Čerškuviene gražiai veda šeštadieninę 
lietuvių mokyklą.

Lietuviškos dainos ir įdomios dis
kusijos visuomeninėm temom sutrum
pino dieną prieš svečių norą.

Geriausio pasisekimo^ mielajam vi
suomenininkui. Korespondentas

Tabako ūkis
$5.000 Įmokėti, Tillsonburg • Delhi 
rajone. 50 akrų su 18 akrų tabako 
sodinimo teise, 3 kilnos, naujas šil
tadaržis, moderniški drėkinimo 
įrengimai, 7 kambarių gyvenamas 
namas prie veiškelio. Mes turime 
tabako ūkių iki 300 akrų įvairiose 
Ontario vietose.
Vištų ūkis — 35 mylios nuo Toronto 
$5.000 Įmokėti, modernus didelis 
metalinis vištininkas su kitais tro
besiais, plius 7 kambarių gyvena
mas namas, 5 akrai geros daržo že
mės. 3000 dedančių vištų su $300 
savaitinių pajamų už kiaušinius.

Gorevale • Dundas
$3.000 Įmokėti, gerų plytų, 6 didelių 
kambarių namas, 2 moderniškos vir
tuvės, 3 garažai, 4*4% morgičius. 

Kotelis 17.000 galionu
Arti Toronto geram mieste, 188 sė
dimų vietų, moderniški gėrimo kam
bariai su restoranu ir nuomavimui* 
kambariais, reta proga dviem part
neriam. Prašoma kainš $85.000.
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Swansea - Bloor

Bloor - Kennedy
$1.000 įmok., 6 did. kamb. mūr., 
mod. virt., 4 gab. mod. vonia, nau
jas alyvos Šild., graži vieta. Galima 
tuoj užimti. Prašo tik $11,000.

Ken WILES
l&- REALTOR LTD.

2279 Rigor St. W. (prie Durie St.) *

Didžiausias namų - biznių visame Toronte.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnarimes. 

Rūpestmgas morgičių sutvarkymas.
Bloor ■ Swansea

$4.900 įmok., arti Bloor du namai
6 ir 7 kamb. per du augštus, geras

, mai, 2 šild., 2 rūsiai, 2 garažai, 2 
vonios, virt, Viskas įrengta dvi^m 
šeimom. Naujas vand. alyva šild. 
Skubus, pigus ir retai pasitaikantis 
pirkinys. Vienas atviras morgičius 
10-ciai metų. Prašo $15.500.

Jane • Baby Point
$1500 įmok., 6 kamb., 8 m. senu
mo, mod. įrengtas mūr. namas. 
Tinka veinai šeimai. 20-čiai metų iš
mokėjimas iš 514%. Priv. įvažiav. 
Graži vieta.

Annette - Runnymede
$2.000 Įmok., 7 kamb. per du augs-., 
tus, mūr. 4 kamb. pirmam augšte. 
Mod. virt, vienas atviras morgičius. 
Galima tuoj užimti. Prašo tik 
$12.500. Verta pamatyti.

dėmesio. Prašo $18.000.
Bloor -■ Jane s

$4.000 įmok., mūr., atsk., 8 kamb. 
per du augštus, 2 mod. virt, 2 vo
nios, did. kiemas, šoninis įvaž. Na
mas labai švąrus iš lauko ir vidaus. 
Arti susisięk. Parduos už $19.000.

Jane St • Foxwell
$4.000 įmok., 5 kamb., naujos sta
tybos bungalovas, 3 mod. įrengti 
kamb. rūsyje. Viskas gražiai išda
žyta, vand. alyva šild., priv. ■įvaž., 
garažas. Puikus gyventi ir nuomoti.

Bloor • Indian Rd.
$5.000 įmok., 11 kamb. per 3 augšt., 
2 vonios, 3 virt., vand. alyva šild., 
lengvai galima perdirbti į duplek
są. Pard. su visais baldais. Vienas 
morgičius išmokėjimui 10-čiai mt.

Bloor - High Park Ave.
$5.000 Įmok., gražių plytų, atsk., 
10 kamb., 4 kamb. pirmame augšte, 
įrengtas rūsys, vand. alyva šild. La
bai graži vietai Skubus pard. Prašo 
$21.000. Verta pamatyti.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417 
.■■■■■— .i....... i" . ...... . ........... i ■■■■■■■mitai i —H Nil   

Collingwood, Wasagos, Stayner
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių • farmų, gazolino stočių;

vasarnamiu, garažų, įvairiu bizniu ir tX
V . (Vic) B U T R I M A Š

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
G. D. HUNT REAL ESTATE

Įstaigos:
128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

Namą: 
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont. 

Tel. 2337

TAUPYK IR
SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito
Kooperatyve 77 PARAMA77
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET ĮVEST, 
Toronto 3. Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

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

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS:-pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

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

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

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

148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

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

Sav. Ant.-Paškevičius

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

TĖVUOS ŽIBURIAI
, ,, ----- ----- -..T-r-Tm

TAUTOS FONDO VAJUS
tiems tautiečiams tėvynėje ir iš
trėmime yra ramsčiai, kurie pa-

Kiekvieną pavasarį Tautos 
Fondas rengia vajų ir aplanko vi
sus Toronte gyvenančius mūsų 
tautiečius. Ši graži lietuviška tra
dicija bus tęsiama ir šiemet. Tau
tos Fondo atstovai pasiruošę taip 
svarbų ir nelengvą darbą pradėti.

Pasaulio įvykiai keičiasi ir 
bręsta neįprastu greitumu. Ypač 
mes negalime šiuo metu pasilik
ti pasyvūs įvykių stebėtojai, kai 
tautos bando nesėkmingai nusi
kratyti bolševikinio imperializmo. 
Lietuviškoji kova prieš okupan
tą turi būti tęsiama su dar dides
niu kovingumu, šiemet sukanka 
20 metų, kaip lietuvių tauta gink
luotu sukilimu nusikratė rusiško
jo okupanto jungo ir atstatė vals
tybinę nepriklausomybę. Nors 
laikas ir aplinkybės po tiekos 
metų vesti pradėtą kovą yra pa
sikeitusios, tačiau tos kovos dva- 
ąįą ir tikslas lieka tie patys. Laiš
kas, siuntinys ir lietuviškas žodis 
iš laisvojo pasaulio mūsų paverg-

viškos-transliacijos iš Madrido, 
Vatikano-ir Romos radijo stočių 
esti mūsų brolių ir sesių godžiai 
klausomos. Tautos Fondo surink
tųjų aukų didžioji dalis kaip tik 
ir eina, tų valandėlių programų 
paruošimui bei palaikymui. Lais
vas lietuviškas žodis per radiją 
yra didis moralinis pastiprini
mas ir ginklas toj žūtbūtinėj ko
voj.

TF Toronto skyriaus valdyba, 
suprasdama momento ir reikalo 
svarbą, atspaude ir išsiuntinėjo 
laiškus visiems Toronte gyvenan
tiems tautiečiams, prašydama au
kų minėtųjų liet, radijo valandė
lių išlaikymui. Valdyba tikisi, 
kad Tautos Fondo atstovai — au
kų rinkėjai susilauks nuoširdaus 
ir' pritariančio visų torontiečių 
atsiliepimo taip paramos reika- 
lingame'jdarbe.

TF Toronto sk. v-ba

Toronto "Parama'^škaĮČiois
bendra apyvarta 2¥2 mil. do!., 
gryno pelno $60.000. Estai būtų 
pralenkti. < • >

Šių viliojančių skaičių nesunku 
pasiekti, jei kiekvienas “Para
mos” narys įtikintų savo draugą 
perkelti sąskaitą Iš kanadisko 
banko į lietuvišką ‘'Paramą”. Aš 
jau seniai laikau “Paramos” Še
rų s-toj $1000, kurie man duoda 
$50 nuošimčių ir $2000 nemoka
mo apdraudime. Turiu ten ir ki
tą s-tą— einamąją, kurios sumos 
nuolat keičiasi, bet ir iš jos gau
nu 4%. Be to, laisvu laiku vaka
rais, be jokio skubėjimo, viską 
‘^Paramoj” atlieku. Tai kam man 
reikalingi kiti bankai? P, L.

Neseniai , atšventę “Paramos” 
astuonių metų sukaktį su milijo
no' dolerių apyvarta ir 1412 narių 
skaičium, džiaugėmės pasiektu 
laimėjimu, bet vėliau pasirodė, 
kad estai mus pralenkė. Jų kredi
to kooperatyvo apyskaita buvo 2 
milijonai dolerių ir narių skai
čius 2000. Tai beveik dvigubai. 
Latviai gi toli nuo mūsų atsilikę. 
Jų kredito kooperatyvas — Lat- 
vįešu kreditsabiedriba I960 m. 
turėjo apyvartą tik $180.594, na
rių 352, pelno $1800

“Paramos” indėliai ir paskolos 
yra maždaug vienodi — $660.000 
ir $640.000, neskaitant morgičių. 
Tokiu būdu kiekvienam “Para
mos” nariui vidurkis išeina tik 
$460. Jei visi Toronto lietuviai 
laikytų savo indėlius ir imtų pa
skolas “Paramoj”, tai laikantis 
dabartinės proporcijos, susidary
tų narių skaičius 3000, indėlių ir • 
paskolų po pusantro mil. dol.,

Pasaulyje kalbama 2796 kalbo
mis, iš jų Europoje — 120.
Gaidys keliasi anksti, bet pik- 
tadaris dar anksčiau.
Vilką vijus, nors uodega atite
ko. . irf

f :

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LE. 1-6455, LE. 34912.

J. BARAKĄUSKAS

Elektros 
kontroktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir'pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 Humberview Rd., Toronto.

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 01 LX V V' |

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

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

Telefonas LE. 1-1432.

Tyliams, J. ir B. Miškiniams, Senkevi
čiui, Ramukui, Fred iš Oakviilės.

Taip pat dėkoju šio laikraščio redak
cijai už šios padėkos paskelbimą.

Mano paskutinis padėkos žodis ten
ka jaunimui, kuris dalinosi ir gyveno 
mano mintimis, ir tiems, kurie čia nė- 

- Buvau labai maloniai sujaudintas . r a iš va rd in t i.. _ Gediminas Janušonis 
ir nuteiktas tokiu greitu ir plačiu re-’ p d L
agavimu. Nesijaučiu, kad būčiau ver-i ' .
tas tokio didelio įvertinimo. Esu gavęs j Lietuvos Nepriklausomybės akto 
laiškų iš tolimų Kanados ir Amerikos signatarui Steponui Kairiui - Kamins- 
vietų. Esu gavęs simboline dovaną per i kui pakartotinai susirgus ir atsigulus 
p. Sakavičius iš V. Vokietijos vieno! ligoninėn, paaiškėjo, kad tuojau reikia 
vokiečio advokato. • amputuoti dešinę koją ir kad reikės

Nėra įmanoma išvardinti visus, pri- ‘ pasilikti. ligoninėje neribotam laikui, 
sidėjusius prie bylos laimėjimo vie
nokiu ar kitokiu būdu.

Pirmiausia noriu padėkoti iniciato
riams ir šiai bylai vesti sudaryto ko
miteto nariams: J. Matulioniui, kun. 
P. Ažubalui, J. R. Simanavičiui, dr. J. 
Sungailai, Sakalui, A. Rinkūnui, daiį. 
Pautieniui, V. Aušrotui ir kt.

Komiteto narių pastangomis šiai by
lai vesti buvo gautas vienas geriausių 
Kandos advokatų A. Maloney, M.P., 
kuriam tenka mano didžiausia padė
ka. Bylos reikalu jis lankėsi net kelis 
kartus Niagara Falls ir nieko nepa
ėmė už bylos vedimą.

Dėkoju savo parapijos klebonui Tė
vui B. Mikalauskui, OFM, ir Niagara 
pusiasalio tautiečiams, parėmusiems 
mane per St. Catharines ir Wellando 
apylinkių valdybas. Gaila, neturiu au
kojusių pavardžių.

Dėkoju Niagara pusiasalio ramovė- 
nams už gražų albumą ir už ramovė- 
nų vėliavos pašventinimo akto kopiją 
su specialiu .įrašu.

Dėkoju Hamiltono tautiečiams, au
kojusiems per Hamiltono apyl. v-bą, 
kurių pavardžių taip pat negaliu iš
vardinti neturėdamas aukojusių są
rašo. ■ -

Dėkoju taip pat visiems tautiečiams, 
parėmusiems mane per Toronto apyl. 
v-bą: J. Matulioniui, kun. P. Ažuba
liui, kun. B. Pacevičiui, Tėvams pran
ciškonams, Vilniečių sąjungai, J. Ston
kui, B. Stonkui, J. Morkūnui, J. Ber- 
sėnui, Vaitkevičiui, A. 'Kuzmarskiui, 
J. žadeikiui, J. Papieviui, M. Reginai, 
dr. K. Liutkui, dr. J. Urbaičiui, dr. 
A. Valadkai, J. Margiui, St. ir J. Va
latkoms, L. Karosienei, J. Tunaičiui^ J. 
Dvilaičiui.

Nuoširdus ačiū tautiečiams už dova
nas: Toronto bankeliui “Parama”, A.

Padėka
Per šio laikraščio skiltis noriu iš

reikšti viešą padėką visiems, suteiku
siems man didelę moralinę ir materia
linę paramą, sąryšyje su įvykiais Mask
vos burmistro lankymosi proga Niaga
ra Falls. -

UŽ MILIJONINĮ FONDĄ
Perskaičius V. Ignaičio stcaipsnį, til- 

pusį “T2” 14 nr. tuo labai aktualiu 
reikalu, norisi keletą žodelių išreikšti 
savo pritarimą.

Be abejonės, tai naujas vėjelis mūsų 
kovoje lietuvybės išlaikymui čia besi- 
spurdant tarp svetimųjų.

Daugumai mūsų šiuo at tuo priside
dančiam stumti tą braškantį lietuvybės 
išlaikymo vežimą, yra nepaslaptis, kad 
daug gražių darbų, sumanymų, planų 
palieka tik projekte ar gražiuose žo
džiuose vien dėl lėšų stokos. Ir labai 
dažnai tie projektai tokie puikūs, o 
tos reikiamos lėšos tokios kuklios. Ta
čiau be lėšų vežimas įklimpęs.

Antra svarbi, gera savybė to fondo 
būtų pagyvinimas bendruomeninės 
veiklos. •

Juk mums nepaslaptis, kad šiuo me
tu be galo sunku surasti lietuvį norintį 
dirbti bendruomenės valdyboje. Dau
gumoj vien dėlto, kad valdybos nariai 
buvo atsidūrę elgetų rolėje, beuba-' 
gaudami smulkius grašius visokiems 
šalpos, kultūros, tautos ir kitokiems 
fondams. 7 
tam pasišventėliui būdavo užtrenkia
mos durys arba ir iškoliojamas už “aki
plėšišką drąsą” taip dažnai prašant.

Šiam gi naujam fondui pradėjus 
veikti, užteks vienkartine, stambesne 
suma prisidėti ir būsi atpalaiduotas 
nuo dažnų, abipus varginančių pinigi
nių kratymų.

O kokia didelė ir moralinė parama 
kovojantiems už tėvynės išlaisvinimą! 
štai, jau užnugary stovi milijonas, ku
ris bus taip reikalingas, išlaisvintai 
tėviškėlei vėl žengiant pirmuosius sa
varankiškus žingsnius. Kokia didelė, 
naudinga reklama, kai mūsų kaimynai 
ar net dabartiniai šeimininkai sužinos, 
kad mes tokie vieningi ir mūsų tėvy
nės laisvė mums taip labai rūpi, jog 
mes saujelė vos naujai prasikūrusi 
pajėgėm net milijoną tėvynės reika
lams sutelkti.

Pagaliau, mielas tautieti, kai stip
riau pamąstysi, koks trumpas ir men
kas atskiro žmogaus gyvenimas, pa
lyginus su valstybės ‘ar tautos amžiu
mi, tai tikrai lengva širdimi atsižadėsi 
tos tūkstantinės. Juk tai auka sava
jai tautai, kuri ilgus amžius gyvens ir 
minės savo geruosius sūnus.

Baigdamas šį laišką dar kartą Iš
reiškiu savo nuoširdų pritarimą tam 
gražiam sumanymui ir kartu kviečiu 
visus tautiečius visokiais būdais prie 
jo prsidėti. žinoma, kiekvienam nau
jam sumanymui būna kritikos, tik mie
luosius kritikus kviesčiau nejieškoti 
vien tik kas bloga jame, tačiau iškel
kite ir gerąsias jo puses ir pastebėsite, • • • J • 1 x 1 1 ‘

rojo įpėdiniai dar fr šiandien “šūviais 
į pakaušį” kuria komunizmą. “LB” re
dakcija ir jos pasekėjai, per laikraštį, 
mielai jiems talkina.

Skaitykime toliau: “Savolaiku ‘Lais
vė* ir ‘Vilnis’ buvo plačiai skaitomi 
laikraščiai ir Kanadoje. Dabar turint 
vietinį laikraštį mažiau beskaito ‘Lais
vę’ ir ‘Vilnį*... ‘Laisvė’, kaip ir ‘Vil
nis’ dabartiniu laiku dar labiau reika
lingi laikraščiai, negu buvo kada anks
čiau. Kova už taikos išlaikymą tampa 
nepaprastai svarbiu reikalu. O JAV 
dabar yra daug lietuvių reakcionierių 
trokštančių karo”.

Liūdna? Skaitytojų maža? Tai vi
sai normalu, nes “Liaudies Balsą”, 
•Laisvę”, “Vilnį” daugiausia tik skai
to “Sūnų ir Dukterų” draugijos nariai, 
ir Stalino “saulės” apšviesti — “pro
gresyvūs” asmenys.

Geri lietuviai, nei senieji, nėi da
bartiniai emigrantai, ar čia gimęs jau
nimas neskaito ir neskaitys. Minėti 
laikraščiai rašybos, kalbos, stiliaus ir 
idėjiniu atžvilgiu nepateisina išlaidų, 
padarytų už popierį ir spaustuvės da

li* neretas atsitikmas, kad j žus. Senieji skaitytojai, metai po me
tų, pasiekia žemiškos kelionės ribą ... 
ir pernumeratos nebeatnaujina, o nau
jų neatsiranda. Kručas

jog gerosios visdėlto didele dalimi vir 
šys blogąsias. P. Augaitis.

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

Tel. LE. 2-7284

OILS LTD.

H. ROŽAITIS
Greito* kuro-elyvo* pristatymas 

patarnavimas.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS

Darome visų ruiių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potoitymus, su
lankstymų iJtoisymus, dažymų, priekinių rotų surefluliovimų ir balansavimų su 
Geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines ųreitki dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pot turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmerx|.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų Ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
(Aukland gotve prosidedo prie 5249 Dundm St. W., | vokorus nuo Six Pofrt).

“SUSIRASINĖJIMAS”. Vienas wa- 
terburietis lietuvis, gavęs “Tėvynės 
Balsą” ir perskaitęs “žudiką —- atsa
komybėn’”, sėdo prie stalo, parašė ir 
išsiuntė“TB” laiškelį: “Sutinku, kad 
“žmogžudys”, jeigu jis juo iš tiesų 
buvo. Reikia, kad Viksas, estas, Aust
ralijos valdžios būtų išduotas Tarybų 
Sąjungai, dėl tinkamos bausmės nuo
sprendžio. Kartu norėčiau paklausti, 
kada gi bus suruoštas teismas Rainių, 
Pravieniškių, Panevėžio, Červenės, o 
dar ir Katyno žmogžudžiams? . . .”

Po, keliolikos dienų gautas atsaky
mas: “Minėtose vietose buvo nužudyti 
ne Tarybų Sąjungos piliečiai, o vel
nias žino kas. To dėliai ir apie kokius 
ten teismus negali būti jokios kal
bos. Be-te, turėčiau tamstai priminti, 
kad gyvenate dar vis pasaldintos va
karykštės Lietuvos prisiminimais, ne
gyvenimiškomis politinėmis iliuzijo
mis, “Dėdės Šamo” stalo trupiniais ir 
jo neaiškiais, kaip dūmas, diplomatiš
kais, lyg išmalda, karts nuo karto nu
metamais pažadais...”

Puikiai “kultūringai” pabendrauta, 
ar ne? ...

Dr. V J. Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

■

282 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey)

> amputuoti dešinę koją ir kad reikės
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Buvo aišku, kad reikės susidurti su di
delėmis sąskaitomis. Asmeniniems 
draugams ir giminaičiui, kurie jau 
pirmiau rūpinosi prof. St. Kairio gy
dymu ir ligoninės išlaidomis, būtų 
jau perdaug. Signataras dirbo visai 
mūsų tautai. Yra gražu tam dideliam 
kovotojui, nelaimės ištiktam, padėti. 
Todėl Amerikos Liet, social, demok
ratų centro komitetas kreipėsi per sa
vąsias organizacijas ir veikėjus parink
ti aukų prot St. Kairio gydymo išlai
doms.

Aukos buvo renkamos nuo 1960 m. 
lapkričio 28 d. iki š.m. sausio 8 d. Či
kagoje Liet. Bendruomenės apygarda 
sudarė platų iš visų srovių komitetą 
aukoms rinkti — prof. Kairiui pa
remti.

Iki susiorganizavo didysis komite
tas, Toronte buvo surinkta $161. Pini
gai išsiųsti į Niujorką Kipro Bielinio 
vardu, štai aukojusių sąrašas: A. ir E. 
Frenzeljai $50; po $10: J. Bliumas, 
J. ir L. Novogrodskiai, J. ir V. Dagi
liai, Z. ir E. Paulioniai, J. Strazdas, J. 
Vitkūnas, S. Pizavienė ir KLSS cent
ro komitetas; po $5: O. Indrelienė, P. 
ir P. Ancevičiai, P. Januševičius, Vyt. 
Vaškelis ir KLSS Toronto skyrius; po 
$2: J. Stanaitis, A. Kažemėkaitis ir 
Vyt. Šimkus.

Prof. S.’Kairio, K. Bielinio ir savo 
vardu, aukojusiems nuoširdžiai dėko
ju. J. Novogrodskas

“PROGRESYVIOMIS” TEMOMIS
“Liaudies Balsas” Nr. 15 rašo: “Tė? 

viškės žiburiai” klerikalų vedamas sa-: 
vaitraštis Toronte, uždeda jauniesiems ■ 
ateiviais baisiai didelę pareigą. Tik į 
pasiskaitykit: — “Už tai naujosios iš-Į 
eivijos uždavinys ir yra šiuo metu gy- j 
viau veikti vietinę visuomenę visais 
galimais būdais bei ją apsaugoti nuo 
komunistinio suklaidinimo”.

Tolau “LB” mezga žodžių raizginį, 
vargu ar kas galėtų jį suprasti. Skai- j 
tykime: “Bet kaip gi atsitiko su to
mis šalimis, iš kur jie paeina? Kodėl 
gi jie nemokėjo apsaugoti tų šalių nuo 
komunizmo? Ir jie buvo ne vieni. Jie 
turėjo Hitlerį ir Musolinį, nekalbant 
jau apie generolą Franką Ispanijoj.., 
Ir šie “išminčiai” padėjo vienokiu ar! 
kitokiu būdu tiems gelbėtojams, kai 
“kvailieji” Kanados ir kitų šalių gal
vas guldė, kad tuos žydų žudikus su
valdžius. Kas žino kas šiandien būtų, 
jeigu visi būtų paklausę šių “išminčių 
ir susidėję su hitlerininkais”.

Be reikalo “LB” dėl to sielvartau-' 
ja. “Tėviškės Žiburiai”, kaip plačiai 
lietuvių skaitomas savaitraštis, turi 
moralinę pareigą aiškinti ir priminti 
apie komunizmą ir jo pavojus saviems 
tautiečiams, ir per Juos svetimtau
čiams dar komunizmo nepažįstantiems.

Kad ateiviai buvo nevieni — pasa
kyta teisingai. Bravo! Jie turėjo savo 
žemėje Hitlerį, taip pat Staliną ir Be
riją. Vienu laiku Hitleris ir Stalinas 
buvo geriausi draugai, Lietuvą dali
nosi, kruvinais batais trypė valstiečio 
prakaitu aplaistytą žemę, žudė ir trė
mė gyventojus. Vienas jau žuvo, o ant-

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 val/rr ' 
5-8. šeštadieniais 10-3 vali

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

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

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W. A. LENCKI,
B.A., L.LJB.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc^n 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Paieškojimai
DAVAINIS JUOZAS, gimęs Kama

jų valsč., Naujasodės kaime ir MAKU- 
TĖNAS POVILAS, gimęs Kamajų v., 
prašomi atsiliepti ar žiną pranešti: A. 
čirūnas, 985 Dundas St. W., Toronto 
3, Ont., Canada.

SEREIVA JONAS, gyvenęs Niujor
ke, prašomas atsiliepti ar žią praneš
ti: -Pr. Balsevičius, 114 Roncesvalles 
Avė., Toronto 3, Ont. Canada. Labai 
svarbus reikalas.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

" Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

SEGUIN
Advokatai — Notarai

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAIŠOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
, Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

—..............................................  -...............  I —I .. . ............... I.—I I I II.—.

T#isomj RADIO IR TV aparatai 
pate&W, telprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity 
rūsio spjfehlisto garantuotai. F. NORVYDAS

Skambinti bet kada LE. 5-6007

kvalifikuotas technikas taiso

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

_ Telefonas RU. 1-78S1

ŠYPSENOS..|
.. Netikras asilas

Vytukas buvo žaidimų aikštėje 
ir ten pajodinėjo asilu. Vakare
pas juos buvo svečių. Vienas sve- h 
tys pasiėmė Vytuką antkelių ir , 
leido jam “pajoti” ant savo kojos. ’ r 
Po kurio laiko jis klausia Vytuką: 4 r

— Kaip patinka joti? . ’V 4
— Gerai. Bet ne taip gerai, į 

kaip ant tikro asilo... ,
Ilgo gyvenimo paslaptis *

Airių rašytojas George Moore 
sulaukęs 90 metų amžiaus dar at
rodė tvirtos sveikatos. Kartą jis 
buvo paklaustas, kaip jis taip 
ilgai išgyveno.

— Labai paprastai, — atsakė 
Moore. — Aš neragavau degti
nės, nerūkiau tabokos ir nedrau
gavau su moterimis... iki 11 
metų amžiaus.

Atstoja alkoholį
Miknaitis su žmona įkopė į 

kalną. . z
— Man net galva apsvaigo, — 

sako Miknaitis.
— Matai, kaip galima apseiti 

ir be alkoholio ..
Silpnas jaunavedys

— Na, kaip sekasi vedybinia
me gyvenime? — Miknaitis klau
sia sutikęs neseniai vedusi bi
čiulį.A

— Puikiausiai. Savo žmonele 
esu susižavėjęs. Man užtenka tik 
pažvelgti i ją ir jau svaigsta gal
va ..

— Taip, taip ... . žinau, tu visa
da nedaug tepakeldavai...

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

a 470 COLLEGE STM Toronto 
Telef. WA. 1-3924

1

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, /C /1O7 7
gyvybės, pensijų ir kt. £11/. O“UOJL1

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra

49 Cameo Cres., Toronto 9.

NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN,

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAt. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131 I
I

i 
t

NAMŲ

RO. 6-7132 t

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVES. i 
DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 

!•% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS.!

t



SPUSL. TĖVIŠKES ŽIBURIAI *

Gegužės 13d., šeštadienį, T^JzIxtcic TTVir^ VrAnr-orfae Solistai: D. STANKAITYTĖ, S. BARANAUSKAS
8 vai. vak., Eaton Auditorijoje -LzlCl^^SlS J. T1O JX-OllCei L^S J, VAZNELIS, pianinu muz. A. KUčIŪNAS.

974 College SL, tel. LE. 4-1274 ir šv. Jobo Kr. Bet klebonijoje, telef. EM. 4-7646. Uetavių Kapinių Taryba

Gegužės 6 d., šį šeštadienį, Cath. Inf. Centre naujoje salėje 830 Bathurst St., 
į šiaurę nuo Bloor, įvyks X

MONTREAL, Que.

PAVASARIO BALIUS
Gros puikus 6 asmenų "Harmonia" orkestras. Bufetas 

Programoje magikas F. Ellull "King of Malta".
j Pradžia 7.30 v. v. 7 Vilniaus Kr. Liet. S-ga ir SK “Vytis” J

TORONTO, Ont.
A.A. DR. A. ŠAPOKAI 

PAGERBTI AKADEMIJA
Įvyks gegužės 7 d., šį sekmadie
nį, 5 vai. p.p. Prisikėlimo para
pijos salėje.

Programoje prof. Simo Su
žiedėlio paskaita apie velionies 
gyvenimą, darbus ir visuome
ninę veiklą. Meninę dalį atliks 
sol. V. žiemelytė, pianistė D. 
Skrinskaitė, sol. V. Verikaitis 
ir muz. St. Gailevičius.

Gausiu atsilankymu pagerb
kime mirusįjį mokslininką, kul-

Rengėjų komitetas.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos iškil

mės įvyksta šį savaitgalį: šešta
dienį, gegužės 6 d., 5 vai. p.p. vai
kučiai renkasi muzikos studijon 
trumpai pamokai ir pasirengi
mui. Po pamokos einama į bažny
čią. Sekmadienį, gegužės 7 d., 9 
vai. rytą iškilmingos pamaldos. 
Vaikučiai, einą pirmą kartą Ko
munijos, sekmadienio rytą renka
si į parap. salę 8.30 vai. Iš ten 
organizuotai einama pamaldoms 
į bažnyčią. Pamaldų metu giedos 
jaunimo choras. Po pamaldų sa
lėje įvyks mažiesiems šventės da
lyviams bendri pusryčiai, kurių 
metu, be priėmusiųjų Pirmąją 
Komuniją, dalyvaus jų tėveliai 
bei .artimieji šeimos bičiuliai. 
Kviečiama visus prisidėti prie 
mažųjų krikščionių šventės iškil
mingumo, gausiai atsilankant į 
bažnyčią, o taip pat priimant šv. 
Sakramentus.

— Sutvirtinimo sakramentas 
par. bažnyčioje bus teikiamas ge
gužės 14 d.„ sekmadienį, 9 vai. 
rytą. Pamokos Sutvirtinimui šią 
savaitę įvyks trečiadienį 6.30 vai. 
vak. Ateinanti sekmadieni, dėl 
Pirmos Komunijos iškilmių, su
tvirtinamiesiems pamokų nebus.

— Gegužės mėnesį Dievo Mo
tinos Marijos garbei kasdien lai
komos gegužinės pamaldos: sek
madieniais per ankstyvąsias pa
maldas, šeštadieniais per 8.30 
vai. rytines pamaldas, o kitomis 
savaitės dienomis — 7.30 vai. v. 
Kviečiame visus gausiai atsilan
kyti į šias tradicines Lietuvos 
laikų pamaldas.

— Motinos Diena minima ge
gužės 14 d., sekmadienį. Praėju
sį sekmadienį buvo išdalinti lape
liai su tekstu, primenant juose 
arie šv. Mišių užprašymą miru
siųjų ar gyvųjų mamyčių inten
cija. Lapeliai prašomi grąžinti šį 
sekmadienį pamaldų metu.

— Šį penktadienį, pirmąjį ge
gužės mėnesį, 7.30 vai. vakare pa
maldos. Jų intencija už lietuvių 
kapinėse Toronte palaidotus lie
tuvius.

— Ateinantį sekmadienį 11 
vai. šv. Mišios aukojamos už F. 
M. Yokubynienės tėvelius Felik
są ir Juzefą. - '

— šiomis dienomis KLB To
ronto apylinkės valdybos įgalioti 
asmenys lanko lietuvių šeimas na
muose, rinkdami solidarumo įna
šą. Kadangi šie pinigai eina lietu
vybės palaikymui — šeštadieni
nės mokyklos, jaunimo sąjūdžių, 
šalpai bei lietuvių kultūrinei dva
siai skiepyti — parapija šį vajų 
labai vertina ir visus tautiečius 
maloniai skatina atlikti šią, paly
ginti kuklią, pareigą.

Jonas ir Birutė Prakapai, nuo
širdūs “T2” bičiuliai, pereitą tre
čiadienį susilaukė pirmgimės 
dukrelės Laimos Marijos. J. Pra- 
kapas yra buvęs ilgus metus “T 
2” administratorių. Nuoširdūs 
sveikinimai.

Serga. — šv. Mykolo ligoninė

čius. Ligoniui, padarius operaci
ją sveikata gerokai pablogėjo. 
Bandoma susisiekti su jo dviem 
seserim, kurios gyvena Ameriko
je; jų adresai tuo tarpu nežinomi.

Naujos kainos miesto tramva
jais ir autobusais 1 ir 2 zonose 
Įvestos nuo gegužės 1 d. Dabar 
reikia mokėti: pavieniais bilietais 
— 20 et., 2 bilietai — 30 et., 7 bi
lietai — $1, 21 bilieto knygutė

Prisikėlimo parapijos žinios
— šį sekmadienį mūsų parapi

joj vaikučiai eina Pirmos Komu
nijos. Tvarka per eilę par. biu
letenių bei “TŽ” buvo skelbta, 
čia suglaudžiama esminiai daly
kai. Generalinė repeticija ir pir
moji išpažintis bus šeštadienį, ge
gužės 6 d., 4 vai. p.p. Sekmadie
nį, gegužės 7 d., per specialias 
9*30 vai. Mišias vaikučiai priims 
Pirmąją Komuniją, po kurios 
salėje bus pusryčiai vaikučiams, 
jų tėveliams bei kitiems sve
čiams. Pusryčius ruošia Pirm. 
Kom. tėvų komiteto motinos. 
Joms nuoširdi padėka. Pirmuti
nės eilės suolų bus rezervuotos 
vaikučiams, o už jų tėvams. Būtų 
gražu, kad ne tik vaikučiai, bet ir 
jų tėveliai tą brangią dieną ar
tintųs! prie Dieviškojo Stalo.

— Dėl Pirmosios Komunijos šį 
sekmadienį Prisikėlimo bažnyčio
je Mišių tvarka: salėje jų nebus, 
o bažnyčioje šiomis valandomis: 
8, 9, 9.30, 11 ir 12.15. Ne gimi
naičiai ir nesuinteresuoti Pirmo
sios Komunijos apeigomis, prašo
mi eiti į kitų valandų Mišias.

— Parapijos choras giedos ne 
per Sumą, bet per 9.30 vai. Mi
šias. šį sekmadienį vaikučių cho
ras negiedos, bet repeticija bus 
salėje ant scenos 2.30 vai. p.p.

— Per visą gegužės mėnesį 
Prisikėlimo bažnyčioj gegužinės 
pamaldos laikomos darbo dieno
mis 7.30 vai. vakarais, o sekma
dieniais tuoj po Sumos. Visi ti
kintieji raginami gausiai daly
vauti ir prašyti Dangiškosios Mo
tinos sau malonių ir mūsų tėvy
nei greitesnio išlaisvinimo.

— Ateinantis penktadienis yra 
pirmasis mėnesio penktadienis, 
skiriamas švč. Jėzaus Širdžiai pa
garbinti. Vakarinės Mišios bus 
laikomos 7.30 vai.

— Sutvirtinimo sakramentas, 
teikiamas J.E. vysk. V. Blizgio, 
mūsų parapijoj bus gegužės 13 d., 
šeštadienį. Iškilmės prasidės 10 
vai. ryto. Tų vaikučių tėvai* ku
rie jų neužregistravo, prašomi ko 
skubiausiai registruoti parapijos 
raštinėj. Taip pat ir suaugę, ku
rie vienokiais ar kitokiais sumeti
mais šio sakramento nėra pri
ėmę, turi dabar pasinaudoti šia 
proga. Šiuo reikalu smulkesnės 
informacijos jau buvo skelbtos.

-— Katailkų Vyrų dr-jos visuo
tiniam susirinkime, įvykusiame 
bal. 30 d., tarp kitų sumanymų, 
kilo mintis organizuoti ekskursi
ją gegužės pabaigoj per didįjį 
savaitgalį į Niujorko miestą. Ke
lionę norima atlikti būry auto
busu ar traukiniu — kuo pigiau. 
Bus pasiteirauta ir greit visuo
menei pranešta. Norima žinoti, ar 
atsirastų norinčių vyrų ar moterų 
pakankamas skaičius. Suintere
suoti šį sekmadienį po paskutinių 
Mišių prašomi kreiptis į V. Bilie
tą, kuris klebonijoje tuo reikalu 
budės.

— Dėl Pirmosios Komunijos 
šį sekmadienį nei gimnazistams, 
nei vaikams katechetinių pamokų nebus.

— Pirmos Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramento pamokos 
šią savaitę, o sekančią tik Sutvir
tinimo, dėstomos antradieniais ir 
ketvirtadieniais Prisikėlimo sa
lės kavinėj laike gegužinų pamal
dų — 7.30 vai. vakare.

—Jaunučių ateitininkų berniu
kų susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, 4 vai. p.p. muzikos stu
dijoj. Kviečiami berniukai 8-13 
m. amžiaus.

— Naujoji pranciškonų šv. Ka
zimiero lietuvių provincijos va
dovybė. praeitą savaitę posėdžia
vusi Kennebunkporte, Maine, 
padarė naujų pakeitimų. Kiek 
liečia Toronto pranciškonus, pa
tvarkyta šitaip: klebonu liko T. 
Placidas Barius, OFM, ir buvę 
vikarai T. Pauilus Baltakis, OFM, 
ir T. Rafaelis, OFM; T. Modestas 
Stepaitis, OFM, iškeltas į JAV, o 
jo vieton atkeltas T. Tarcizijus 
Garbukas, OFM. Naujai parapi
jos vadovybei gausios Dievo pa
laimos.

šv. Jono Kr. parapijos salėje įvyks

Įėjimas tik $1.

OBELŲ ŽIEDŲ BALIUS 
ruošiamas L. Katalikių Moterų Dr-jos šv. Jono Kr. par. skyriaus. 
Gros puikus orkestras • Veiks turtingas valgiais ir gėrimais 
bufetas • Ir daug kitų Įvairumų laukia jūsų.

Gegužės 6 d., šį šeštadienį, 8 vai. v.

TRADICINIS

Skyriaus valdyba

Šis penktadienis jnra pirmasis 
mėnesio penktadienis. AV baž
nyčioje šv. Mišios vakare 8 vai.

AV parapijos metinė šventė - 
vakarienė įvyksta šeštadienį, ge
gužės 6 d., 8 vai. v. AV parapijos 
salėje. Parapijiečiai ir parapijos 
bičiuliai labai prašomi prisidėti 
dovanomis daiktinėmis ar pi
niginėmis prie loterijos.

Nepaprastas “Lito” narių 
susirinkimas

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos “Litas” valdyba, remda
masi savo statuto 21-skyriaus 1. 
2 ir 3 straipsniais, gegužės 7 d.. 

‘ sekmadienį, 3 vai. 30 min. p.p. 
lAV parapijos salėje, šaukia vi
suotinį narių susirinkimą sekan- 

, čia dienotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Praeito visuot. susirinkimo 

protokolo skaitymas.
3. Paskolų draudimo ligos at

veju panaikinimo klausimas,
4. Sąmatos 1961 m. pakeitimo 

klausimas ir
5. Klausimai ir sumanymai.
Pr. Rudinskas, “Lito“ sekret.

Gegužės 13 diena yra viso pa
saulio lietuvių maldos ir atgailos 
diena. Susirūpinę savo tautos 
skaudžiu likimu, viso pasaulio lie

i

Visų ateitiningų — 
sendraugių, studentų ir mokslei
vių bendras susirinkimas Įvyks 
šį šeštadienį, gegužės 6 d., 8 vai. 
vak., Prisikėlimo parapijos muzi
kos studijoje. Programoje Fede
racijos vado prof. S. Sužiedėlio 
aktuali paskaita. Visi ateitinin
kai jauskime pareigą dalyvauti.

Valdyba

PL1AS Toronto skyrius 
gegužės 10 d., trečiadienį, 8 vai. 
vak., Lietuvių Namuose II augš- 
te šaukia visuotinį narių susirin
kimą sekančia dienotvarke: 1. 
prezidiumo rinkimas, 2. valdybos 
pranešimas, 3. naujos valdybos 
rinkimai, 4. diskusijos ir suma
nymai. Valdyba

Kryžiaus - koplytėlės 
šventinimas

Įvyks gegužės 13 d., 12 vai. p.p. 
prie Vaikų Namų — 57 Syvan 
Avė. (tarp Dufferin ir College 
gatvių), šventins Jo Ekscelencija 
vyskupas V. Brizgys. Kviečiami 
visi Toronto ir apylinkės koloni
jų lietuviai Į šią šventę. Ta pa
čia proga bus galima pamatyti ir 
lietuviu vaiku darželi;

Dailininkų grupė 
“Color and Form”, kurią sudaro 
daugiausia ateiviai iš Europos, 
vėl atidaro savo metinę parodą 
toje pačioje Toronto universite
to Hart House parodų salėje ge
gužės 7 d. 3 vai. p.p. Tuo metu 
bus ir koncertinė programa. .

Skulpt. Dagys (vienintelis iš 
lietuvių), aktyvus šios dailinin
kų grupės administracinis ir kū
rybinis narys, išstatė naujus ori
ginalius savo darbus.

Paroda atidaryta kasdien nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. v.; šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 2 
iki 5 vai. p.p. Paroda uždaroma 
gegužės 22 d. 5 vai. p.p.

Konkursas
Ontario Credit Union League

— Ontario Kredito Kooperatyvų 
Sąjunga skelbia stipendijų kon
kursą. Jame gali dalyvauti šiemet 
baigę gimnazijas — High School. 
Stipendija $800 duodama per ke
turis metus po $200. Stipendiją 
laimės tas, kas parašys geriausią 
rašini tema “What is a Credit 
Union”.

.Konkurse gali dalyvauti tik 
kredito koperatyvo nariai. Tai 
lengva padaryti, nes įstoti nariu 
galima kiekvienu momentu.

Rašinys turi būti nedaugiau 
kaip 200 žodžių. Rašiniui įteikti 
terminas — birželio 1 d.

Medžiagos apie kredito koope
ratyvus galima gauti “Paramoj”
— 1129 Dundas St. W., Toronto, 
LE. 2-8723.

Kr. koop. “Parama” v-ba

“žemės rojus”
Pereitą sekmadienį Prisikėli

mo parap. salėje Toronto šaulių 
kuopos rūpesčiu buvo pastatyta 
SL Pilkos trijų veiksmų komedi
ja — “žemės rojus”. Toronte to
kio žanro veikalas senokai buvo 
statytas, užtat publikos labai šil
tai sutiktas. Aktoriai, ypač pa
grindinių rolių, veikė sąmonin
gai, judriai, sukeldami gražaus 
juoko, žiūrovų buvo apie 300. 
Reikia manyti, jog šis komiškas 
vaidinimas dar bus pakartotas 
Toronte ir publika jam nebus pą- 
svvi. Veikalą režisavo Greičiūnas, 
vaidino šauliai, sietyniečių talki
nami. ' P. ’

Pabaltiečių sporto šventė
Tradicinė pabaltiečių sporto 

šventė ivyks ši savaitgali Cent
ral YMČA — 40 College St. — 
patalpose, šventės programą žiūr. 
sporto skyriuje.

Pavasario balius
Gegužės 6 d., 7.30 vai. vak. 

Catholic Information Centre salė
je, 830 Bathurst St., keli namai 
į šiaurę nuo Bloor St., Vilniaus 
krašto Lietuvių S-ga ir sporto 
klubas “Vytis” rengia paskutinį 
pavasario balių. Jame gros geras 
“Harmonia” orkestras, veiks gau
sus bufetas. Be to, programoje 
bus rodoma magija. Apie magi
ją beveik visi šiek tiek žino, bet 
nevisi ją matė, nes ji bene pirmą 
kartą bus rodoma Toronto lietu
vių visuomenei. A. B.

30 savanorių Toronte 
pasiryžo paukoti viso mėnesio sa
vo poilsio laiką bei važinėjimo iš
laidas ir išėjo rinkti solidarumo 
įnašus Lietuvių Bendruomenės 
valdybai, aplankydami tautiečius 
namuose, šioje akcijoje-įsijungė 
KLB apylinkės Tarybos nariai ir 
visų Toronto lietuvių organizaci
jų kviesti atstovai.

Kad jų pastangų rezultatai su
darytų pakankamą pagrindą KLB 
valdybai įvykdyti būtinus visuo
meninius - kultūrinius uždavi
nius, visi yra prašomi savo dalį 
atiduoti, neatidėliojant. “Varpo” 
choro dalyvavimas Dainų šventė
je, jaunimui premijos, taut, šo
kių išlaidos ir kiti didėją įsiparei
gojimai šiemet verčia valdybą 
įiėškoti būdų išrinkti solidarumo 
įnašą iš visų darbingų lietuvių, 
jums bus maloniau ir valdybos 
narių bei talkininkų daug laiko 
sutaupyta, jei visi atliksite lietu
vio garbės pareigą nelaukdami 
pakartotinų raginimų.

Valdybos vardu dėkoju savo 
pareigą jau atlikusiems. :

KLB Toronto apylinkes 
solidarumo įnašų vadovas.

VAIRAVIMO MOKYKLA Wal- 
di praneša, kad pradėjo'duoti pa
mokas norintiems išmokti vairuo
ti pusės tonos sukvežimius. Žiūr. 
skelbimą 6 psl. ''

Padėka
Nuoširdi padėka darželio vaikučių 

tėvelims už pasodinimą medelių Vai
kų Namų kieme: pp. Venskaičiui, Vir- 
kučiui. Dobilui, Simonaičiui, Grigo
niui. Už jūsų sunkaus darbo auką te
atlygina Viešpats. Dėkingos ir prisi
menančios maldose

Nekalto Prasid. Marijos seserys

Reikalinga 
vedusių pora

Socialinė agentūra jieško protestan
tų tikybos vyro su žmona, kurie galė
tų būti globėjais Toronto organizuoja
muose grupių namuose bręstančioms 
mergaitėms. Savo namuose jie negali 
turėti vaikų jaunesnių 18 metų am‘ 
žiaus. Pirmenybė taikoma žmonėms, 
turintiems patyrimo darbe su vaikais, 
kaip mokyme, slaugyme, laisvalaikio 
užsiėmimuose ar panašiai; o ypač su 
paaugliais. Pagal dabartini vyro už
darbi bus suteikt* pakankam* finansi
nė pagalba tokius namus (kuriant ir 
mokamas pastovus atlyginimas. Jei tu-

globėjų ir agentūros palaikomas glau-

Seštadieninė liet, mokykla 
mokslo metus baigia gegužės 21 
d., sekmadieni, 4 vai. p.p. iškil
mingu aktu Prisikėlimo par. sa
lėje. Šiais metais pirmu kartu 
bus išleidžiamas būrelis mokinių 
pabaigusių pilną mokyklos kursą, 
būtent, dešimtąjį skyrių, šiems 
mokiniams bus įteikiami specia
lūs pažymėjimai, mokyklos bai
gimo dovana ir kartu su moky
tojais pakviesti į mokyklos užbai
gimo kuklias vaišes. Mokykloj eg
zaminai 10 ir 8 skyriams — gegu
žės 13 ir 20 d.d.

Mokyklos tarybos posėdyje bu
vo nutarta, kad liet, organizaci
jos bei pavieniai asmenys mokyk
los užbaigimo proga iškilmingo 
akto metu geriausiai baigusiems 
mokiniams gali įteikti dovanėlę. 
Tuo reikalu iš anksto susisiekti 
su mokyklos vedėju mokyt. J. 
Gustainiu arba tel. RO. 9-1254, 
pranešant apie pačią dovaną su 
visais pageidavimais iki šio šeš
tadienio, gegužės 6 d. Tarybos 
posėdyje taip pat nutarta mokyk
lai dalyvauti jaunimo kongrese, 
įvykstančiame Delhi birželio mė
nesio viduryje.

Muz. St. Gailevičius 
persikėlė į kitą butą. Dabartinis 
jo adresas: 351 Jane St., Toronto 
3, Ont. Tel. RO. 3-4885.

Paryžius. — Nauju š. Atlanto 
S-gos gen. sekretorių paskirtas 
olandas Dirk Stikker vieton pasi
traukusio belgo H. P. Spaak.

Parduodami
SKLYPAI VASARNAMIAMS Nau
joje Wasagoje, šalia Tėvų pranciš
konų stovyklos. Dėl informacijų 
prašome kreiptis: B. Buntinas, 21 

Evelyn Cres., Toronto 9, Ont.
TeL RO. 9-0688.

Evangelikų moterų šventė
Praėjusį sekmadienį šv. Jono 

Kr. salėje Toronto liet, evangeli- 
kių iniciatyva įvyko puiki šventė. 
Režisuojant J. Paulikaičiui. lietu
vių jaunimas suvaidino A. Gustai
čio vieno veiksmo vaizdelį “Sek
minių vainikas”. Solo giedojo sol. 
Justina Sriubiškienė, akompanuo; 
jama O. Yčaitės - Beresnevičie- 
nės. Jaunasis atžalynas — S. Šar
kaitė, G. Langas, A. Girdvainis, 
Urbanavičiūtė, Armonas, Z. Kry- 
gerytė — paskambino pijaninu 
ir pagrojo akordeonu. Keletas 
vaikučių padeklamavo eilėraščių. 
Programos pranešėja buvo p. 
Tarvydienė. Padėkos žodį tarė E. 
Jankutė. Kavutės metu įvyko 
ponių suruošta loterija, kurios 
pelnas skiriamas socialiniams ir 
švietimo reikalams. Liet, evange- 
likių moterų rateliui šiais metais 
vadovauja V. Bleizgienė.

NAUJOS KNYGOS
šv. Jono Kr. parapijos knygyne 

A. Brazdžionio “Vidudienio Sodai” S4. 
Alė Rūta “žvaigždė viršum girios” $4.
V. Tamulaitis “Svirplio muzikanto ke

lionės, II knyga, S3.
VI. Vijeikis “Lietuva mano tėvų že

mė”, albumas. $6.50. /
A. Radžius “Paukščių takas”, S1.50.: 

Įvairios lietuviškos plokštelės.
Knygynas veikia sekmadieniais po pa
maldų. Vedėjas V. Aušrotas, 180 Glen-i 

holme Ave. Tel. LE. 5-0527.

tuviai nuoširdžiai priima Fatimos 
Dievo Motinos raginimą ir gegu
žės 13 d. skelbia maldos bei at
gailos diena už viso pasaulio tei
singą taiką ir mūsų tautos laisvę. 
Tą dieną AV bažnyčioje bus šv. 
Mišios šia specialia intencija 8 v. 
vak.
Vinco Krėvės vardo literatūrinė 
premija oaskirta Vincui Ramonui 

už “Miglotas rytas”
Vinco Krėvės vardo literatūri

nės premijos ($500), skiriamos 
kas antri metai Lietuvių Akade
minio Sambūrio Montrealyje, Ka
nadoje, jurv komisija (dr. I. Gra
žytė, M. Aukštaitė. kun. dr. F. Ju
cevičius, P. Girdžius. A. Kličius) 
1961 m. balandžio 26 d. posėdy
je nutarė balsu dauguma premiją 
skirti Vincui Ramonui už io apy
sakas “Miniotas rytas” išleistas 
1960 metais.

Komisiios valuti uam balsavi- 
~ie trys inrv komisijos nariai pa
sisakė už V. Ramono knygą. Pa
siūlytos ir svarstytos buvo dar 
rys knv-ws L. Andriekaus “Sau

lė krvžiuose” R Andriušio “Ro
jaus vartai” ir H. Nagio “Mėly
nas sniegas”. -

Ši premija paskirta už 1959 - 
1960 m. išėjusias dar nepre
mijuotas — grožinės literatūros 
knygas. įteikimo iškilmingas ak
tas ir meninė ntogrsma įvyks 
Montrealyje gegužės 13 d.

"Pabėgimas iš

(Atkelta ;š •' psl.) 
iarb^ surasti/ tr.i dar mažai? Oi, 
’aug! Gauti but? valdiškame an- 
me pereitais me-ips buvo galima 
’ik juodu keliu už 5.000 rublių, 
’r pasakysiu;: kąd miesčiony s 
“amerikonams” pavydi už taip 
nigų gyvenamo ploto išgavimą. 
Bet tas pavydas pereina į užuo
jautą po to, kai “amerikonai” 
gauna pirmą algą ir su ašarom 
akyse mintimis suskaičiuoja iš
laidas, palygindami jas su saujoj 
suspaustu uždarbiu. Girdėjau, 
turbūt, anekdotą, bet įdomų. Fab
rike “amerikonas”, paklaustas 
vardo, atrėžė: “Durnius!” — 
“Kaip tai Durnius?” — “Ogi pa
prastai: krikštytas esu Jonu, pas
kui rusai Ivanu vadino; nuvažia
vau į Ameriką — Džonu, o kai 
vėl gržau į Lietuvą, tai su kuo 
besikalbu, visi sako — ‘dur
nius’ ” ...

Išvažiavę iš Klaipėdos krašto 
šimtais, iš “tamsos“ tegrįžta vie
nas kitas, o su.griže ••ameriko
nai’, kiek teko kalbėtis, pėsti bėg
tu atgal į “tamsą”. Deja, sovieti
niuose Įstatymuose tai nenuma
tyta. ELI

IEŠKAU SKLYPO SPRINGHURSTE. 
TeL LE. 6-9785.

Išnuomojamas butas arti Prisikėlimo 
bažnyčios. 3 kamb. ir virtuvė, II augš- 
tc su virimo pečium ir šaldytuvu, šva
rus viduje, TV antena, vandeniu aly
va šildomas, žema kaina. Yra gara
žas. Galima užimti tuojau. Savininką 
galima matyti iki 2 vai. arba savait
galyje. Tel. LE. 5-3709.

Išnuomojamas kambarys viengun
giams su maistu ar be maisto, arti 
abiejų bažnyčių. Tel. LE. 4-8375.

Beveik naujas, tik 2 m., indams — 
virtuvės bufetėlis; geram stovy miega
mas; 2 m. senumo “Morphy Richards” 
šaldytuvas — parduodami prieinama 
kaina. LE. 6-6335.
PAŠTO ŽENKLAI Austrijos, Vokie- 
tijos, Belgijos, Saaro, Vatikano ir dau
gelio kitų kraštų parduodami nevarto
ti pilnomis serijomis. Kainoraščius 
siunčiame veltai, rašykite tuojau! 
I. Alksnys, 164 Ossington Aven Toron
to 3, Ont

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę | 
Montreal!, Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay, Sudburi Ir kitur.

39 DEWSON ST. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. ta- 
bys. TeL WA. 2-7981. Namų AM. 
14537.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Džsakvmai oriimami ir pastų.

se VO Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LFNGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Av«*„ Verdun. Rytais— 

pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo 10-12 vai. Vakarais — 
pirmadieni, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30 - 1 vai.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543. ,

3-JU SEIMU NAUJAS. $10.090 (mokėti, balansas l?n-ivom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo masinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie
toj, arti susisiekimo, prie Humber upės.
DURIE GATVĖJ. $1.500 (mokėti, atskiras bangias vienai šeimai. Nauja 
apšildymo sistema. Didelis daržas. Garažai. Lengvas išsimokėjimas.
DUNDAS - RONCESVALLES. $8.000 (mokėti, atskiras olvtų namas. 2 vo
nios, 2 virtuvės, alyva šildomas, lengvos išsimokėjimo sąlygos. Garažas.
DUNDAS — GLADSTONE. $1.500 (mokėti, $10.000 Nina kaina. 6 dideli 
kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, moderniškas apšildymas. Ba
lansas 10 metų atviras morgičius.
OAKMOUNT — BLOOR. $15.000 (mokėti. Viso $45.000. 5 butu naujas 
pastatas, privatus įvažiavimas. 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




