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Akademikai - trys kartos
Kai kovos lauke padėtis sunkėja, tenka peržiūrėti gretas. Ten

ka dar kartą patikrinti, ar visi kariai yra savose vietose, ar jie yra 
pasiryžę savo pareigas atlikti ir pagaliau ar jiems yra sudarytos 
būtinos sąlygos, reikalingo? pareigų atlikimui. Panašioje būklėje 
esame atsidūrę ir mes. Niekas turbūt neginčija, kad mūsų tautinė 
kova už išsilaikymą metai iš metų sunkėja, kad jos rezultatai pa
lengva mažėja. To akivaizdoje tad ir tenka, kaip aniems kariams, 
patikrinti savo gretas. O tokių gretų dar tebeturime visą eilę. 
Šiuo atveju pažiūrėkime i vieną iš jų, bene mažiausiai ikišiol 
nagrinėtą, — i mūsų akademikus, t.y. tautiečius, baigusius uni
versitetą ar tolygią augštąją mokyklą.• • •

Akademikų (filisterių ir aliumnų) būrys šių dienų mūsų išei
vijoje sudarytas mažiausia iš trijų kartų, šalia negausių veteranų, 
kurie baigę universitetus dar caro laikais, vyriausioji aktyvi aka
demikų karta yra nepriklausomosios Lietuvos universitetų bei kitų 
augštųjų mokyklų absolventai. Šioji akademikų karta tebesine
šioja su savimi didžiulį turtą, kuris esamomis sąlygomis niekur 
nebegaunamas, — būtent, savo nepriklausomoje valstybėje išeitą 
mokslą, ypatingai lituanistiką, ir savuose universitetuose sukurtas 
akademines tradicijas. Jie, kaip tos paskutinės vaidilutės, tebe
saugo mūsų išardytų aukurų lietuviškąją ugnį. Deja, žiaurus liki
mas yra daugiausia šią akademikų kartą palietęs. Kasdieninė duo
na jiems yra sunkiausia, neretai žlugdanti. Bet jie dar nėra palū
žę. Juos daugiausia slegia ne materialinis, bet moralinis rūpestis, 
būtent klausimas, kam perduoti jų išsaugotąją lietuviškąją ugnį?• • •

Sekančioji karta yra tie, kurie pradėjo ai’ Įpusėjo akademinius 
mokslus Lietuvoje, bet baigė jau išeivijoje. Jie šiuo metu yra 
geriausiai įsikūrę ir daugiausia pajėgūs tęsti lietuviškąją kovą. 
Nagalima tačiau pasakyti, kad ir jų lietuviškasis darbas būtų be 
sunkumų. Pirmąjį sunkumą ir jiems sudaro kasdienė duona. Ne 
dėlto, kad jiems reiktų dėl tos duonos kautis, bet dėlto, kad pro
fesinis darbas kitataučių aplinkoje yra didelės konkurencijos są
lygojamas. O toji konkurencija, reikalaujanti mokslinio pasitem
pimo, atima labai daug laiko. Priversti ypatingai branginti laiką, 
jie ir lietuviškoje veikloje reikalingi padėjėjų iš tarpo tų, kuriems 
laikas nėra taip brangus.

Pagaliau eina jauniausioji mūsų akademikų karta — tie, kurie 
jau visą mokslą išėjo išeivijoje, mūsų akademinis jaunimas. Šis 
jaunųjų būrys yra dažnas mūsų spaudos ir visuomenės dėmesio 
objektas. Vyresnieji neretai ateina su kaltinimais. Jaunieji ginasi, 
guodžiasi esą. nesuprasti. Tai iš tikrųjų yra nesusipratimas, kyląs 
tik dėlto, kad trys akademikų kartos permažai viena kitą pažįsta. 
Seniausiąją ir jauniausiąj’ą mūsų akademikų kartą skiria beveik 
pusė šimtmečio. O pusė, šimtmečio šių dienų sąlygomis prilygsta 
gal net keliems šimtmečiams praeityje^ Argi būtų’kas nuostabaus, 
jei Mindaugo laikų lietuvis sunkokai susikalbėtų su Jogailaičiu? 
Ar kas dėlto sakytų, kad jie yra blogi lietuviai?• • •

Ir taip, Tsc-;;. i'.’.'.m/; ii ;s ū i irisų ak; d ?r.*.in’e.: iic‘.uv:šF.o- 
sios kovos gretas, randame, kad jose yra dar daug gyvo ir gražaus 
lietuviškumo. Tai jau labai daug, bei, žinoma, neviskas. Antroje 
medalio pusėje yra faktas, kad ikišiol tik dalis visų trijų kartų 
akademikų yra į lietuviškąjį darbą įsijungusi. Kita dalis-tebesilai
ko pasyviai. O mums svarbus ir reikalingas kiekvienas liet, aka
demikas. kaip aktyvus kovotojas už lietuvybę. Pirmas žingsnis į 
atyviųjų dar didesnį suaktyvinimą bei pasyviųjų išjudinimą bene 
būtų tarpusavio susipratimas, susibičiuliavimas, problemų išsiaiš
kinimas. Kiekviena ta kryptimi daroma pastanga yra sveikintina, 
nes tiesiogiai patarnauja lietuviškajam reikalui. A. R.

Dail. Jurgis Račkus kalbasi su dail. Tootsie Sequin, rumune, savo tvarkomoj galerijoj. J. Račkus perėmė Toronte 
grafikos meno galeriją “House of Prints”. Dabar galerija vadinama “International House of Prints”. Ji yra 205 
Elizabeth St., pačiame miesto centre, vadinamame “Village” kvartale. Galerija išstato Kanados grafikų darbus, taip 
pat ir daugelio menininkų iš užsienio. Pastarųjų grupėje yra stipriai atstovaujamas ir mūsų plačiai žinomas meni
ninkas iš Paryžiaus V. Kasiulis.

Šiuo metu galerijoje yra rodomi Paryžiaus grafikų darbai; ŠaHa Kasiulio yra išstatyti Appel, Clave, Friedlander, 
Zao-Wou-Ki ir kiti. Paroda atidaryta iki gegužės 3d.

Perimdamas šia galerija, dail. Račkus palieka Brantford o.miesto meno centro “Glenhyrst Arts Council” administ
ratoriaus vieta. Tikimasi, kad nauja galerija, dirbdama su tarptautiniais dailininkais, palaikys ryšius ir su lietuviais 
dailininkais. ‘ Nųotr. Turofsky

• -v..

Savaitės įvykiai
STAIGIA ĮTAMPA P. AMERIKOJ SUKĖLĖ HAITI — DOMI- 

NINKONŲ RESPUBLIKOS SUSIKIRTIMAS. Haiti vyriausybės įsa
kymu, kariuomenės ir milicijos daliniai apsupo Domininkonų* res
publikos atstovybę Port au Prince — Haiti sostinėje. Domininkonų 
resp. vyriausybė pasiuntė ultimatumą, reikalaujantį Haiti vyriau
sybę pasitraukti nuo atstovybės. Greitai įsikišo Amerikos Valstybių 
Organizacijos taryba, kuri sudarė specialią komisiją ištirti konflik
tui. Domininkonų resp. prez. Bosch kaltina Haiti, esą jos vyriausybė 
organizuojarfti sąmokslą prieš jo valdžią ir leidžianti įsiskverbti 
komunistams. Haiti gi kaltina Domininkonų resp., kuri rengianti 
pasikėsinimus prieš Haiti prez. Duval; esą Domininkonų atstovybėj 
pasislėpęs pasikėsintojas prieš Haiti prezidento šeimą. Abiejų kraš
tų sanykiai labai įsitempė. •------------------------------- ----- :—

hubos diktatorius Castro slap- manoma, būtu naudingas 
Britanijos premjerui pries nau
jus parlamento rinkimus. I

Rusų emigrantų spauda šiemet

■ didžiųjų” susitikimą. Toks susiti-

Kas naujo
Pykčio nevaldymas Otavos 

burmistrci Charlotte Whitton 
kainavo ambasadorės vietą. Bu
vęs min. pirm. J. Diefenbakeris 
buvo patvirtinęs Whitton am
basadore į Airiją. Nelaimei Ota
vos miesto tarybos posėdyje ji 
įsikarščiavusi puolė kontrolierių 
Paul Tardif ir grasino revolve
riu, kuris, pasirodė, buvo tik 
žaislas. Tardif, to nežinodamas, 
pasislėpė po stalu. Spauda skan
dalą aprašė, ir jos paskyrimas 
buvo sulaikytas.

Aukso kasyklų vietovėse daž
nai yra girdimas išsireiškimas 
“highgrading”, reiškiąs darbi- - 
ninku vogimą uolos, kurioje yra 
aukso gabalėlių. Išneštą uolą 
darbininkai parduoda spekulian
tams, kurie ją išvalo ir gauna 
gryną auksą. Neseniai Kirkland 
Lake kasyklose buvo 2 asmenys 
suimti, nes atrasta $30.000 ver
tės aukso. Panaši prekyba vyks
ta visose aukso kasyklose.

Parlamento pirmininku, vadi
namu “speaker”. Pearsonas nu
matė gabų Montrealio advokatą 
Alan MacNaughton, laisvai kal
banti abiem kalbom. Vyriausio 
teismo pirmininku paskirtas tei
sėjas Robert Taschereau iš Kve
beko.

Naujasis L. B. Pcarsono ka
binetas vadinamas smegenų cen
tru. Kabinete nėra daug senų 
politiku: vyrauja atskirų sričių 
specialistai: yra 6 universiteto 
profesoriai. 9 anksčiau turėję 
daug patyrimo valdžios tarnvbo- 
je. Turi panašumo su prez. Ken
nedy pasirinktais Įvairių sričių 
ekspertais.

“Izvestijos” korespondentas 
Otavoje, rašydamas Maskvon 
apie Kanados rinkimus, sako,

Kanadoje?
kad viską nulėmė amerikiečių 
kišimasis ir kad Kanada niekad 
dar nebuvusi tokioje suirutėje, 
kaip dabar.

Socialinės medicinos planas 
.paskelbtas Ontario min. pirm. 
J. P. Robarts. Jis nedaug ką nau
jo įneša, nes paliekamos visos 
privačios apdraudos įstaigos ir 
sveikatos apdrauda nebus priva
loma.

Liberalai laimėjo rinkimus 
New Brunswick provincijoje. 
Prov. parlamente abi partijos 
gavo vėl tiek pat vietų: liberalai 
— 31, konservatoriai — 21.

Min. pirm. L. B. Pearsonas su
tarė pasimatymus: gegužės 2-3 
d. su Macmillan Londone, gegu
žės 10 d. su prez. Kennedy Va
šingtone.

“Mirštąs” filosofijos profeso
rius Londone. Ont., dr. P. Ange
les, atleistas iš kaikurių pareigų 
un-te. Kalbėdamas Ontario mo
kyklų suvažiavime pareiškė, ser
gąs vėžiu, greitai mirsiąs ir ši 
esanti paskutinė jo paskaita. Ne
tikįs į jokį pomirtinį gyvenimą. 
Vėliau jis prisipažino, esąs svei
kas ir kad tai sakęs tik norėda
mas sudaryti mistinę nuotaiką 
auditorijoje.

Atominių jėgainių statyba žy
miai sumažins bedarbių skaičių 
Kanadoje. Ontario prekybos mi- 
nist. Macaulay pareiškė, kad 
greitu laiku Kanada kas metai 
investuos į atominę energiją po 
$100 mil.

Vaiko saugumo diena — gegu
žės 5. Visoj Kanadoj primena
ma tėvams ir visuomenei/ dau
giau rūpintis vaiko saugumu, 
kad jis pats išmoktu būti atsar
gus.

tai sovietiniu lėktuvu buvo nu
skraidintas į Sov. Sąjungą. Mask
vos aerodrome pasitiko augščiau- 

j si sovietų pareigūnai. Raud. aikš- 
: tėj buvo surengtas masinis sutiki- mini vieną kruviniausių komunis- 
(mas. Castro žada išbūti apie mė-1 tų nusikaltimų Ukrainoje, Kuba- 
i nesi laiko, tikėdamasis gauti eko- i nėję ir Dono kazokų šaly 1933 m. 
Į nominės paramos ir geriau išmok-į kilusį badą, nuo kurio mirė nema- 
I ti sovietinių metodų. Chruščiovas; žiau kaip 10 milijonų žmonių. Tai 
: tikisi patraukti jį savo pusėn įvyko derlingoje žemėje, kur 

žmonės niekados negalėjo savo
* .. ... ., gaminiu suvalgyti. Bada sukėlė
Sir, k c^T^ibolSevikai, prtevarta brukdami 

tas su.iahstas Aaolf Schaerf, i3; į,jįraįnįeįįUs ir rusus i kolchozus, 
metų, dar 6 metams. Jts gavo; valg()ma _ ka.

tęs ir sūnys išnyko is kaimų, ku- 
kurūzų stiebai buvo trupinami ir 
malami į miltus, pelus virė ir val
gė kaip košę ... iš šieno darė mil
telius ir kepė pyragaičius... iš 
kolchozo arklidės išvilko pasti
pusią kumelę, subėgo buvę ūki
ninkai ir čia pat dar žalią mėsą 
suvalgė palikdami tik kaulus ir 
kanopas ... o paskui sustatė aktą 
apie padvėsimą”. “Dirbtiniu bū
du diktatūra savo tikslą pasiekė— 
pasyvus kolchozininkų pasiprie
šinimas buvo palaužtas”. Šiemet 

___ .... s ...______komunistai mini 3C metų Rusijos 
komunistų pasauly Chruščiovas kolėktyvižSūjos sukStį. Apie 

badą ir jo aukas nutyli.
JAV pradedama kelti kainas

prieš Moatsetungą.

2.473.694 balsus arba-55,41%, oi 
jo konkurentas Julius Raab, ka-; 

Talikų. liaudies partijos narys, bu-i 
vęs kancleris — 1.813.787 balsus 
arba 40,63%. Trečiasis kandida- 

i tas J. Kimmel, buvęs policijos ge
nerolas. gavo tik 175.649 balsus 
arba 3,96%.

N. Chruščiovas, kalbėdamas j 
Lenino gimtadienio proga, pabrė-; 
žė, kad jis esąs tikrasis Lenino 
įpėdins ir autoritetingas jo moks
lo aiškintojas. Tai buvo pasakyta 
ryšium su Kinijos keliamu kląu- 

šiandien vi < vyresnis I y ' - 
ar Maotsetungas?

JAV advokatas Donovan, kuris I ,. . ...................
ę-vki’ėH’is kubi/'xr’s -š'm’enui. Pramatnma. kad kils kai- 

Kubos nelaisvės, paskutinę sav.;i- į- seks f6**
dingas neišsivadavimas iš praei-į te išgavo ’ir 21 amerikieti. Bet kalavimas profesinių sąjungų kel- ...........  . . - ....... tj atlyginimus darbininkams.

Į laisvių Kuboje net šeši atsisakė i Indija ir Pakistanas nori gauti 
' grįžti į Ameriką. Matyt, komunis-1 /’au<rian uiniginės pagalbos iš

Vieniem laisvė, kitiem tyla
Jonas XXIII, kurį pasaulio: J. GRIKIS

spauda dėl jo senyvo amžiaus bu- Mūsų bendradarbis Švedijoje ties, tik visa tai skirta savajai įdomu, kad tarp amerikieč 
vo linkusi vadinti “pereinamojo j —------  Tautybei.
laikotarpio popiežium”, nesiliau- Eilę metų stebint šio kraštO;t ----------------- -----------( .... w
ja stebinęs visus savo gaivalingu indiferentiškos švedu spaudos at- spaudą, neteko užtikti nei spau-Tams pasisekė “išplauti” jų sme-(JAV. Pakistanas ūkiškai tvarkosi 
kūrybingumu. į -

“Pacem in terris” — taika že-(čiau visumoje jie nėra būdingi, tautybių partizaninio herojišku- i 
mėje — taip vadinasi naujausio-; Tuo pačiu laiku nepalyginamai m0 augštinimo, net paprasto pa- ;
ji, iš eilės jau aštuntoji, pop. Jono; daugiau vietos buvo skiriama to- minėjimo, tarsi, tokių reiškinių v_ldnn„ Rnrnpn i^nnnii
XXIII enciklika, kurioje visapu-: kiems klausiniams, kaip naujai .nė nebūtų. O kas dėl praeities, ją ■ V
siškai gvildenami pasaulinės ir vi- susidarančioji grėsmė Izraelio (patariama pamiršti, kad ji nekliu- i Pi asiaeaa is inoonez^
suomeninės taikos klausimai. Ir valstybei, Varšuvos geto sukilimo dytu susitaikstyti su dabartimi. x ”
v • • • « v • • _ _ _ S-' _ _ _ _ X — - - X _ _ _ _ X —. --k i I )zi i 1 1 l IS I i ( 1 /i I I : I I /d i

j balsiai neabejotinai ‘ džiugūs, ta- d0LneLvilu.0™!^^^^^ i 5enis‘
Indonezijos diktatorius Sukar
no jau ruošiasi okupuoti ir ang-

ouuuivumvo lainvo niauoniiai. VdlblV UCL, V dl bUVUb gtlU bUKillIUU v- v*..**. dslinisi
šiam pirmaeilės reikšmės popie„- dvidešimtoji sukaktis, rasinė dis- Vadinasi, ta pati spauda ir ta pa;; P 1 

įžiškajam dokumentui šv. Tėvas kriminacija P. Afrikoj ir JAV-se.l^i visuomenė naudoja du skirtin-
(įspaudė gilų asmeninį bruožą tuo, i Tiesiog nuostabu, kokiu ištver-i§us matus. Tik taip, regis, gali-; r___________________
! kad pirmąsyk enciklika kreipiasi mingu pastovumu šie klausimai i n?a paaiškinti tą visišką tylą apie (saįs prieš 49 išsirinko kanclerio 
(netik į katalikus, bet į visus geros išsilaiko tiek didžiosios, tiek pro- i vienų skriaudą ir garsią bylą kitų. Į Adenauerio įpėdiniu

Vokietijos kr. demokratų par
tijos parlamento grupė 159 bai

vincinės spaudos skiltyse. Ypatin- į
gai jie iškyla tais momentais, ka- Į

liepa-!'."-“.*“"0---- -“-r™--------r- -
Bažnvčios1 didžiąsias antraštes is politikos misve.

j- “__ , ! norima inndnii kronika Tik koic- tOS —

valios žmones pasaulyje.
Susidomėjimas enciklika
Naujoji enciklika sukėlė nepa-i 

prasta susidomėjimą už ................ -., , .
ribų, teigė Stockholmo dienraš-: Penma Ju<?d.°P kr01?lka-.T?k keis- 
tis “Svenska Dagbladet” ir skvrė jog lygiai sistemingai salia zy- 
jai pagrindini vedamaji straipsni.: ir spalvotųjų skriaudų minėji- 
Drauge nurodyta, jok čia išdėsty-1m0 neranda vietos kitų engiamų 
ti laiko dvasiai pritaikinti katali- tautų skriaudos. . 
kų visuomenės doros principai, 
kurie jau seniai paskelbti, būtent, i

da atslūgsta tarptautinė įtampa ir

Kodėl taip?

i Liudviką 
Socialistinės eitynės i Ehrhardą. Adenaueris ta proga

.. . t priminė, kad visa partija pnva-
. . .ateitis —.taika lalanti šiuos rinkimus respektuoti.

- “Tvirtos Jungtines Tau-į 
„_ — taikos jėga'”, tokiais šū-i 
kiais nešini, gegužės 1 pražygiuos 
tūkstančiai švedų tradicinėse so
cialdemokratų eitynėse. Konkre
čiai bus reiškiamas solidarumas 
su P. Afrikos pavergtaisiais, pro
testuojama prieš rasinę priespau-

geriau, negu Indija. Pakistane 
daugiau remiama asmeninė ini
ciatyva ir privati nuosavybė; Indi
joj proteguojama valstybinė ini
ciatyva. Privačios įmonės daugiau 
apmokestinamos. Sunkiau tvarko
si Indija ir su svetimos valiutos 
ištekliais. Karas su Kinija dar 
pasunkino ekonominę būklę.

Europos Bendroji Rinka stip
rėja, ypač žemės ūkio srity. 

Stiprėja naujomis sėklomis, trą
šomis ir naujais darbo metodais 
bei gamybos kiekiais. Einama 
prie Europos visiško savarankiš
kumo žemės ūkio srityje. Ameri
kos importas į Europą mažėja ir 
dar mažės.

Brazilijos prez. Goulart planuo
ja kurti P. Amerikos Bendrąją

Iš Argentinos pranešama, kad 
ten yra susekta komunistų šnipų 
grupė. Yra suimta keletas asme
nų; jų tarpe vadovaujantieji bu
vo Čekoslovakijos automobilių at
stovybės tarnautojai. Komunisti- Rinką. Tai būtų daroma norint iš- 
nių teroristų grupė buvo užpuolu- vengti P. Amerikos naujos ūkio- 
si Ispanijos turizmo atstovybę. krizės. ;

Chruščiovas priėmė Britanijos ( Indijos parlamente vis dar kal-1 
i bama angių kalba, nors nuo

........ . . 4 , Kodėl taip yra, nelengva su- da. Anie gražūs šūkiai faktiškai
prigimties teises normomis saisto-; vokti. Viena priežastis — siauros pritaikomi tik vienai kategorijai, i 
mas žmogaus asmens orumas,; nacionalistinės pažiūros, priski- 
laisyė. teisės ir pareigos. riant savajai tautybei visą mora-

Tuo tarpu valdančiosios social- ] iinį spindesį ir nepripažįstant to i 
demokratų partijos dienr “Stock-;kitoms. Antai, iškilmingai minint reikšti" solidarumą nesą prasmės 

; holms-Tidmngen” nurodė, jog i stockholme Varšuvos seto sukili- K Z • • 7? i ą ą- ? a,n ets' Manimi Pnriklika hnvn tpiaiamail j -J - varsuvos geto sūkiu . nes tai VJStiek nepakeistų fakti- 
, < T Z. „i . „ 4 Z. ♦ A „ A A ' ■ A A. A 1 A* A.. A. A A ■ • A , . A * X * * * * * ' ’ A * nės padėties. Tokia defėtistinė I

i l.°4as tv'rtino' jog žmonijos istori- ■ nuotaika galėtu būti nuoširdi, jei 
i joje nebuvo beviltiskesnes kovos. nekitokie ženklai 
kam toji žvdu partizanu kova, . 4 ,
Kaip matome, šiuo atveju ir parti- Sujudimas del komunisto 
zano vardas garbingas, ir praei- Dėl pasmerktojo miriop ispa- 
ties prisiminimas nėra koks ža- nų komunisto būta žymaus suju

dimo. Vien Stockholmo gatvėse 
išdalinta 15.000 lapelių “Darykit 
viską, kad išgelbėtumėt Grimau!” i 

j Ilga eilė žinomų asmenų pasirašė liu dėmesiu, nes galimas posūkis jie gavo 36.9% ir 38.9% balsų.

mas žmogaus asmens orumas, I nacionalistinės pažiūros, priski-
‘----- — riant savajai tautybei visą mora-

demokratų partijos dienr. “Stock-

Įvertinta net anapus geležinės už
dangos. Tik Rumunijos ir Alba- 

Į nijos režimų spauda padarė išim- 
(tį ir senovišku būdu ignoravo.

Vyrauja geto sukaktis
Nors tokie protestantiškos ir

Lietuva pasaulinėj parodoj Niujorke

Privačiam pasikalbėjime daž- ir JAV ambasadorius, su ku-i i. ___ -o-v ____ ,    
nai tenka užgirsti, jog kalbėti riais kalbėjosi 90 min.: tarėsi dėl; 1965 m. oficiali kalba bus Hindi 
apie^ Pabaltijo tautų laisvę ar atominių ginklų bandymų sustab- kalba. Nehru nori anglų kalbos

dymo. Britanijos premjeras Mac- vartojimą pratęsti ir po 1965 m. 
millan bando organizuoti “trijų Opozicija protestuoja.

Itolijos rinkimų paraštėje
Dėl pasmerktojo miriop ispa- TSKIRAI ŽYGIUOTI, DRAUGE KOVOTI

Praėjusio sekmadienio rinki- socialistai ir Togliatti komunis- 
mai Italijoj buvo sekami su dide-'tai. Per 1958 ir 1960 m. rinkimus

t

Lietuviu organizacinio komite-, netrukus išaugs labai ilga. Nors Patęstą ir iteike Ispanijos am- į kairę laikytinas lemtingu zings- Ir bal. 28 d. rinkimuose kr dė
to posėdis su entuziazmu sutiko tuo tarpu komiteto iždas apytuš-1 ?asfda1;.Vllc."? nebuvo o visdel-; mu netik Italijai bet ir visai V.Įmokratai Fanfam grupe) dalyva- 
savo pirmininko J. Stuko praneši- tis, bet finansų naštą prisiėmęs (to defetizmui nepasiduota! (Europai. Po II D. karo buvo suaa- j vo sukiu “apertura a sinistra” — 
mą apie sumanymą pasaulinėj pa-i New Jersey Lietuvių Bendruome-i P’“*’r ..... ,rt,_ . iv j - ... .. «
rodoj suorganizuoti Laisvės pa- i nes apygardos pirm. inž. V. Dilis protestus. Nepraėjo nepastebė- iro 1947 m. ir nuo to laiko kraštą me buvo išbandęs per 14 men. Su
viljoną, kuriame palankiomis sa- pažadėjo artimoj ateity lėšų mo-: tas riė Chruščiovo kreipimasis valde vidurio dešines ir kaires kaires paealba jis įgyvendino kai-
- - - - - - - i ’ ----- . —j—„ į: partijos: kr. demokratų, liberalų, i kurias reformas: nusavino elekt-

Jokie nacionaliniai in- i respublikininkų ir sočialdemok-; ros jėgaines ir iš dalies pertvar-
.. _____ ’— ratu. 1962 m. vasario mėn. įvyko; kė mokyklas. Kol kas daugiau rė

vą kun. L. Jankų, kad pradėtų (sportininku pasirodymais parodos nepateisina, kai žmogus teisiamas] pasistūmėjimas kairėn — prem-: formų negalėjo pravesti, nes pasi
telkti eksponatus. I atsišaukima! metu apsiėmė rūpintis žinomas! dvidešimt penkeriems metams; jeras r anfant kr. demokratas, su-. priešino konservatoriai is kr.de- 

..........................................................................................................................■ ■ ... ------------------- ---------------------------------------------------- t----- ------- 1,“*: sitare su kraštutiniais Nenni so- mokratų ir kitu mažesnių nartijų, 
cialistais ir sudarė jiems priimti- vadovaudami M. Seelbos. Premje- 
ną vyriausybę, kurion socialistai ras Fanfani buvo linkęs kalbėtis 
neįėjo, bet pažadėjo remti. Tai su kaire netik dėl refo* "*’». bet ir 

įvertė daryti sustiprėjusi opozici- dėlto, kad tikėjosi atplėšias Nen- 
|ja iš dešinės ir kairės, kuri 1958 ni socialistus nuo komunistu, su 
m. rinkimuose gavo 47.5% bal- Į kuriais jie artimai bendradarbiau- 
sų. o 1960 m. beveik 49% . Taigi ja. Jam tai pavyko tik iš dalies, 

praslinkus daugiau pozicijos persvara buvo labai ne- Viena, pertrumnas buvo laikas.

f Europai. Po II D. karo buvo suda- i vo šūkiu “apertura a sinistra” — 
Plačiai rašyta apie kitų kraštų! rytas “liaudies frontas", kuris iš- sukti į kairę. Premjeras šia link-

lygomis galėtų pasirodyti sovietų bilizavimo mašiną paleisti pilnu i “žmoniškų jausmų vardan” 
pavergtosios tautos. Komitetas tempu. (Franco, -
prašė eksponatų komisijos vado-; Lietuvių ir visų pabaltiečių teresai. — teigė Chruščiovas,

spaudoje jau yra keletas palankių I Niujorko sporto organizatorius i praslinkus nuo Ispanijos pilieti 
atsilienimų. Laukiama daugiau, j A. Vakselis. į nio karo”. Ir niekas neprisiminė

Antra gera naujiena buvo Ame-1 Parodos metu įvykstančioms i nenorėjo prisiminti, kad Sov. Sa 
rikos Lietuvių Tarybos įėjimas i į “Lietuvių Dienoms” atžymėti nu-: jungoje tolydžio mirties sprendi 

i komitetą ir pasižadėjimas narėm- matytas specialus ženklelis. Jo; mais lyja tokiu pačiu nepateisina 
ti komiteto darbą. Stambią oini-;projektu rūpinasi E. Kulber. Ko-; mu oagrindu. “Krasnaja Zviezda’ 
gine paramą komitetui pažade- mitetas nutarė prašvti lietuvius1 paskelbė, jog neseniai mirion pa 
jęs ir Čikagos pramonininkas, ži- dailininkus pasiūlyti jam tokio;smerkta 10 ukrainiečių už “kraš 
nomas kataliku veikėjas inž. A nrniektu Komiteto nri-ito išdavimą”.ženklelio projektų. Komiteto ori- to išdavimąUOnidb KdldllKU VVIKVIdd in/,. ZA. 'UiIMUllU 1YVHIUVIV Uli IV įauaviiiia , r. . . . r / r < • i- A
Rudis. Už tai lis irikiuotas i gar- imto projekto autorius atlygina- negu 20 metų, šitie mirties spren- didele 2 r . Ypač agresyvi yra antra — socialistų ir komunistų
bės rėmėjų eiles, kuri, tikimasi, mas pagal susitarimą. J. S. V. dimai protestų nesukelia.— Italijos kairė, kurią sudaro Nenni (Nukelta j '1 psl.)
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Religiniame gyvenime
•, Taikos kaina. Kardinolas Ju- į XI kapui, buvo atrasta dar 

liūs Doepfner perspėjo Vokieti-'nas žemesnis augštas.
jos katalikus vengti klaidingo aiš-' 
kinimo naujausių Vatikano ir ko
munistinės Rusijos santykių. Kar
dinolas priminė Popiežiaus Jono 
XXIII 1959 metų kalėdinę kalbą, 
kurioje Šv. Tėvas labai aiškiai pa
brėžė, kad Katalikų Bažnyčios rū
pestis išlaikyti taiką jokiu būdu 
neturi būti palaikytas kaip nusi
leidimas ideologijoms arba siste
moms, nesutaikomoms su katali
kiškuoju mokymu ir tikėjimu.

• Labdara Vokietijoje. Kardi
nolas J. Frings, Koelno arkivys
kupas. pranešė per V. Vokietijos 
televiziją, kad šių metų Gavėnios 
metu V. Vokietijos katalikai su
aukojo 12 milijonų dolerių pašal
pos fondui “Kovai prieš badą ir 
ligas”. Ši labdaringa iniciatyva, 
pradėta prieš 5 metus, iki šiol su
rinko 55 milijonus dolerių.

/

• Popiežius televizijoje. Gegu
žės mėnesio sekmadieniais kata
likų valandos programos bus skir- i 
tos Šv. Tėvui Jonui XXIII. Prog
ramų eilė vadinsis “I Am With 
You”. Programas paruošė JAV 
Katalikų Vyrų dr-jos komitetas. 
Filmų eilėje bus pateikta Katali
kų Bažnyčios istorija, atkreipiant 
ypatingą dėmėsi Į visas 21 visuoti
nes santarybas. Filmavimo darbai 
užtruko 10 savaičių ir buvo atlie
kami aštuoniose Europos ir Arti
mųjų Rytų valstybėse. Programos 
bus transliuojamos per NBC-TV 
stotis nųp 1.30 iki 2 vcl. p.p.

• Bažnyčia kankiniams atminti. 
Gegužės 5 d. Vakarų Berlyne kar- 

.dinolas Julius Doepfner, Miun
cheno ir FręisĮngo arkivyskupas, 
pašventė naują katalikų bažny
čią. ši/Kankinių Karalienės var
do bažnyčia pastatyta netoli 
Ploetzensee kalėjimo, kur 1944 
m. liepos mėn. nepavykus atenta
tui prieš Hitlerį, buvo sušaudyta 
daug kalinių, tarp jų nemaža ir 
katalikų kunigų.

• Iškilmės Fatimoje. Kardino
las Arcadio Larraona, apeigų kon
gregacijos prefektas, gegužes 12 
ir 13 d. vadovaus iškilmėms Fati
moje, švenčiant 46 metines nuo 
Marijos pirmojo pasirodymo trim 
Fatimos piemenėliam.

• Kardinolas kalba protestan
tams. Kardinolas Richard Cush
ing, Bostono arkivyskupas, pa
kviestas protestantų pastoriaus 
dr. E. P. Booth kalbėjo Islington 
Community salėje Westwood, 
Mass, krikščionių vienybės tema. 
Dar virš 20 panašių susirinkimų 
yra pramatyta artimoje ateityje. 
Kardinolas ypač pabrėžė didelę 
susivienijusių krikščionių jėgą 
pasaulio taikos išlaikyme.

• Šv. Petro kapas pasaulinėje 
parodoje. 1964 m. pasaulinėje pa
rodoje Niujorke. Vatikano pavil
jone bus išstatytas Šv. Petro ka
po gipsinis modelis 7 pėdų ilgio 
ir tiek pat pločio. Modelis bus

vie-

Rusų vadovavimas
Dviejų visuotinių karų sąvar

toje vienintelis Kremlius buvo ri
kiuotojas komunistiniame pasau
lyje. Jis kūrė ir 1943 m. sužlugdė 
komunistinĮ intenacionalą— Ko- 
minterną. J. D. Visirianovičiaus 
— Stalino vienu rankos mostu. 
Vaikystės dienomis padauža va
dintas Soso vardu, vėliau plėši
kas ir revoliucionierius, karo pa
baigos išvakarėse nuramino vaka
rietiškąjį pasaulį, uždarydamas 
jau apnykusią komunistinę orga
nizaciją. Anais metais buvo reikš
tas pasitenkinimas tuo mostu, 
nors Stalino - Hitlerio susitarimas 
ir prieš karą pradėtoji Maskvos 
imperialistinė politika atvirai ro
dė savo kėslus. Karo pabaigoje 
Rusija jau tapo komunizmo viešu

• Seniausi Amerikos dokumen
tai. St. Augustine mieste, Flori
doje, Šv. Augustino katedroje, 
rasti seniausi dokumentai Ameri-į-jj ir k«J
koje būtent katalikų parapijos munist nJė5 poJlitikos riįiuotoja. 
knksto metrikai, pradedant 1594 Kominternas buvo pakeistas Ko- 
m. birželio 2o d., pasirašyti pir- lnįnformu kuris greitai sunyko, 
mojo klebono Amerikoje kun. j0 sunygim0 priežastimi buvo ne 
Dieo0 Escobar da Sornbrana. Do-(, Belgrado susikirtimas, 
kumentai bus isstatyti parodoje — -
1965 m., švenčiant parapijos 400 
metu sukakti.fe fe

• Pašaukimai Meksikoje. Iš vi
so Meksikoje yra 33.758.289 gy
ventojų, iš jų 32.896.607 katali
kai. Dabartiniu metu ten dirba 
tik 6.533 kunigai. Kiekvienam 
kunigui tenka aprūpinti 5.035 ka
talikus. Tuo tarpu JAV vienam 
katalikų kunigui tenka aprūpin
ti mažiau negu 800 katalikų.

• Kardinolo A. Bea knyga.

Jo sunykimo priežastimi buvo ne

bet Kremliaus Įgeidis vadovauti 
tarptautiniam komunistiniam są
jūdžiui. Kremliaus diktatorius dė
josi netik turis priemones spar
tinti komunistinio sąjūdžio veik-

lūžiausia tauta pasaulyje, tikėjosi 
! didelės pagalbos ik senesnės ko- 
! munistinės Rusijos valstybės, ku-
i _ „ i ____ _____ . i___________ x •_ a _ri daug, ko pramoko; bet ir dar ir

Strasburgo mieste, Prancūzijo
je, gegužės 5-7 d. Įvyks Pavergtų
jų Eur 
rencija

seimo konfe-
atvyksta PET Lietu-

tarimuose dalyvauti pakviesti žy
mūs Fed: Vokietijos, Prancūzijos 
ir Britanijos politikai.

Strasburge, PET pasitarimuose 
dalyvaują; jĄV jr Europos veikė- >2: agnaus įr
Europos Tarybos pavasario sesi
joje. Po posėdžių PET seimo cent
ro gen. komiteto mariai lankys 
Įvairias Vak. Europos sostines. I 
Paryžių, Briuselį ir Londoną vyks 
Korboriski, V. Sidzikauskas ir Vi- 
soiahu, pagaliau Hagoje, Kopen
hagoje ir Stockholme lankysis 
PET veikėjai Nagy, Kutt ir Ger- 
menji. E.

n.jŽi, kaip stėbė'žemės ūkyje.
Rusai rėmė besikuriančią ko

munistinę Kinijos Valstybę iki iš
kilo nuomonių skirtumai. Tarp 
rusų ir kiniečių iškilo nuomonių 
skirtumas dėl taktikos 1957 m., 
kai Maskva pasijuto pakankamai 
galinga atsikirsti Vakarams. Nuo 
to meto rusai ėmė kiniečius spir
ti prie sienos, siaurinti ūkinę pa
ramą ir atšaukti 1200 rusų žino
vų, talkinusių krašto atstatyme. 
Beveik tuo pat metu Kinijoje Įvy
ko nederlius ir 1961 m. kilo-net 
badmetis pietrytinėse srityse. 
Pramonės gamyba sunyko. Iš 
miestų gyventojai buvo išsiųsti į 
žemės ūki. 1957 m. skelbtasis šuo
lis i priekį 1963 m. tapo lėtu ki
niečių slinkimu.

Skirtinga taktika
Rusai ir kifiiėčiai ėmė nesutar

ti ne dėl esminių ideologinių 
klausimų, bet dėl skirtingos tak
tikos užsienio politikoje: Rusai 
siūlė taikų sambūvį su Vakarais, 
kiniečiai ji atmetė: Rusai' mažais 
pasitraukimais ir dideliais puoli
mais siekia Įsigalėti pasaulyje, 
kiniečiai reikalauja tuojau pradė- 
ti didelio masto spaudimą; jei ne 
karini puolimą. Rusai ima kištis 
Į kiniečių politinės įtakos sritį, ki
niečiai gi užuolankomis primena 
mongolų siautėjimo laikus ir nu-, 
tiesia kelius Į Taškentą ir Semar- 
kandą, kurie kadaise jiems mo
kėjo duoklę: Rusai turi milžiniš
kas sritis, didelius žemės turtus 
savo gyventojų prieaugliui; kinie
čiai — tauta be erdvės, be žalia
vų didesnių išteklių, be kapitalo 
ir be sunkiosios pramonės. Kinie
čiai siekia karo be modernaus ap
siginklavimo, rusai gi laukia pro
gos karą pradėti, kai ‘turės ryškią 
apsiginklavimo persvarą prieš va
kariečius. Skirtumai yla- didėli, 
tačiau juo? jungia tautini? impe
rializmas, kurisdangstoma? komu
nizmu. Abi stovyklos-gerai žino, 
kad eidamos skirtingais keliais 
gali pralaimėti didelės apimties 
žaidimą. Rusai nenoromis verčia-, 
mi daryti nuolaidas tuo metu, kai1 
jau pradėtas didesnės apimties 
komunistinis priešpuolis pietry
tinėje Azijoje. Kiniečiai vadina 
Chruščiovą bailiąja pele, kai pa
starasis Maotsetungą kviečia pa
viešėti Rusijoje. Paruošiamieji 
darbai atstatyti tiltui atliekami 
apdairiai abiejose stovyklose.

centro laukiama atvykstant 9 gen. 
komiteto narių ir gen. sekreto
riaus. Toks pat skaičius dalyvaus 
ir iš Europoje PET atstovaujan
čių devynių tautybių.

Numatyta svarstyti klausimus: 
kelias Į laisvę pavergtoje Euro
poje^ Centro ir Rytų Europa — 
Vakarų saugumo veiksnys; kuriuo 
keliu tenka eiti Europai? Pasi

mė ir teberemia, Visai supranta
mas Maskvos nusiteikimas be pa
sigailėjimo iš šaknų rauti tautiš
kumą, ipažesnes tąiitas rusinti ir 
siekti vienos rusų kalbos Įsigalėji
mo vadinamame komunistiniame 
tarpsnyje. Vadinamose liaudies 
respublikose rusai negalėjo už
gniaužti tautiškumo, nors kariuo
menėje, saugume turėjo savo akis 
ir ausis. Jas gniuždino ūkiškai ir 
išnaudojo jų gyventojus tarptau
tinio komunizmo vardan.

Sovietų komunizmas buvo ir li
ko rusų Įtakoje, rusiškojo impe
rializmo ženkle. Visa tai galėjo 
be trinties riedėti iki Įvyko per
versmas Kinijoje, kuri ėmė bran
dinti savo tautiškumą komunizmo 
priedangoje. Dvi komunistinės 
stovyklos, dvi skirtingos tautiš
kumo ir imperializmo srovės neiš
vengiamai turėjo susikirsti ne dėl 
marksinio komunizmo aptarties, 
nes K. Marksas netik dėjo viltis i 
vakariečius, bet ir neapkentė ru
sų. Jei jis būtų vėliau gyvenęs ir 
turėjęs progos stebėti pastarųjų 
Įvykių raidą, gal būtų pasisakęs 
už nuosaikesni komunizmo Įgy
vendinimą, kuris primintų ne re
voliucijas, plukdytas kraujo tėk-

pobūdi. Marksas atsidėjęs teori
niams kapitalistinės santvarkos 
aptarimams, kurių dalis vėliau at
šlijo nuo tikrovės, paliko atvirus 
komunistinės organizacijos klau
simus. Leninas buvo filosofinis 
revoliucijos kurstytojas, bet jis 
neturėjo didesnės nuovokos apie 
komunistinės valstybės ūkinę or
ganizaciją. Jam terūpėjo laimėti 
revoliucijos metu. Stalinas buvo 
klastingas, nuožmus, bet menko 
intelekto. Staliniškojo komuniz
mo pagrindai vėliau buvo ap
griauti, bet paliktas valstybinis 
kapitalizmas. Chruščiovo kažku
rios reformos pramonėje, ūkinėje 
valstybės decentralizacijoje ma
žiau atnešė naudos negu jis tikė-

Naujosios valstybės

lai, bet ir daugiau išminties už ki-j mėse, bet anglų Fabian draugijos 
4-^1 IrArvM i >1 i ni-'i 1 iTArlzxmin TA ril 1 1 Al OfL’CC O *1t Cl 1 tnArntu kraštu komunistu vadovus, fe fe fe

Pastarojo dešimtmečio 
Įtampa

Teroristui kruvinajam Stalinui 
mirus, tarptautiniame komunisti
niame sąjūdyje ėmė bręsti nauja 
Įtampa. Per pastarąjį dešimtmeti

Krikščipnių vienybe labiausiai nuo klastingojo gruzino mirties, 
besirūpinąs kardinolas yra para-' 0 gaĮ j0 nužudymo, išryškėjo tai-
šęs veikalą “Krikščionių vieny
bė”. Jis jau išverstas anglų kal- 
bon ir ’ išleistas š.m. balandžio 
mėn. Palmer leidyklos. Knygoje 
autorius nagrinėja krikščioniško
sios meilės reikalingumą, tarp
tautinius santykius ir pabrėžia 
reikalą dirbti kartu su visais 
krikščionimis, o ne prieš vieni 
kitus.

• Paskyrimai Vatikane. Ukrai-į

syklė, kad kiekviename krašte 
esančios skirtingos sąlygos verčia 
pasirinkti skirtingus būdus komu
nizmui Įgyvendinti. Netik skirtin
ga tautinė samprata, tikinčiųjų 
nusiteikimas, istorinis vyksmas ir 
kultūrinė raida privertė jo Įpėdi
ni daryti kaikurių nuolaidų. Būtų 
neišmintinga tvirtinti, kad Stali
nas būtų sugebėjęs teroru už- josi, žemės ūkyje paliktas pir- 
tvenkti naujoms komunistinėms mykštis kolektyvizmas, kuri Sta-

niečiu metropolitąs Lvivo arki-! versmėms.Jis gyveno tarpsnyje, linas nepaprastai žiauriai Įgyven- 
- i kai tik kaikur, pvz. Jugoslavijoje, i dino Ukrainoje.

UETUVAI VERGIJA - UGANDAI LAISVĖ
V. ZALATORIUS ..

Po to, kai Lietuva prarado savo' mušti 500 šiaurės rytų Ugandos 
nepriklausomybę, 30 valstybių gyvulių augintojų.
vien Afrikoje Įžengė į laisvųjų 
tautų tarpą. Kontinente, kuriame 
prieš karą tebuvo laisvos tik Egip
tas, Etijopija ir Liberija, šiandien 
yra dauguma pasaulio valstybių. 
Iš 110 Jungtinių Tautų narių 3*3 
yra Afrikos tautos.

Paskutinė nepriklausomybę ga
vo Uganda, praeitų metų spalio 
9-tą: Tai buvęs anglų protektora
tą? vidurio rytų Afrikoje, kuris 
ir toliau pasiliko Britų bendruo
menėje. Oficiali valstybės galva 
ir dabar yra karalienė Elzbieta, 
nors krašte knibžda ir mažesnių 
karaliukų — kiekviena gentis turi 
po vieną.

Krašte 3 partijos
Praktiškai kraštą valdo centri

nė vyriausybė iš sostinės ir di
džiausio miesto Kampalos (maž
daug 50.000 gyv.). Ją sudaro 
Ugandos tautinis kongresas ir Ka- 
baka (=karaliaus) Jeka su minis- 
teriu pirmininku M. Obote prie
šakyje. Demokratų partija, kurią 
remia ir keliasdešimt tūkstančių 
Ugandos katalikų, yra opozicijoje.

• Politinio subrendimo atžvilgiu 
Uganda yra pasiekusi laipsni, ku
riame Lietuva buvo Mindaugo 
laikais. Įtakingiausioje krašto 
provincijoje Bugandoje ryškios 

i separatistinės tendencijos. Jai vy
riausybe buvo priversta suteikti

Uganda, kuri yra tris kartus 
plotu didesnė už Lietuvą ir turi 
arti 7 mil. gyventojų, yra žemės 
ūkio kraštas. Daugiausia augina 
kavą ir medvilnę. Iš žemės turtų 
turi vario ir cino. Nežiūrint, kad 
šis kraštas yra pačioje Afrikos 
širdyje, nėra nepakenčiamai 
karšta. Didesnė Ugandos dalis yra 
3.000 pėdų virš jūros lygio, ap
supta dar augštesnių kalnų ir di
džiulių ežerų: Viktorijos, Alber
to ir Edvardo. Prie šių ežerų yra 
keli rezervatai, kuriuose augina
mi drambliai.

Ugandos kaimynai šiaurėje yra 
Sudanas, rytuose — Kenija* pie
tuose Tanganika ir Ruanda, vaka
ruose — savo pilietiniu karu ne
seniai pagarsėjęs Kongas.

Krypsta kairėn
Uganda yra viena šešių Afrikos 

valstybių, pripažįstančių Raudo
nąją Kiniją. Ir Maskva ir Peipin- 
gas neseniai atidarė savo konsu
latus Kampaloj. Ugandiečiai kol 
kas neišgali Įsirengti savo am
basadų raudonųjų sostinėse. 
Tuo pačiu metu Uganda nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Portugalija, “griežtai nesutikda
ma” su pastarosios rasine politi
ka Angoloj ir Mozambike.

Šių metų valstybės biudžetas 
siekia $56 mil. Piniginis vienetas 

autonomiją. Tuo pačiu keliu eina yra rytų Afrikos šilingas, padaiin- 
ir Busoga. Nerimsta ir. vakarinės tas i 100 centų (vienas šilingas = 
provincijos Ankole, Bunjoro ir į 14 kanadiškų centų). 
Toro.

Stipriausioji ^Buganda nori iš 
bunjoriečių atsiimti šešias apskri
tis, kurios Bųgandai anksčiau pri
klausė ir kurias anglai banjorie- 
čiams buvo priskyrę už pagalbą 
tramdant bugandiečiųs. Bunjcrie- 
čiams ypatingai svarbus- šventas 
medis prie Mubende miesto, nes 
po tuo medžiu jie karūnuoja savo 
karalius. Mubende yra vienoje iš 
tų šešių apskričių.

Ugandos santykiai su kaimy
nais irgi nepastovūs. Madoje gal
vijų grobimas. Pernai lapkričio 
mėnesi iš kaimyninės Kenijos Į 
Ugandą Įsibrovė' turkanonų gimi
nės vyrai ir pagrobė 200 gyvulių 
iš Dodoto genties. Tie susirėmi
mai dėl gyvulių būna ginkluoti. 
Spėjama, kad per paskutinius ke
lerius metus tokiu būdu buvo už-

vyskupas Slipyj, neseniai paleis-į 
tas iš sovietinių kalėjimų po 18 
metų kankinimo, popiežiaus Jono 
XXIII paskirtas rytų apeigų kon
gregacijos patarėju. Tuo tarpu jis 
gyvena,vienuolyje netoli Romos 
ir neteikia jokią* viešų pareiški
mų. Lenkų arkiv. J. Gawlina pa
skirtas II Vatikano santarybos ko
misijos nariu, kuri rūpinasi vys
kupijų tvarkymu.

• Lietuviai prelatai. Popiežius 
Jonas XXIII pakėlė i monsinjo
rus: kan. dr. Z. Ignatavičių, kun. 
dr. Vyt. Balčiūną ir kun. V. Min
cevičių. Jiems suteiktas titulas 
“Camerieri segreti sopranumera- 
ri di Sua Santita”. Mons. Z. Ig
natavičius yra šv. Kazimiero kole
gijos vicerektorius, priklauso 
Kauno arkivyskupijai, kuri laiką į kiekvieną rytą vokiečių artileri- 
profesoriavo Brazilijoj ir Riode-jos sviediniai pasiutusiu taiklu- 
žaneiro vyskupijos kurijoj. Mons. mu pradėdavo daužyti kitame 
Vyt. Balčiūnas priklauso Panevė
žio vyskupijai, yra šv. Kazimiero 
kolegijos auklėtinių dvasios va
das; šią vasarą atvyksta ilgesniam metu, nei pagaliau visos priemo- 
’ ” * * ’*” 'T ------'“'nės pabūklams užmaskuoti.

— žalčiai, jie turi katės akis...
—Taigi, mes savo artilerijos 

pozicijų negalime Įžiūrėti iš Vol
gos pakrantės, o jie jas mato iš 
vakarinio Stalingrado pakraščio...

Šią nelygią artilerijos dvikovą 
nutraukė Volgos vandenyse pa
mėgęs maudytis eilinis sovietų 
kareivėlis. Rytui švintant, nusi
metęs prakaito persunktą unifor
mą, jis šoko i Volgos bangas. Už 
pusvalandžio prasidės vokiečių

laikui i JAV pas N. Pr. M. seseris 
Putname. Mons. V. Mincevičius 
yra itališkosios ELTA-PRESS re
daktorius ir žymus Liet. Bendruo
menės veikėjas. Nuo bal. 1 d. jis 
oaskirtas Italijos lietuvių katali
kų Misijos direktorių rūpintis 
dvasiniais jų reikalais.'

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

Maskva. — 10 sovietinių pilie
čių nuteista sušaudyti už tai. kad 

paruoštas pagal paskutinius ar- j karo metu tarnavo vokiečių SS 
cheologinius tyrinėjimus, kai; daliniuose ir buvo sunaikinimo 
1940 m. po. šv. Petro bazilika, lagerio Sobibur, Lenkijoj, sargy- 
ruošiant vietą popiežiaus Pijaus! biniai.

Įvairus
• . • • • į Lietuva, Latvijąsiuntiniai Estija, Ukraina

IX |Z___~ Siunčiame ___ _ Jūsų sudarytus ir ap-
IS IvuHuuOS* paprastu ir OTO PCI Si U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi-

LIETUVIŲ

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

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

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E.. Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALCZA

buvo darytas posūkis i tautini ko
munizmą, kuris ilgai buvo remia
mas Vašingtono.

Tautiškumo vaidmuo
šio pokario metu netik Rytai, 

bet ir Vakarai veidmainingai 
smerkė tautiškumą, kuri patys rė-

Kiniečiu keliasfe
Kiniečiai pasirinko savo kelią. 

Jie remiasi kaimu, o ne pramonės 
darbininjcąij. Jų žemės ūkio ko
munos, kurias kritikavo Chruš
čiovas, dar mažiau sėkmingos už 
rusų kolchozus. Kiniečiai, di-

STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
Sovietų kareiviams daugiau rū

pėjo kitas nemalonus faktas:

Volgos krante esančių sovietinių 
baterijų pozicijas. Nepadėdavo 
nei pozicijų kaitaliojimas nakties

paliko ramybėje sovietinių pa-i jau buvo žuvęs Stalingrado kau- 
būklų pozicijas. Volgos pakrantė- tynėse. Dvi dienas prieš savo mir- 
je i žemę buvo pakastas vokiečių! ti jis Įrašė prasmingus žodžius 
kareivis juokingai atrodančioje užrašų knygutėje: “žvaigždės yra 
senutės aprangoje ... Į amžinos, o žmonės elgiasi taip,

Stalingrado skydas
šeštąją vokiečiu armiją Stalin-i . , , v .

grado griuvėsiuose pasiekė Hitle- i Sūnys tankų pabaisa 
rio Įsakymas pagaminti specialų. Vokiečių tankų Įgulas gerokai 
skydeli Stalingrade kovojančių; sukrėtė sovietų dresiruoti šunys, 
kareivių krūtinėms papuošti. i Prieš tanką pasirodęs šuo daž-

— Ar negeriau būtu pirma už- i niausiai neatkreipdavo didesnio 
imti Stalingradą, o tik paskui gal- dėmesio, nes juk, logiškai galyo- 
voti apie pasižvmėjimo ženklus?! jaut, ką paprastas šunelis galėtų 
— protestavo štabo viršininkas, t padaryti plieniniam milžinui, šuo

— Mes turime Narviko skvda,! šokdavo ant tanko. Jo šuolį paly- 
Krymo skydą, Stalingrado ženk-i dėdavo sprogimas, ir tankas pa
las,papildytų šią kolekciją. — fiJskęsdavo ugnies jūroje.
losofavo armijos vadas gen. Pau
lus. _ - - *______

— Generole, mes laimėjome tą miną* Tačiau šuo yra labai že-

lyg kad jie turėtų pasitraukti iš 
čia sekančią dieną.. .”

Mislė buvo išspręsta, kai šuns 
pakaklėje pavyko pastebėti pririš-

artilerijos koncertas, o iki to lai- Narviko ir Krymo kautynes, kai mas ir judrus taikinys, o tankas 
ko yra puiki proga atsigaivinti tuo tarpu dėl pergalės Stalingra- turi, palyginti, ribotą apšaudymo
Volgos bangose.

Srovė sovietų kareivėli tą ryt
metį nunešė tolokai nuo krante 
paliktos uniformos. Išlipęs i kran- 

Įtą, jis pastebėjo pirmą kliūti — 
i tarp jo ir uniformos kiurksojo 
švarą mėgstanti senutė.

“Senos bobutės neturėčiau iš
gąsdinti Adomo kostiumu!...”— 
pagalvojo kareivėlis. Nenorėda
mas atkreipti jos dėmesio, karei
vėlis ant pirštų galų pradėjo ar
tėti prie paliktos uniformos. Bo
butė jo nepastebėjo. Ji, kaip pa
prastai, buvo palinkusi prie savo 
kibiro.

“Ji ir jos kvaili skalbiniai” — 
nusikeikė pro šalį mėginantis pra
slinkti kareivėlis. Tačiau kibire 
nesimatė skalbinių. Skalbiniai bu
vo išmėtyti aplink kibirą. Karei
vėlis sustojo lyg gyvatės Įgeltas 
— iš kibiro sklido Įtartini garsai, 
kokius galėjo sukelti tik gerai už
maskuotas radijo siųstuvas...

— štai,, kur yra tos vokiečių 
katės akys!...

Išgirdusi kareivėlio žodžius, 
“bobutė” pašoko jaunos mergai
tės vikrumu. Prasidėjo nelygi ko
va. nes “bobutės” judesius gero
kai varžė stori sijonai ir kiti mas
kavimosi tikslams skirti aprangos siuto: 
gabalai, kai tuo tarpu sovietų ka
reivėlis. būdamas Adomo kostiu
me, pasižymėjo žalčio slidumų. Jo 
rankos užspaudė “bobutės” gerk
lę. Tą rytmetį vokiečių artilerija

de niekas šiandien dar negali bū- lauką. Tanko Įgula bejėgė prieš 
ti tikras. Atrodo, kad mes čia tik arti žemės esančius žemus taiki- 

; gaištame laiką. nius, nes tanko patranką ir kulko-
j — Laiko gaišinimas yra būti- svaidžius galima nuleisti tik iki 

tam tikro laipsnio. Todėl nenuo
stabu, kad sovietų dresiruoti šu-

gaištame laiką

I nas pergalei pasiekti.
— Arba jai atitolinti...
Hitlerio Įsakymas buvo perduo-: nys padarė didelių nuostolių vo- 

tas propagandos kuopai nr. 637. kiečių šarvuotoms divizijoms.
Kuopa šį nedėkingą uždavinį pa

skyrė karo dailininkui Ernst Ei- 
gener. šis gabus menininkas ne
mėgo karo ir jo nešamo sunaiki
nimo. Ilgas valandas jis praleido 
studijuodamas namų griuvėsius, 
stebėdamas ūkanas Volgos pa
krantėje. sviedinių išraustas duo
bes. Kareiviai ji dažnai matyda
vo pirmose linijose su popieriaus 
lakštu ir pieštukais rankose. Jam 
buvo gerai žinomi nuostoliai, ku
riuos vokiečių kareiviui teko pa
tirti Stalingrado griuvėsiuose. To
dėl nenuostabu, kad jis i šį skydą 

Į Įtraukė kapines Volgos miesto 
griuvėsiuose ir i jas atsuktą žu
vusio kareivio veidą. Ant kareivio 
šalmo buvo uždėta spygliuotų vie
lų karūna, o skydo apačioje pa 
prastas, bet daug pasakantis už
rašas: “Stalingradas”.

Pamatęs Ernst Eigener sukur
ta Stalingrado skydą, Hitleris pa-

— Tai visiška kareivių demora
lizacija! Koks idiotas galėjo pa
ruošti toki nevykusi projektą?

Skydo projektas buvo atmestas, 
o jo “idiotas" autorius tuo metu

šunų dresiravimui sovietinis 
komunizmas panaudojo jam 
Įprastą žiaurumą, kuris būtų iš
šaukęs protesto balsus Anglijoje 
ir kituose šunis mylinčiuose kraš
tuose. Keletą dienų šuniui nebū
davo duodama jokio maisto, pas
kui mirtinai išalkęs šunelis būda
vo privedamas prie tanko, ant ku
rio jo dresiruotojai padėdavo mė
sos gabalą. Vėliau ši šunų kanki
nimo operacija būdavo pakartoja
ma su judančiais tankais. Alkio 
kamuojamas šunelis pradėjo gal
voti, kad ant kiekvieno tanko jo 
laukia sultingos mėsos gabalas...

šuns panaudojimas prieš vo
kiečių tankus buvo juokingai pa
prastas: beliko išalkusi šunį at
gabenti arčiau vokiečių tankų, po 
jo kaklu parišti miną ir paleisti. 
Neskirdamas sovietiniu tanku 
nuo vokiškųjų ir tikėdamasis už
tarnauto mėsos gabalo, keturko
jis žmogaus draugas šokdavo ant 
tanko, paaukodamas gyvybę už 
savo kankintojus...

(Bus daugiau)

Švietimo srityje Uganda yra to
liau pažengus, negu dauguma ki
tų Afrikos tautų. Krašte veikia 
daugiau kaip 6.000 mokyklų, ku
riose mokytojauja netoli* 19:000 
mokytojų (tik 67 europiečiai). 
Taip pat veikia Rytų Afrikos uni
versiteto kolegija, kurioje studi
juoja maždaug 300 ugandiečių.

Pirmasis europietis
Pirmas europietis, nusikraustęs 

i Ugandą, buvo vokiečių nuotykių 
jieškotojas K. Peteris, kuris kai- ' 
zerio vardu 1890 m. buvo sudaręs 
sutarti su Ugandos karaliumi, pa
gal kurią ši karalija turėjo tapti 
Vokietijos kolonija, šiek tiek 
anksčiau betgi anglai su vokie
čiais buvo pasidalinę Įtakų sfero
mis ir Uganda atiteko anglams, 
kurie ją valdė iki pernai metų..

WJA

NAUJOJI AFRIKA. — Trisdešimt Afrikos valstybių, kurios po II 
D. karo gavo nepriklausomybę. Tik try s buvo nepriklausomos prieš 
karą, o 16 dar laukia eilės. Valstybės su numeriais žemėlapyje yra: 
1. Tunisija; 2. Siera Leone; 3. Dramblio kaulo krantas; 4. Augštu- 
tinė Volta; 5. Togo; 6. Dahomija; 7. Ruanda ir 8. Burundi  ja. .

Afrikos demokratija
JAV prezidentas J. F. Kenne

dy buvusi Michigano gubernato
rių Williamsą paskyrė užs. reik, 
ministerio — Vaist. Depart, sek
retoriaus asistentu Afrikos reika
lams. Williams panoro pats susi
pažinti su Afrika ir afrikiečiais, 
tad keliavo po Afriką, ją tyrinė
jo ir priėjo išvadą, kad Afrikos 
demokratija netuoj bus tokia kaip 
Amerikoje. Afrika gavo demokra
tiją, nebūdama jai pasirengusi. 
Koloninė politika daug ko pamo
kė afrikiečius, ypačiai nekęsti 
baltųjų kolonistų. Be baltųjų ko

lonistų valdžios, afrikiečiai visad 
turėjo savo genčių valdžią. Ir Af
rikos negrus, tarsi ju prigimtis, 
traukia juos prie genčių valdžios, 
tad reikia skaitytis su faktu, jog 
gentinė valdžia dar ilgus metus 
laikysis naujai Įkurtose Afrikos 
negrų respublikose. Be gentinės 
valdžios dar yra stiprus negrų pa
linkimas Į vienos partijos valdžią. 
Ateis demokratija i Afriką, sako 
Williams, bet tik po daugelio me
tų, kai afrikiečiai supras, jog rei
kia nevien laisvę vertinti, bet ir 
mokėti ją išlaikyti.
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DEŠIMT METU
360 pasirodymu scenoje

PASIKALBĖJIMAS SU TORO NTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PĖS VADOVU V. TURCTA

Artėjant didžiajai tautinių šo-, dalyvavimas Laisvės festivalyje 
kių šventei, kuri Įvyks š.m. lie- — “Freedom Festival” Toronte 
poš 6-7 d.d. Čikagoje, viso Ame- jau antri metai iš eilės. Šiaip iš 
rikos. žemyno lietuviškasis jauni- viso esame pasirodę scenoje jau 
mas Įtemptai ruošiasi dalyvauti, apie 300 karių. Daugiausia esame 
J šią šventę iš rytinės Kanados šokę Toronto lietuviams ir kita- 
vyksta Toronto taut, šokių grupė į taučiams. Iš žymesnių gastrolių 
“Gintaras”, Hamiltono—"Gyva-! paminėtinas Detroitas, Montrea- 
taras”, Montrealio ir St. Catha-j lis, St. Catharines, Hamiltonas.
l ines grupės. Ta proga mūsų laik- — Būtų Įdomu supažindinti 
raščio atstovas, susitikęs po repe- skaitytojus ir su grupės vadovu, 
ticijos Toronto “Gintaro” vadovą Kada pradėjote šokti taut, šo- 
V. Turūtą, paprašė ji pasidalinti kius?
su skaitytojais mintimis, atsakant —
i eilę klausimu. tieji Į 1943 metus, kai dar tebe-

— įdomu būtu žinoti kaiką iš buvau Suvalkų Kalvarijos gimna- 
“Gintaro istorijos. zij°j- Nuo tada iki šiol tebesu su-
_ - Grupė pradžioj įsikūrė kaipl±^ .S'

O tai jau seni laikai, vedan-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULA1TIS

traukos — Vokietijoje, Britanijo
je, kur pradėjau vadovauti gru
pei, ir Toronte.

— Kaip vyksta grupės ruoša' 
II taut, šokių šventei?

— Apskritai imant, tąja ruošai 
esu patenkintas. Didžiausia kliū
tis šiuo metu yra margas šokėjų 
sąstatas. Dali grupės sudaro stu
dentai, kitą dali moksleiviai arba 
jau mokyklas nebelankantieji. 
Dėl tokio sąstato Įvairumo sunku 
surasti visiems priimtiną repeti
cijų ar gastrolių laiką, štai kad ir 
šiuo metu studentai laiko egzami
nus, tad repeticijas teko nutrauK- 
ti. Kai už poros savaičių studentų 
vargai baigsis, prasidės egzaminai 
gimnazijose. Iš centro šventė tuo 
tarpu yra gerai ruošiama. Ypač 
vertinga, kad šventei ruošti komi
tetas jau išleido platų vadovą su 
visų 16 šokių pilnu aprašymu. Tas 
yra itin svarbu, nes nevisur tie 
patys šokiai vienaip šokami.

— O kaip su finansiniais rei
kalais?

— Finansiniai reikalai, liečia

Toronto skautų-čių vienetas apie 
1953 m. daugiausia skaut. Pažė
ros iniciatyva. Greitu laiku vado
vavimą perėmė žinomoji mūsų 
taut, šokių mokytoja, buvusi Čiur
lionio ansamblio taut, šokių va
dovė, p. Ličkūnaitė - Šadeikienė. 
Nuo 1956 m. grupė pagrindinai 
persitvarkė, pasivadindama “Gin
taro” vardu. P. šadeikienei pasi
traukus, teko man perimti tos 
grupės vadovavimą. Tas pareigas 
einu iki šiol.

— Iš datų matyti, kad grupė 
jau bebaigianti pirmąjį savo veik
los dešimtmeti. Kokie žymesnie
ji grupės pasirodymai yra buvę 
tame ilgame laikotarpyje.

— Žymiausias pasirodymas lie
tuvių tarpą buvo dalyvavimas I 
taut, šokių šventėje 1957 m. Či
kagoje ir Kanados Liet. Dienoje 
Montrealyje. Iš pasirodymų kana
diečiams žymiausi yra mūsų pa
sirodymai Toronto televizijoje, 
kurių iš viso jau turėjome tris. 
Neeilinės reikšmės yra ir mūsų į

vykimą į šventę, tuo tarpu neko
kie. Grupė savo pinigų neturi 
tiek, kad galėtų užsimokėti kelio
nę. žadėjo pagelbėti Toronto apy
linkės valdyba ir SLA Toronto 
kuopa. Kombinuojame užsisakyti 
traukinio vagoną, Į kuri tilptų vi-

■ sos iš rytinės Kanados važiuojan- 
. čios grupės ir dar Ročesteris.

1 1 • • ——

ERIEŠPASKETINI BALANDŽIO t Lietuvos bei lietuvių labui.
SAVAITGALI Čikagon buvo atvykę Meninę minėjimo programą išpildė 
svarbūs asmenys iš Niujorko — V LIK o seserys — Ona ir Elena Blandytės, 

! pirm. dr. A. Trimakas ir Lietuvos Lais* kurios čia savo skambiais balsais ma* 
į vės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas, loniai nuteikė klausytojus. Taip pat 
Jie čia buvo atvažiavę dalyvauti veiks* buvo vakarienė ir šokiai. Visai progra* 

■ nių posėdyje, painformuoti Čikagos mai vadovavo apygardos v-bos narys 
į lietuvių veikėjus apie Lietuvos lais- B. Vitkus.
vinimo žygius ir padaryti atitinkamus • • • 
nutarimus bei išvadas. I LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACT-

Balandžio 19 d. svečiai dalyvavo lie* JOS 50 METŲ SUKAKTIS balandžio 
tuviškų organizacijų bei spaudos at- 27 d. prisiminta L. vyčių salėje. Ši da- 
stovų pasitarime. Dr. A. Trimakas ir ta sutapo su L. vyčių gimtadieniu, ivy* 
V. Sidzikauskas čia padarė plačius pra- kusiu prieš 50 metų — 1913 m. balan- 
nešimus. Klausytojus ypatingai domi- džio 27 d.
no V. Sidzikausko pranešimas, kuria- šios organizacijos steigėju yra lai
me kalbėtojas sustojo ir ties neseniai komas Mykolas Norkūnas, Amerikon 
pasirodžiusiomis žiniomis apie keičia- atvykęs 1892 m. ir pradžioje apsistojęs 
mą JAV politiką Baltijos kraštų at- Brockton, Mass. Jis visą savo jaunys- 
žvilgiu. čia pranešėjas nurodė, jog tę ir vėlesniuosius metus pašventė 
kaikurių pasikeitimų reikia laukti, 
nors padėtis nebūsianti tokia bloga, 
kaip kad amerikiečių spaudoje pra
nešta. Kalbėtojai susilaukė paklausi
mų, į kuriuos davė atsakymus.

Sekančią dieną Įvyko oficiali konfe-! 
rencija, dalyvaujant ALTos, VLIKo,' 
LLK atstovams ir gen. konsului dr. P.j™,, ___ ______ « ______ ____—.
Daužvardžiui. Vadovaujant L. Šimu-1 gi. Bet tiktai tie, kurie auga krūvoje, 
čiui, čia išklausyti visų minėtųjų insti- ‘ susispietę. Gi pakraščiuose, kai jau pa- 
tucijų atstovų pranešimai ir priimtas krikę, visi kreivi ir nenaudingi. Pasta- 
komunikatas, Įvairiais lietuviškąjį gy-1 rieji tokiais išaugo dėl to, kad būdami 
venimą liečiančiais klausimais. Buvo, paskiri, vėjų ir audrų lankstomi i vi* 
užakcentuota, jog reikia glaudaus tar-; sas puses, nepajėgė atsilaikyti”, 
pusavio bendradarbiavimo, siekiant Lietuvos vyčių himne (žodžiai kun. 
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės Gustaičio, muzika komp. A. Aleksand- 
atstatymo pagreitinimo, 
o • •

VIENAS IŠ VEIKLIAUSIŲ lietu
viškų junginių Amerikoje — Lietuvių 
Bendruomenės Čikagos apygarda ba
landžio 20 d. minėjo savo gyvavimo de
šimtmeti. Ta proga Balio Pakšto sa
lėje Įvyko sukakties minėjimo aktas — 
vakarienė.

Susirinkus virš 200 asmenų, L. Ben- istorija, paruošta Igno Sakalo (ang- 
----- --------- p-..--------- --------- . - v Į druomenės kūrimosi žygius nušvietė liškas tekstas — Stasio Piežos), jau 

nių vadų ratelio žmonės, besispie-( pirmasis apygardos valdybos pirm. P. yra spaudoje ir pasirodys šią vasarą

Toronto tautinių šokių grupė “Gintaras” repeticijos metu: “Reikia šokti, nėra kada juoktis”...
S. Dabkus

Naujieji Maskvos ir Vatikano mostai
Kaip didžiausia sensacija nu

skambėjo N. Chruščiovo žento 
Adžiubėjaus ir jo žmonos Rados 
priėmimas Vatikane kovo 7 d. 
Antras Įvykis, kuris nevieno liko 
priimtas kaip ano vizito tęsinys, 
tai enciklika “Pacem in terris”. 
Kaikuri spauda sugretinusi tuos 
Įvykius padarė išvadą, kad Krem
lius sukrikščionėjo, o Vatikanas 
“sukomunistėjo”. Padariusi to
kią išvadą, ji stebisi, kaip tai ga
lėjo Įvykti tarp dviejų priešin
giausių polių ir kartu priekaištau
ja Vatikanui toki žygi, kuris esą 
silpnina Vakarų priešinimąsi ko
munizmo užmačioms.

Tikroji prasmė
Nuriedėjus pirmajai sensacijų 

bangai, jau galima tiksliau įžvelg
ti tikrąją Vatikano mostų pras
mę. Pirmiausia, neabejotinai aiš
ku, kad krikščionybė ir komuniz
mas savo pagrinduose buvo ir te
bėra nesutaikomi. Adžubėjaus at
silankymas to priešingumo nė

klausimais rašąs komunistinėje 
spaudoje, prieš 6 metus yra pa
reiškęs: “Komunizmas išsiplės vi
sur, bet vienintelis realus jo prie
šas. kuris jam kliudo, tai Katalikų 
Bendrija. Pvz. Afrikoje jinai at
ima mums iš po kojų atramą rem- 
dama tautų išsilaisvinimo sąjūdi. 
O, Jos politika nuostabi! Sociali
nėje srityje tai vienititelė pajė
ga, galinti mums priešpastatyti 
nuoseklia doktrina ...” Bet tai Į

šiai katalikiškojo jaunimo organizaci
jai, kurios gretose yra buvę ar dar yra 
patys žymiausieji Amerikos lietuvių 
veikėjai. M. Norkūnui organizaciją 
steigti mintis atėjusi (jo paties žo
džiais): “Kartą bevaikščiojant girioje 
ir besigrožint jos gražumu: medžiai tie
sūs, gražūs, augaloti ir viskam naudin-

susispietę. Gi pakraščiuose, kai jau pa* 
krikę, visi kreivi ir nenaudingi. Pasta*

porą metų lankėsi Maskvoje, N. 
Chruščiovas jau darė užuominų ta 
linkme. Popiežiaus Jono XXIII 
80 metų amžiaus sukakties proga 
N. Chruščiovas atsiuntė sveikini
mą. Užsienio r. min. A. Gromyko 
per sovietų atstovą prie Kvirina; 
lo Romoje tyrė Vatikano nuotai
kas ir domėjosi jo laikysena. Pa
staruoju metu Maskva delegavo 
savo ortodoksų cerkvės stebėtojus 
i Vatikano santarybą; išleido iš j ... ve.
kalėjimo ir tremties ukrainiečių Į pastebi tiktai gana riboto sovieti- ■ 
katalikų Lvivo metropolitą Sli- nių vedų ratelio žn • . ••v Wf, » v | X 1 XBCX 0*0 <* & *** K* VO VUKHJ KVKFO’ JZ** ***. * • i * C* O fza ** į*4»O** O O*** » M O U* •*

pyj po 18 metų. Maskvos atstovai, Čia apie N. Chruščiovą, šiaipjau Gaučys. Taip pat kalbėjo ir kitas buvęs prieš jubilėjini L. vyčių seimą Bostone, 
net keturi, Bolzano premijos ta- rusams kataliko vardas nieko ne- apygardos pirm., dabartinis centro vai- j Čikagoje ------
ryboje balsavo UŽ taikos premijos sako, nes jie beveik nieko nežino dybos pirm. Jonas Jasaitis ir šiuometi- j organizacijos žurnalas “Vytis”, pradė- 
skyrima Jonui XXIII. Tai vis fak-; apie katalikus. O žinantieji apie nis apygardos vaidybos pirm. p. Vėb- jes eiti 1915 m. spalio 27 d. Čikagoje 
tai, kurie kalba UŽ Kremliaus lai-'juos yra chruščiovinio tipo realis-;™: Sveikinimus sukaktuviniam viene-itaip pat veikia ir L. vyčių choras, ku- 
kvUnns nacikAitima nnniPŽiaiic tai smerkia uždara Stalino do<»-!tul Isre,ske »en- kons- dr- p- Dauzvar- ris neseniai i viešumą išleido savo pir-Msenos pasiKeiumą popiežiaus lai smerKią uzaarą btaiino aog dis ALTcs pirni , Simutjs ir kiti. mają dainų plokštele, čia užtinkamas
atžvilgiu. . mutizmą Jų manymu, reikia kai-, Sveikintojai Bendruomenei ir jos vei- didelis būrys vyčių organizacijos dar-

Netenka, abejoti, kad jis turi betl SU Vatikanu, jeigu tai nau- Vėjams linkėjo sėkmingų ir našių žy-Į buotojų; yra L. vyčių namai, daromi
vn mntwiis nnre knl kac npvici dinPa Maskvos nrpsfižui gių ateinančiose dienose, darbuojantis Įvairūs parengimai ir kt.

ravięiaus • Aleksio) yra išsakyti pagrin
diniai organizacijos tikslai:

“Ei, vyčiai, gyvenam Tautai ir
Bažnyčiai:

Mums viską davė Lietuva,
Vaduosim galva ją sava”.
Lietuvos vyčių organizacijos veikla 

plačiai yra atpasakota ir sužymėta lei- 
S ūžiamoje Lietuvos vyčių istorijoje, ši 
ięfnriia T<*nn Sakaln fan**-

rusams kataliko vardas nieko ne-' apygardos pirm., dabartinis centro vai- j Čikagoje yra leidžiamas mėnesinis 
__ 1   V. - 1— — 1 1—A m* Vizio Tk i >* Inmc T oc o i 4»c* ir čiiinmot i ‘ nr<Y->n i-j-ini inc ■viirnnl'ic uzėJo” Kir'orlA

savo motyvus, nors kol kas nevisi dingą Maskvos prestižui, 
jie pramatomi. Pirmiausia, rei
kia pastebėti, kad pakitėjo Sov. 
Sąjungos vieta tarptautinėje po- 

_____ ____ litikoje. Iškilus naujam centrui 
kiek nepakeitė. Vatikano laiky- Kinijai, ^Rusija pasijuto grasoma 
sena komunizmo atžvilgiu doktri
nos plotmėj negali pasikeisti, kol 
ateistinis komunizmas lieka ko-.

Kiti motyvai
Trečias motyvas — noras sta-t 

bilizuoti sovietinę imperiją. Po 17 
metų nuo karo pabaigos okupuo-l 

išrvtu 700 milnonū kiniečiu ne 'tieii satelitiūiai ir Prijungtiniai 
tik‘reiškia nretenyiiac i coniciac kraštai teberodp pasipriešinimo: Fed. Vokietijoje leidžiamas sa-įprekinių vagonų gamykla. Dabar 
cavn toritnriiac hot i - -dn’ aS ženklų, ypač tie, kur gausu kata- vaitraštis "Das Ostpreussenblatt”‘Karaliaučiuje numatoma gaminti 
iama vieta snvietin’ ‘ h hl k l’ku. Nuolatinis persekiojimas 14 nr. pateikia duomenų apie Ka- kelių statybos mašinas, elektri- 
Apie Kiniją jau telkiasi visa eilė Pa<^ar® Jiems daug žalos, bet ne- raliaučiaus — Kaliningrado sri- nius tekinimo aparatus, prekių 
kraštų. Jos karinė ir politinė ga-į 

amžiaus ar darbo iš grupės pa-į giniai priešai. Toks susitikimas: lybė auga. Visa tai verčia Maskvą' 
lengva pasitraukiant, esame atsi--yra karitatyvinis aktas, kuriame daugiau orientuotis i Vakarus. 

. dūrę ties prieaugliaus problema. į įmanoma žvelgti i gyvenimą ne Kaikurie britų politikai prasita- 
Tąja kryptimi teks rimtai susirū-; keršto, o tarpusavio respekto aki- Į’ė, esą vakariečiai ir. rusai ateity-i 
pinti rudeni. ■ mis. Ir popiežiaus Jono XXIII su- Je sudarysią bendrą frontą. Ar

— Dar klausimas apie grupės; mūnizmu. Yra betgi kita plotmė
■ateiti. ..................... j— gyvenimiškoji, praktinė, kur

— Vyresniesiems šokėjams dėl :gali susitikti ir didžiausi ideolo-

• mis. Ir popiežiaus Jono XXIII su- je sudarysią bendrą frontą. Ar
— Baigiant, gal galėtumėte su-; Įsitikimas su Kremliaus neoficia- tai įvyks, ar ne — pranašų reika-

V. Turūta, Toronto tautinių šokių 
grupės “Gintaras” vadovas

minėti svarbesniuosius grupės fi- liais pasiuntiniais buvo savo es- bet jau dabar matyti Mask-- 
nansinius rėmėjus? 'me ne politinis, o karitatyvinis vos iniciatyva švelninti savo san-j

— Tuo tarpu daugiausia pinigų’ ’■ ’ ’
grupės reikalams išleido Toronto 
skautai, nupirkę tautinius dra
bužius, KLB Toronto apylinkės 
valdyba, nupirkusi brangias juos
tas ir SLA, pagelbėdama nuvykti

i i gastroles. Ačiū jiems. A. R.

aktas, kuriame vyravo ne politi- tykius su Vakarais. O kelias i Va
niai, o ganytojiniai motyvai. Ga- karus žymia dalimi veda per . . . 
limas daiktas, toks aktas netiesio- Komą. Pasiekus atotampos šiame 
giai turės ir politinio atgarsio — centre, palengvėja priėjimai ir ki-; 
vienur teigiamo, kitur negiamo,' t’d.ose centruose, padidėja pasiti- 
tačiau popiežiui, kaip visuotiniam kėjimas ir imperijos apsauga.
ganytojui, pirmoj eilėj rūpi reli-! Antras motyvas, skatinąs Mas-į 
ginė - karitatyvinė plotmė. Tuo \a atkreipti dėmesį Į Romą, yra: 
būdu jis pakyla virš politinių iš- Kataliku Bendrijos moralinė jė- 

i skaičiavimų ir eina gelbėti ne po- Sa, kurią ima pastebėti Kremliaus;Jei bus lėšų, važiuos visi šokėjai
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS KR. VALDYBOS PARAGINIMAS

mas yra bendras visų reikalas, šventė atstovais, kad padėtų tiems, ku- užsienin, buvo populiarus Stali- 
turi didelės reprezentacinės reikšmės rie yra kalėjime. Politinių ir ka- ino posakis: “Kiek gi divizijų turi 
JAV, tačiau ji dar svarbesnė lietuvis- rinių priemonių atstovai šaukia,'Vatikanas?” Su N. Chruščiovo 
ko jaunimo suartinimui ir lietuviškos kad betkokia kalba su kalėjimo i atėjimu durvs užsienin plačiau 
dvasios sustiprinimui priaugančioje į viršininku žalinga. 1 —- ~
karinio I anot Vari L-ivrx naw. ’ °

litikos, o jam pavestu sielų. Jis valdovai. Kol Stalinas visą Rusi- 
drista kalbėti su didžiausio irJa laikė aklinai uždaru getu, iš 
žiauriausio kalėjimo viršininko kurio tik vienas kitas išvykdavo

Kauno elektros srovė 
Karaliaučiaus sričiai

■ties pramonės plėtimąsi. Veikia automatus ir kt. Tilžėje iki šiol

Artėjant JAV ir Kanados lietuvių 
II tautinių šokių festivaliui, Kanados 
LB krašto valdyba kreipiasi aplink
raščiu (nr. 11, 1963 m. balandžio 18 
d.) i visas apylinkių valdybas ir vi
suomenę ragindama telkti paramą šo
kėjų grupių kelionei į šventę.

“Š.m. liepos mėn. 7 dieną, Čikago
je Įvyks antroji bendra šio kontinen
to lietuvių tautinių šokių šventė. Ma
sinis jaunimo sutelkimas visada rišasi 
su didelėmis išlaidomis, šventės sąma-. 
ta siekia S24.087. šventėje dalyvaus 
dvidešimt dvi šokių grupės, kurių tar
pe penkios iš Kanados. Mažiausiai vie
nas' ketvirtis sąmatos sumų turi būti 
sutelktas aukų pavidale, kadangi iš 
šventės pajamų visų išlaidų padengti 
neįmanoma.

Kanados Lietuvių Bendruomenė, ak
tyviai daylvaudama šventės ruošime ir 
programos išpildyme, turi prisidėti ir 
prie lėšų telkimo. Mes kviečiame visas 
KLB apylinkių valdybas skubiai ap
svarstyti ši svarbų reikalą ir rasti bū
dų parinkti aukų ar kaip kitaip sutelk
ti lėšų tai šventei paremti.

Nors daugelis apylinkių šokių gru
pių neturi, tačiau šventės pasiseki-

kartoje. Labai geistina, kad kuo dau
giausia jaunimo į tą šventę nuvažiuo
tų iš Kanados, ypač iš arčiau Čikagos 
esančių apylinkių.

Lėšų telkimas turi būti užbaigtas 
birželio mėn. 1 d. ir surinkti pinigai 
turi pasiekti KLB krašto valdybą ne
vėliau birželio 15 d.

Su šiuo aplinkraščiu siunčiame Jums 
aukų lapų ir prašome jais pasinaudoti 
renkant aukas. Mes tikime, kad apy
linkių valdybos dės visas pastangas, 
kad šis pinigų telkimo vajus būtų kuo 
sėkmingiausias. Nuo pasisekimo šio 
vajaus dalinai priklausys kiek mūsų 
jaunimo galės dalyvauti Čikagoje vyks
tančioje šokių šventėje.

Laukdami iš Tamstų efektyvios pa
galbos šiame svarbiame darbe linkime 
Jums geriausios sėkmės”.

P. P. Lukoševičius,
krašto valdybos pirmininkas

Pr. Ručinskas 
iždininkas

Su N. Chruščiovo

nes mažina ■ atsidarė. Vadovaujantieji Krem- 
kovotoju ryžta sugriauti kalėji- Haus sluogsniai pastebėjo, kad vi- 

_ - . . .------ ---- -----------1...--------- -------------------

Katalikų Bendrijos Įtaka. Bene 
stipriausią Įspūdi Kremliaus va
dams padarė Lenkijos ir Vengri
jos Katalikų Bendrija. Be to, 
jiems tenka susidurti su katalikų 
Įtaka ir kituose kraštuose, neiš
skiriant nė Azijos su Afrika. Vie
nas sovietų veikėjas, katalikų rei
kalų “specialistas”, dažnai tais

mą. Bet ar tai ganytojo misija sur pasaulyje reikia susidurti su 
laukti netikros jėgos, kuri su- , ” 
griautų kalėjimą? Argi ne jo mi
sija eiti ir kalbėti su kalėjimo at
stovais, su Atilomis, kad tuo bū
du palengvintų kalinių likimą, su
švelnintų 45 metus trunkantį per
sekiojimą ir sustiprintų viltis 
laukti išsilaisvinimo? Kiek toks 
popiežiaus susitikimas bei kalbė
jimas padės, tuo tarpu niekas ne
gali pramatyti. Tik viena lieka 
aišku, kad nuo to nepasikeis nei 
krikščionybės nei komunizmo pa
grindinis priešingumas.

Kodėl Kremlius 
susidomėjo Vatikanu?

Jau kuris laikas Kremlius 
tiesiogiai kalbina Vatikaną. Kai 
Italijos prezidentas Gronchi prieš

(Nukelta į 7 psl.)

Judy LaMarsh, vienintelė moteris dabartinėje Kanados 
vyriausybėje. Jai patikėta svarbi viešosios gerovės ir svei
katos ministerija.

POVANDENINIAI SU POLARIS RAKETOM

ne-

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 9-4444

137 RONCESVALLES AVE. 
Telefonas 537-1442

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

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

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

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

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

Šiuo metu JAV ginkluotų pajė- į J. VAIČELIŪNAS 
gų vienas populiariausių ginklų' ------
yra Polaris raketa, kuri i taikini 
paleidžiama nuo judrios platfor-; Pirmas atominis povandeninis' 
mos — povandeninio laivo. Pola- Į laivas, ginkluotas Polaris raketo
ms raketos galingumas lygus imis, yra “George Washington”,- 
500.000 tonų dinamito jėgai. To • pastatytas 1959 m. Jis yra 6000 
pavadinimo raketų yra kelių rū-1 tonų talpos su 124 jūrininkais ir 
šių. Jau tarnyboje esanti Polaris į 12 karininkų Įgula. Jam vadovau- 
raketa pavadinta — A-l. Ji gali ja 42 metų amžiaus kapitonas;
taikini pasiekti už 1.375 mylių. 
Tobulinama raketa A-2, kuri gali 
taikinį pasiekti už 1.700 mylių, ir 
A-3, kuri gali nulėkti net 2.800 

i mylių. Jų tobulinimas dar neuž- 
! baigtas. Tikimasi pasiekti 3.500 
mylių ir net didesni atstumą. 
Greičiau bus didinama ir tų ra
ketų smaigalių sprogimo jėga.

| Dabartiniu metu JAV laivyno

veikė, bet su nuostoliais, paša
rinių mielių Įmonė. Maisto gami- 

į nių įmonės Karaliaučiaus srities 
; ūkyje tesudaro 12%. Nors skelb- 
j ta, kad visoje srityje .jau buvę 
elektrifikuoti kolchozai su sov- 

ichozais, tačiau dabar kalbama, 
; kad tai būsią pasiekta tik šiais ir
■ 1964 m. Elektros srovė Karaliau- ’ 
čiaus sričiai tiekiama iš Kauno 
HES per Tilžę-Isrutį. Dabar rei
kalaujama didinti gamybą ypač

I tose pramonės srityse, kurioms 
i reikalinga mažiau žaliavų, bet 
daugiau darbo valandų pvz. radi- 

i jo aparatų, komplikuotų mašinų,
■ elektros ir kt. technikos įrankių
srityse. E.

ties JAV prezidento. Tų laivų Įgu
las sudaro savanoriai. Jiems per 
radiją perduoda ir svarbesnes as
menines žinias. Bet jie i tuos pra
nešimus atsakyti negali. Su savai
siais jie susitinka tik atostogų 
metu.

Polaris raketos su savo judrio- 
-S i ste KS: 

kreiseriui, kurio Įgulą sudarė 600 į^tokių .raketų dar^netun. 
jurininkų. Tos raketos įneša disonanso ir 

draugų tarpesnes JAV savo Po- 
Laivo vidus Įrengtas moderniai laris raketų nenori duoti savo 

ir patogiai. Laivo centre yra ka-; draugams. išskyrus vieną atveji 
pitono “tiltelis” — patalpa, iš ku- į — š. Atlanto S-gos rėmuose, 
rios duodami laivo valdymo bei i Nežiūrint JAV galingų ginklu, 
šaudymo įsakymai. \ ra įrengtos komunistai savo ekspansiją vyk- 
ginklų bei priemonių, jurininkų į0 į (Uos kraštus, kurie neturi nei 
ir karininkų patalpos, valgyklos. fiziniu nei dvasiniu poiaris ra

Dipiomatų mokykla
Naujai atgimstančios Afrikos 

ir Azijos tautos susiduria su dide
le problema: kvalifikuotų diplo
matu trūkumu. Reikia atstovu 
Jungt. Tautom, reikia ambasado
rių užsienio kraštam. Bet kur jų 

! gauti? Diplomatam paruošti 
i Įsteigta 6 mėn. mokykla, kuri vei
kia 3 mėnesius Ženevoje ir 3 
mėn. Niujorke. Idėja steigti to
kią mokyklą kilo jaunam Sudano 
diplomatui Mohammed Yassein, 
kuris buvo studijavęs Londone 
pas prof. Harold Laski.

Jau nuo 1956 m. Yassein sten
gėsi tokią mokyklą Įsteigti, bet jo 
planai realizavosi tik prieš metus 
laiko. Jo tikslas buvo vienon vie
ton surinkti visus abiejų kultūrų 
afrikiečius: islamo arabus ir 
krikščionis negrus. Tas jam pavy
ko ir šiandien jauni afrikiečiai su- 

. sispietė Ženevoje ir Niujorke. Jie 

. klausosi ^pasaulinio masto diplo
matų ir mokslininkų paskaitų ir 
6 mėn. laikotarpyje privalo išei
ti gana platų kursą.

Studentam Šveicarijoj mokama 
1000 frankų mėnesiui, o Niujor
ke S430 jų pragyvenimui ir visom 
išlaidom. Jie daug kuo skiriasi 
nuo senųjų diplomatų Įprastų ma
nierų ir elgsenos. Dažnai jų kam
bariuose girdisi afrikiečių būgnų 

i garsai ir neįprastos melodijos. 
1 Vienas jų išsireiškė: “Mes esame 

jausmo žmonės. Jūs sakote: mes 
į galvojame, taigi egzistuojame; 
j mes gi sakome: mes jaučiame, tai- 
'gi egzistuojame”. V. K.

tarnyboje yra 9 atominiai pbvan- , . . , ...
deniniai laivai, turį po 16 Polaris j Jr rKaJiniPk?b PatalP^s;,valSyK1^’ fizinių nei dvasinių Polaris ra- riannai
A-l raketų kiekvienas, šių metų ?u^etas’ bibhoteka, losimų, studi- ketų. O ir tų modernių JAV gink-; NyKSia ęigonai 
pabaigoje tokiu povandeniniu lai- !kambarys, koplyčia, klase ir ki- jų pranašumo amžius negali bū- 1——”^2^
vu JAV laivynas turės 18. nes no ^ea^ra$’ kuriame per savaitę jį jjgas Kaj 1945 m jąv pasi- 
statomi 32 nauji tokie laivai. Tie porą kartų rodomi filmai. Ta pro- gamįno atominę bombą, bolševi- Į 
povandeniniai laivai gali atlikti gaJunninkai gauna ir popkor-;^aj jafja jos neturėjo, šiandien 
60 dienu keliones po vandeniu. nH.- Valgyklos mažos, todėl ka- jje įur, nėtik atomines bei kitas 
Tai padeda išlaikvti ju ir Polaris pinkai valgo dviem .o jurinin- gaiįngas bombas, bet turi ir mo-

Japonijoje
1910 metais Japonijoje buvo 

163.000 čigonų: jie gyveno pala
pinėse. dažnai keitė gyvenvietes 
ir gyveno iš krepšių pynimo. Da
bar čigonų vaikai lanko mokyk
las ir vis labiau praranda savo 
tautiškus charakterio bruožus, o 
mišrios jungtuvės mažina tikrų, 
grynakraujų čigonų kieki. Šiuo 

būdas yra praktiškesnis, slaptes- dijo ryšį Paleisti raketoms i tai- nes vieną kartą tie ginklai bus metu iš 163.000 čigonų Japonijo- 
nis. j kinį jie turi gauti įsakymą iš pa- panaudoti. je liko vos 13 000.

raketų pozicijų slaptumą. kai net trim pamainom. įdėmių raketų. Netenka abejoti.
Polaris raketos Į taikini palei- • Tokių povandeninių laivų bu- kad ir bolševikai po kiek laiko 

džiamos iš povandeniniu laivų.’virno vietas žino tik keli augšto- turės Polaris tipo raketų. Juo 
kai jie yra vandens paviršiuje ar-! sios karo vadovybės pareigūnai, daugiau modernės ginklai, juo 
ba pasinėrę. Antrasis paleidimo kurie su jais palaiko nuolatini ra- bus didesnis pavojus žmonijai.
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vos specialistai, jaunimas. Būsią ga
benama ne tik 200 statybininkų, bet 
ir įvairios statybos priemonės, buldo
zeris. Lietuvos statybininkai, pagal 
radiją, Petropovlovsko srityje staty
sią elevatorių. E.
* GARBINO KOSMONAUTUS

Pagat komunistus, kiekviena data 
turi savo tradicijas, išskyrus, žinoma 
Lietuvoje visą laiką minėtas religines 
šventes. Tad ir šių metų Did. Penkta
dienį ir kt. švenčių dienomis minėta 
vad. kosmonautų diena. Lietuvos gy
ventojai buvo verčiami visur klau
sytis keturių kosmonautų pavardžių. 
Ar verta galvoti apie Velykas, kai vi
sas dėmesys buvęs nukreiptas į sovie
tinius žygius erdvės užvaldymo sri
ty? E.

PAMINĖJO V. PUTNĄ
Stalino laikais sušaudyto lietuvių 

kilmės gen. Vyt. Putnos 70-sias gimi
mo metines balandžio 12 d. paminė
jo “Tiesa”. Putna pristatytas kaip 
“Įžymus tautos sūnus”. 1914 m., dar 
21 m. amž., Putna siuntęs tapybos 
darbus į Vilnių, Kauną, dalyvavęs 
Lietuvių dailės dr-jos parodose. Plg. 
L. Encikl., Putna prieš I D. karą, gy
vendamas Rygoje, dalyvavo liet, tau
tinėje veikloje. Putnos karinė karje
ra prasidėjo 1919 m. LE dar nurodo, 
kad Putnai rūpėjusi ir sava tėvynė 
— kai lenkai buvo okupavę Vilnių; 
Putna prašęs raud. armijos vadovybę 
duoti jam dvi divizijas Vilniui vaduo
ti, tačiau sovietų vyriausybė neprita
rusi. Putna buvo laikomas tankų tak
tikos žinovu, parašė kelias knygas 
apie karo žygius. Buvo sovietų karo 
atstovu Japonijoje, Suomijoje, Vokie
tijoje ir Britanijoje. 1937m. iš tų 
pareigų atšauktas, kartu su maršalu 
Tuchačevskiu apkaltintas ruošęs su
kilimą prieš Staliną, nuteistas mirti 
ir 1937 m. birželio 11 d. sušaudytas. 
Rehabilituotas 1958 m. Putna minint 
Vilniuje apie ji kalbėjo gen. maj. 
J. Macijauskas ir kt. E.

PROPAGANDINIAI FILMAI
Kiekvieną savaitę Vilniaus ekra

nuose rodomi tendencingi, propagan
diniai, dažniausia sovietų ir sateliti
nių kraštų gamybos filmai. Nuo ba
landžio 15 d. ekranuose pasirodė net 
du filmai su antireligine tematika. 
Vienas — moldavų gamybos ^vaizduo
jamas žudikas, jehovininkų vadas, 
esąs ir JAV žvalgybininku. Kitas — 
“Pjausi audrą”, JAV pastatymo, fež. 
Cramer; čia, nurodė Vilniaus radijas,

KAUNO VAIRUOTOJAI
Kauno kraujo perpylimo stoties la

boratorijos vedėja I. Žvikaitė, Kauno 
Politechnikos instituto radiotechni
kos katedros vyr. dėstytoja F. Tamu- 
tienė, Kauno miesto visuomeninių au- 
toin^pekforiųštalMK atsąkingasisjs^kr. 
V. Aleksandraitis,’ Politechnikos in-

P stituto fdpcęn(ąs N< JKyniekis ir«£I4- 
tekso” fabriko taurinimo baro profko- 
miteto pirm. K. Aukštuolis nusiskun- 
džia, kad norintieji išmokti vairuoti 
lengvą automobilį Kauno autovairuo- 
tojų mokykloje sodinami į didelį 
sunkvežimį. Mažesnio ūgio moterims 
tenka net pagalvę pasidėti, nes be pa
galvės jos neįstengtų vairo pasiekti. 
Vėliau šie vairuotojai be jokių papil
domų egzaminų sėda į savo lengvąsias 
mašinas. Kadangi tarp sunkvežimio ir 
lengvos mašinos-vairavimo yra gero
kas skirtumas, Kauno mieste didžiau- 

. šią nuošimtį katastrofų padaro pra
dedantieji vairuotojai.

DEGTINĖS PERTEKLIUS
Revizijos komisija, kurią sudarė 

Utenos rajono kooperatyvų sąjungos 
e revizorius J. Ramonas, Vyžonų koope

ratyvo pirm. V. Tuskenis, patikrino 
Radeikių kaime veikiančią parduotu
vę. Buvo rastas nemažas materialinių 
vertybių trūkumas, bet parduotuvės 
lentynose revizoriai aptiko keletą 
bonkų jokiuose dokumentuose nefi
gūruojančios degtinės. Užuot oficia
liame akte surašę trūkumus, revizo
riai su degtine patraukė pas V. Tus- 
kenį. čia ištisą naktį, padedami par
duotuvės prekybininkų, jie “naikino” 
degtinės perteklių.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS
“Literatūros ir meno” skaitytojas 

V. Bukauskas nepatenkintas, kad da
bartinėje Lietuvoje mirusieji asme
nys vis dar pagerbiami religinėmis 
apeigomis — Mišiomis, egzekvijomis, 
Vėlinių dienos vakariniu apsilanky
mu kapinėse. Redakcijai jis siūlo 
griebtis propagandinių. priemonių, 
kad gegužės mėnesį būtų įvesta spe
ciali mirusiųjų pagerbimo diena. Ta
da, girdi, artimieji galėtų sutvarkyti 
kapus, apsodinti juos pavasario gėlė
mis. Juodomis spalvomis jis piešia 
daugelio kapinių komunistinį vaizdą: 
“Iš viso daugiau visuomenės dėmesio 
reikia skirti kapinių sutvarkymui. 
Juk lig šiolei daugelis kapinių, nors 
jos ir apylinkių tarybų žinioje, nu
teikia labai nemaloniai: prižėlusios 
piktžolių, krūmų, ištryptos, kapai įdu
bę, tįso nupuvę kryžiai, mėtosi jų 
skersiniai, išvirtusios tvoros, suklypę vaizduojamas mažo JAV miesto gyve- 
varteliai. Į tokias kapines lengvai įsi
brauna netgi gyvuliai...” Iš tolimes
nių V. Bukausko samprotavimų su
žinome, kad dar ir dabar antkapiams 
daugiausia statomi cementiniai kry
žiai. V. Bukauskas juos siūlo pakeisti 
komunistinio tipo obeliskais.

TRŪKSTA DARŽOVIŲ
Lietuvos miestuose jaučiamas chro

niškas daržovių trūkumas. Dėl to di
džiausia kaltė tenka miestų apylinkė
se esantiems tarybiniams ūkiams, ku
rie neįvykdo daržovių pristatymo pla
nų. 1961 m. Vilniaus gyventojai ga
vo tik 55% plane numatytų daržovių 
ir jų didžiausią dalį sudarė paprasti 
kopūstai. Reikalai dar labiau pablo
gėjo 1962 m., kai vilniečiams buvo 
pristatyta tik 2to% daržovių, o kau
niečiams — 25%. Jausdami nuolatinį 
daržovių trūkumą, miestų gyventojai 
yra priversti kreiptis į kolchozininkų 
turgavietes, kur už daržoves tenka 
mokėti žymiai augštesnes kainas.

—vkst—

nimas, kai kuklus biologijos mokyto
jas išdrįsęs mokiniams pasakyti “tie
są apie žmogaus kilmę iš beždžionės, 
išaiškinęs Darvino teorijos esmę”. E.

RŪPINASI AFRIKA
Balandžio 15 d., minint vad. Afri

kos laisvės dieną, ir pavergtos Lie
tuvos spauda plačiai nušvietė Afri
kos kraštų gyvenimą ir, žinoma, ne
pamiršo nurodyti, kad Sovietijos jun
gą kenčiančios tautos esančios pil
nutinai “nepriklausomos”. E.

Š.m. gegužes 4 Ukrainian Community Centre,
170 Parkdale Ave. N.z Hamiltono ateitininkai sendraugiai ruošia
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Nuoširdžiai 
dalyvauti.

Ta proga teatras “AUKURAS”, vad. aktorės 
veiksmų komediją “AMERIKA PIRTYJE”. 
GRAŽiAUSIOS KĄRTŪNO SUKNELĖS BUS PREMIJUOJAMOS.

orkgstfąš: Vęiks?bufetas, laimei išmėginti bus loterija. Pradžia 
V-val. ^ak/Įėjimės — $1.50, studentams ir moksleiviams tik 50 centų, o vai
kams Įėjimas į vaidinimą nemokamas.

kviečiame visus šiame pavasario parengime
Ateitininkų sendraugių skyriaus valdyba

SENIAI LAUKTASIS KARTŪNO 
BALIUS jau čiapat. Vyresnieji pasi
gėrėsime gražia “Aukuro” statoma lie
tuviška Keturakio komedija “Amerika 
pirtyje”, o jaunimas linksmai pasi
šoks jaukiame savųjų būryje.

Penkios premijos paskirtos už gra
žiausias kartūno sukneles. Gros geras 
orkestras, veiks bufetai su gėrimais ir 
dešrelėmis ir laimei išmėginti turtin
ga loterija. Įėjimas — $1.50, jaunimui 
50 et. ir vaikams į vaidinimą — ne
mokamai.

Tad iki pasimatymo gegužės 4 d., 
šeštadienį, 7 vai. vąk., 170 Parkdale 
Ave. N. (Ukrainian Community Cent
re) — Kartūnų baliuje. V.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 106-toje 
savaitėje davė $3000 ir pasiekė $108. 
000. Hamiltonietis X, anksčiau paža
dėjęs $300, dabar įteikė čekį $1000, 
tuo būdu padidindamas vajaus sumą 
$700. Antras hamiltonietis, turįs LN 
$200, dar pridėjo $1000. Iš jaunimo 
gretų su stambia pagalba ateina Ri
mas 'Prunskus, turįs LN $200 ir dabar 
pažadėjęs $1000, bet juos įnešiąs vė
liau, kai vyresnieji parodys daugiau 
paramos. Jer. Pleinys pažadėjo per 
Ant. Jusi prisidėti su $300, kai įpū- 
sėS' statyba.

Visiems didžiojo lietuviško centro 
kūrėjams LN v-ba gražiausiai dėkoja!

Sustokime nuogąstavę, kad LN per- 
dideli! Kas gi į juos lankysis, jei juos 
pastatysime menkus ir neįdomius? Už
tenka tik pažvelgti į kitų tautybių ma
žas sales ir tuojau matome, kad jos 
stovi tylios, neįdomios ir tik išsilaiko 
aukomis.

LN V-BOS POSĖDIS, bal. 19 d. pa
rodė, kad ši LN v-ba sugeba netik 
svarstyti, planuoti, bet reikalui atėjus 
ir realiai dirbti. Į posėdį v-bos nariai 
sunešė net S5000. Alf. Patamsis įteikė 
tūkstantinę,1 gautą iš anksčiau paža
dėjusio X., Pr. Siūlys paklojo $1000 
čekį ir prašė jo davėjo neskelbti. Ant. 
Lukoševičius iš Oakvillės įteikė savo 
$1000 čekį. Šią sumą jis buvo žadėjęs 
anksčiau ir buvo skelbtas X. J. Kaže- 
mėkas irgi gavo tūkstantinę, bet pra
šė jos davėjo neskelbti. Št.( Bakšys 
pridėjo penktą tūkstantinę, gautą iš 
Ant. Verbicko. Tai yra pirmasis LN 
v-bos posėdis 7 m. LN istorijoje, da-

St. Catharines, Ont.

Į KAZACHSTANĄ
Vilniaus radijo balandžio 8 d. žinio

mis, pavergtos Lietuvos statybos mi
nisterijos organizuojami traukiniai i 
Kazachstaną. Gabenami Įvairūs Lietu-

vęs iš karto j&et $5000. V-ba pakartoti
nai prašo visus savo narius padėti di
džiausias pastangas ir surinkti LN po 
$2000. Sekantis LN v-bos posėdis nu
matomas geg, 16 d.

Antras labai svarbus v-bos nutari
mas, kurį privalo įvykdyti visi LN 
v-bos nariai — tai Delta kino lanky
mo pagyvinimas. Visi v-bos nariai įpa
reigojami iki liepos 1 d. išplatinti ne
mažiau kaip po 20 Delta kino bilietų 
knygučių, kurių vienoje yra 10 ir jie 
kainuoja $2.50. Į šią akciją maloniai 
prašomi įsijungti visi tautiečiai, nusi
perkant po vieną knygutę.

GEGUŽES MENUO LN kino teatre 
yra muzikos ir dainos mėnuo. Nuo ge
gužės 5 d., t.y. nuo ateinančio pirma
dienio, dvi savaites eis geriausias War
ner Bros, muzikinis filmas “The Music 
Man”, o vėliau “Song to Remember” 
ir “Song without End”. Visi filmai 
spalvoti, įdomūs ir patrauklūs!

:LN STATYBOS paruošiamieji dar
bai eina pilna įtampa. Šiuo metu yra 
paskelbtos varžytynės, kurių terminas

— geg. 15 d. Neatidėliokime su savo 
parama, nes lėšos jų statybai dabar 
ypatingai reikalingos.

UŽ LN METRAŠTĮ $1 auką prisiun
tė M. Stasevičius. Nuoširdus ačiū!

Sk. St.
Padėka

Mūsų nuoširdi padėka D.G. prel. dr. 
J. Tadarauskui -r- Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos klebonui už parodytą 
ypatingą lietuvišką svetingumą Atve
lykio sekmadienį atvykusiai “Velykų 
Bobutei”. Taip pat už gilų supratimą 
lietuviško darbo, kurį parėmė duos- 
nia $100 auka. Teapipila Jus Viešpats 
gausiomis savo malonėmis. O mes nuo
lat minėsime Jus savo maldose.

Dėkojame Hamiltono šeštadieninės 
mokyklos vedėjui J. Mikšiui už nuošir
dų sutikimą ir $40 auką šeštadieninės 
mokyklos vardu; tėvų komitetui už lie
tuviškas vaišes; visiems tėveliams ir jų 
vaikučiams už gausų atsilankymą ir 
aukas. Mes neužmiršime Jūsų nuošir
dumo! Dėkingos Kristuje,

Nek. Pr. Marijos seserys

NAUJAI ĮSISTEIGUSIUS HAMILTONO GIEDRAIČIO 
VARDO IR SUDBURIO LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪK
LAUTOJO KLUBUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA IR LINKI 
SĖKMĖS —

Toronto Lietuvių Medžiotojų ir 
Žūklauto jų Klubas

PAD

Už (š.m. balandžio mėn. 23 d.) mums surengtą staigmeną “Baby 
Shower” reiškiame nuoširdžią padėką ponioms: A. Pulianauskienei. O.. 
Adomauskienei, E. Klevienei, V. Raguckienei, I. Pranskevičienei, 
Steiblienei, Br. Juraitienei, J. Kamaitienei, O? Kulienei ir Juraitieriei.

Labai nuoširdus ačiū už labai vertingas dovanas ir vaišes. Jūsų 
parodytas didelis lietuviškas nuoširdumas neišdils iš mūsų širdžių. 
Dar kartą Jums, Mielosios Ponios, tariame nuoširdų, ačiū.

Bronė ir Bronius Venslovai

lių ir jų bendrabučio mergaičių veika- 
liukas.

Po to seimo dalyviai apžiūrės sody
bą, Matulaičio namams statyti parink
tą vietą^ kas galės — ir jaunimo, sto
vyklavietę ir t.t.

Į seimą kviečiami visi šios kongrega
cijos rėmėjai ir rėmėjos. V. P.

ELEKTRONIKOS INŽ. JURGIS VA- 
LIUKONIS, gyv. JAV ir dirbęs Balti
more, Md., Westinghouse bendrovės 
centre, yra išvykęs į Kanadą dirbti sa
vo srityje. Dabartiniu metu apsigyve
nęs Kapuskasing, Ont.

KUN. DR. F. GURECKAS profeso- 
riauja De Paul un-te; be to, jis yra 
Lietuvos Dukterų dr-jos kapelionas. 
Paskutiniu metu kun. F. Gureckas iš 
psichiatrinių ligoninių parinko kelis 
sveikstančius, kitų visai užmirštus lie
tuvius pacientus ir surado jiems pasto
gę bei globą.

LIET. DIDŽ. KUNIGAIKŠTIENES 
BIRUTES MOTERŲ DR-JA atgaivinta 
ir sėkmingai veikia Amerikoj jau ke
letas metų. JAV ji turi skyrius: Čika
goj, Clevelande, Detroite ir Los An
geles. Organizuojasi skyrius ir Kana
doje — Hamiltone. Ligi šiol toji dr-ja 
Amerikoj išleido daugiau kaip $10.000 
šelpdama Vasario 16 gimnaziją, Puns
ko lietuvius, skautus ir kt.; įnešė Liet. 
Fondui $300; žuv. už laisvę paminklui 
prie Jaunimo Centro davė $1.700. Da
bar dr-ja nori įsigyti LD Kunigaikštie
nės paveikslą, kuriam nupiešti papra
šytas dail. A. Varnas. Vėliau paveiks
las būsiąs perleistas Čiurlionio gale
rijai.

VACLOVAS ALKSNINIS, buvęs 
Liet, kariuomenės kapitonas ir plačiai 
žinomas Niujorke lietuvių visuomenės 
veikėjas paminėjo 60 metų amž. su
kaktį.

INž. VYT. J. ŠLIŪPAS, Stanley En
gineering Co. Čikagoje hidrologijos 
skyriaus viršininkas, tarnybos reika
lais praleido tris savaites Bolivijoj. 
Grįždamas i tarnybos vietą, jis aplan
kė ir kitų valstybių lietuvius, gyve
nančius Argentinoj, Brazilijoj, Venezu- 
eloj, Čilėj ir kt.

KUN. DR. A. BALTINIS šią vasarą 
vyks atostogų į Europą, kur skaitys 
paskaitą Europos Liet. Fronto Bičiu
lių studijų savaitėje.

TEIS. ADOLFAS DILBA, bostonie- 
tis, širdies smūgio ištiktas, mirė ba
landžio 5 d. Lietuvoje liko dvi seserys, 
brolis, o Amerikoje — žmona, sūnus 
Vytautas, sesuo, pusbroliai Vaškūnai ir 
kt. giminės. Velionis buvo gimęs 1899 
m. Rokiškio apskr., Paliepio km.

A.S. TREČIOKAS, newarkietis, “Dir
voje” rašo: “Prieš kurį laiką šv. Jurgio 
dr-ja turėjo metinį susirinkimą, ir mo
terys pateko Į v-bos svarbesnes vie
tas, neišskiriant nė pirmininko vietos, 
o Šv. Jurgio draugija yra seniausia ir 
stipriausia Newarko lietuvių organiza
cija. Vyrai visur pradeda pralaimėti”.

RĖMĖJU SEIMAS GEGUŽĖS 26 D. 
PUTNAMĖ, CONN. Neklt. Prad. Ma
rijos Mergelės seserų kongregacijos 
rėmėjų seimas įvyks š.m. gegužės 26 
d., sekmadienį, Putliame, Conn.

Seimo programa susidės iš trijų da
lių: religinės, organizacinės ir kultū
rinės. Kad dalyviams būtų įvairiau ir 

; Įdomiau, kaikurie seimo įvykiai šiemet 
bus kitaip organizuojami.

Seimo darbai prasidės šv. Mišiomis 
11 vai. vienuolyno koplyčioje. Po pa
maldų bendri visų dalyvių pietūs sa
lėje.

Po posėdžio bus parodytas naujas 
vaidinimas — lietuviškos vestuvės su 
dainomis, šokiais, skudučių muzika ir 
t.t. Tai gerai paruoštas seserii vienuo-

Vokietija
LIUDIJO KOBLENZO BYLOJE. — 

Koblenzo m., Vokietijoje, Heuserio ir 
kitų buv. SS-kų, kaltinamų žydų nai
kinime Minske ir kt. vietovėse, byloje 
balandžio 17 d. apie nacių nusikalti
mus Minske liudijo ir lietuvis kun. Ig
natavičius iš Romos. Apie tai pranešė 
Fed. Vokietijos radijai, spauda.

Kolumbija
DAIL. A. VARNO pieštas Šiluvos 

Dievo Motinos paveikslas 2 metr. 80 
cm. augščio jau gautas Kolumbijoje. 
Jis skirtas Lietuvių Namų koplyčios di
džiajam altoriui. Dar šiais metais nu
matomas lietuviškos koplyčios pašven- 
tinimas.

KOLUMBIJOS OPEROS SEZONAS 
atidaromas liepos 16 d. Kviečiami du 
iš JAV lietuviai solistai: D. Stankaity- 
tė ir J. Vaznelis. Jie dalyvausią kelių 
operų pastatymuose. Į tų operų pasta
tymus pakviesta keletas solistų iš Ita
lijos.

PAVERGTU TAUTŲ ATSTOVŲ su
važiavimas rengiamas Bogotoje. Ta 
proga ruošiami Bogotoje ir Medelline 
simfoniniai koncertai; pakviesta dai
nuoti sol. Prudencija Bičkienė.

Argentina}
DANA RASIŪNAITĖ iš Moron, bai

gusi gimnaziją Ramos Mejia, studi
juoja Buenos Aires un-to medicinos fa
kultete, kaip ir jos brolis Raimun
das, ten pat pradėjęs studijuoti prieš 
porą metų. Tame pačiame un-te me
diciną studijuoja ir Ariana Vasiū- 
naitė.

ALDONA M. MIKŠTAITE, Buenos 
Aires un-to studentė, Vokiečių Kultū
ros Instituto už gerus pažymius apdo
vanota aukso medaliu. Jos sesuo Eu
genija yra baigusi mediciną, o brolis 
Jonas lanko gimnaziją.

Australija
ŠV. KAZIMIERO M-LOS mokinių 

tėvai kovo 31 d. susirinkime išklausę 
pr. metų tėvų k-to ir vedėjos praneši
mus ir išsirinko naują k-tą: pirm. A. 
Navakas, vicepirm. Jaunutis, sekr. — 
Petrėhas, ižd. — Jasiūnienė, parengi
mų vedėja — Jucienė, turto bei m-los 
reikmenų įsigijimo vedėjas 
čiunskis.

LB ADELAIDĖS apyl. v-bą suda* 
ro: pirm. V. Petkūnas, vicepirm. — V. 
Laurinaitis, sekr. — č. Ostrauskas, 
ižd. — A. Morkūnas, narys kult, rei
kalams — V. Samulis. Kandidatai: Pe
čiulis ir Straukienė. Paruošė Pr. Al.

K. Ja-

WELLAND, Ont.L. PŪSLYS pasiruošė Velykų šven- Strikaitis aplankė P. Dauginą ir J. 
tos ir sukvietė savo gimines bei pa- šarapnicką. B. Strikaitis, būdamas Kė- 
žįstamus. Eidamas į rūsį paslydo ir pa- dainiuose policijos vadu, savo taktišku- 

■ Imu įsigijo daug simpatijos iš plačios 
.. ..........  ’ ‘ visuomenės ir ūkininkų.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ ruo 
šia B-nė gegužės 12 d. 3 vai. p.p. slo
vakų salėje. Programą atlieka vietos 
jaunieji menininkai. Paskaitą skaitys 
visuomenės veikėjas Kazys Mikšys iš 
Hamiltoną.

Motinos Dienos minėjimas yra vie
nas iš reikšmingiausių. Kiekvieno lie
tuvio pareiga dalyvauti.

STEPONAS ŠETKUS, kaip braižy
tojas. dirbęs General Motors Ekres 
b-vėse, šiuo metu dirba Thompson 
įmonėje savo specialybėje. Atlikęs 3 
mėnesių bandomąjį stažą, Įmonės ad
ministracijos buvo gerai įvertintas — 
jam buvo patikėtos atsakingos parei
gos administracijoje. Jis dalyvauja jos 
posėdžiuose visų projektų priėmime. 
S. Setkus yra aktyvus B-nės veiklo
je — dvi kadencijas buvo pirmininku. 
Sėkmės mūsų tautiečiui atsakingose 
pareigose. J. š.

vojingai susižeidė', netekdamas sąmo
nės. Ligonis kritišką laikotarpį ligoni
nėj jau pergyveno ir dabar sveiksta. 
L. Pūslys yra ramaus būdo ir geros 
širdies. Jis siunčia daug siuntinių ne
tik giminėms, bet ir kaimynams į Lie
tuvą; daug aukoja kultūrinei veiklai.

BRONIUS STRIKAITIS iš Bostono 
praleido Velykų šventes pas savo pa
žįstamus p. Kuraičius. Ta proga B.

Rytuose vyksta kova už 
jaunimo ateitį

Šių metų Verbų sekmadieni R.; tuoką pakeisti komunistiniais var- 
Vokietijoj buvo daugiau keturio-!do davimo ir jungtuvių aktais, 
likmečių konfirmuota,.negu anks-; Stalinstadte ir Suhle vaikai gavo 
tyvesniais metais. 1962 m. tūks- pirmąjį “gyvenimo šventinimą” 
tančiui gyventojų teko 3. o šiais — Lebensweihe.
metais — nuo 10 ligi 15 konfir
muotų. Daug jaunuolių, pernai jos) suvažiavime jos sekretorius 
priėmusių komunistinį “įšventini- Ulbrichtas Rytų Berlyne Seelen- 
mą” — Jugendweihe, šiais me-i binder halėje pagaliau paskelbė 
tais ėjo krikščioniškos konfirma-! dešimtį socialistinės moralės įsa- 
cijos: net žemesnieji SĖD (kom- kymų. Greta bendrų formulių tie 
partijos) pareigūnai leido savo pseudoįsakymai apima komuniz- 
vaikams priimti bažnytinę kon- mo pagrindus, kurie reikalauja, 

- firmaciją. | kad kiekvienas be svyravimų, at-
Šia proga kompartijos centras r sikalbinėjimų ir nukrypimų pri

turėjo viešai pripažinti, kad “so-'imtų visagalinčios kompartijos 
cialistinių jungtuvių” skaičius Į ideologiją ir ją vykdytų gyveni- 

. per pastaruosius mėnesius yra me. 1959 m. 70% keturiolikmečių 
kritęs, o “socialistinės laidotuvės” i jaunuolių “jaunystės įžaduose” 
pasidarė retenybė. Tai visa rodo, j turėjo dalyvauti, o 1962 m. — net 
kad valstybinei kompartijai nei 90%. Statydamas nepereinamąją 
teroru nei masiniu spaudimu ne- sieną tarp' rytų ir vakarų Berly- 
pavyko krikščionybės numarinti.!no Ulbrichtas tikėjosi rytų zo-

1955 m. kompartijos šefas UI-Inos gyventojus stipriau prispaus- 
brichtas įvedė pirmuosius jaunuo-i ti, bet jis apsiriko: rytiečiai vo
lių “šventimus”, per kuriuos jie: kiečiai ėmė labiau glaustis vienas 
turėjo pareikšti savo tikėjimą į!prie kito, o bažnyčia jiems tapo 
ateizmą, bet praėjus dviem me- paguoda priespaudoje ir laisvės 
tam tas pats Ulbrichtas Dessau viltimi.
mieste per jaunimo “šventinimą”
aiškiai pasakė: “Su “jaunystės Į jo krikščioniškų sutvirtinamųjų 
šventinimu” jūs priimat ne pa- ■ skaičius, tai prie to gal prisidėjo 
saulėžiūrą. bet tik įsipareigojate j naujas asmens laisvės varžtas: 
mūsų darbininkų ir žemdirbių daug tėvų sužinojo, kad jų vals- 
valstybę, taiką ir humanizmą tybės “įšventintiesiems” vaikams 
remti, o norint dalyvauti naujojo valstybė nustato, kokį pašaukimą, 
gyvenimo statyboje, reikia drą- kokį amatą jie turi imti ir jam 
šiai turtinti savo žinojimą, nes ge- rengtis. Taigi, kiekvienam jau- 
riau žinoti, negu tikėti”. inuoliui valstybė parenka amatą.

Oficialiai dalyvavimas ateisti-! darbą, specialybę, o ne pats jau- 
niame “jaunystės šventinime” bu-; nuolis tai pasirenka.

. vo savanoriškas, bet mokyklose Aplamai imant, reikia pripažin- 
komjaunimo sekretoriai davė aiš- ti, kad Maskvos gauleiteriui W. 
kiai suprasti, kad moksleiviai, ne- Ulbrichtui pasisekė organizato- 
dalyvavę “jaunystės įžaduose” į rišku atžvilgiu izoliuoti rytų Vo- 
negalės toliau mokytis nei augš- kietijos protestantines bažnyčias 
tesniosiose nei augštosiose mo- nuo Vakarų, bet nepasisekė jau- 
kyklose. 1958 m. vasario mėn. R. nimą nuo Bažnyčios atplėšti ir jo 
Vokietijos valdžios įstaigos darė visumą ateizmo dvasioje auklėti, 
žygių krikščionišką krikštą ir san-'

Penktame SĖD (vok. komparti-

Kad šiais metais žymiai padidė-

Aplamai imant, reikia pripažin-

J. Gs.

VEIKLŪS MEDŽIOTOJAI IR MEŠ- 
KERIOTOJAI. — Senoji valdyba per 
metus suruošė -14 parengimų. Vienas 
jų — “kartūno balius", buvo gana pla
taus masto. Buvo keturi visuotiniai na
rių susirinkimai. Paskutiniame susi
rinkime buvo nutarta šaukt susirinki
mus nerečiau kaip vieną kartą kas du 
mėnesiai.

Buvo suruoštas klubo dešimtmetis, 
kuris praėjo labai gražioje nuotaikoje. 
Vasaros metu ruošiami priziniai meš
keriojimai, kuriuose dalyvauja klubo 
nariai su savo šeimomis. Tai tikrai gra
žios ir malonios lietuviškos išvykos.

Žiemos metu klubas kas šeštadienį 
daro medžiokles. Be eilinių medžiok
lių, suruošiama kiekvieną medžiojimo 
sezoną po keletą prizinių medžioklių. 
Be to, klubas kas metai padaro kelias 
medžiokles su kitais svetimtaučių klu
bais.

Praeito medžiojimo.sezono metu me
džioklės žymiai pagyvėjo, įstojus į klu
bą keletai energingų medžiotojų iš Ha
miltono. Medžioklėms paprastai wel- 
landiškiai ir hamiltoniškiai susitikdavo 
pusiaukelėje.

Senoji klubo valdyba, pritariant vi
suotiniam narių susirinkimui, lėšomis

RODNEY, Ont.
RUOŠIAMASI MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMUI. — Gegužės 5 d.,’3 vai. 
p.p., Rodney “Community” salėje lau
kiama iš Hamiltono vaidintojų grupė, 
vad. E. Dauguvietytės-Kudabienės su 
veikalu “Amerika pirtyje”. Šis veika
las 1895 m. buvo pirmasis lietuviškas 
vaidinimas Amerikoje. Taipogi LB vie
tos apyl. vadovybės dėka yra pakviesta _____
iš Toronto Irena Kairienė skaityti pa-’mokiniai. Vėliau šokiai; gros geras or- 
skaitos Motinos Dienos minėjimo. fcestras, veiks įvairus bufetas. Pradžia 
proga.

Vietos lietuviškos šeštad. mokyklos 
vaikučiai, kurie jau turėjo savo gana 
Įdomią programą per “Velykų Margu
tį", vėl pasirodys papildydami savo 
programą “Grybų karas”. “Grybus” 
tam karui kruopščiai ruošia mokyk
los vedėjas V. Ignaitis, o “grybauto
jas” — mokytoja Aldona Cerškienė.

Tikimasi, kad į šį turiningą minėji
mą gausiai atsilankys artimesnių apy
linkių lietuviai.

Tenka pastebėti, kad š.m. LB apyl. 
vadovybė yra gana veikli; pirmą kartą 
pirmininkauja moteris — J. Paketurie- 
nė. Be jau suruoštų kelių parengimų 
bei minėjimų, yra įteikta Rodney ir 
West Lome, Ont., bibliotekoms kny
gų anglų kalba — Armonienės “Palik 
ašaras Maskvoj".

APYLINKĖS LIETUVIAI — TABA
KO AUGINTOJAI, susiorganizavo trą
šas pirkti bendrai ir gautąjį komisą 
skirti numatomų lietuvių namų staty
bos fondui. Fondo organizavimu rūpi
nasi ir trąšoms orderius renka V. čerš
kus. A. šarapnickas ir J. Rastapkevi- 
Čius. Tad geros jiems sėkmės. A. K.

Jeruzalė. — Mirė Izraelio pre
zidentas Ben-Zvi. 78 m. Sirgo 
skilvio vėžiu.

yra parėmusi: Wellando Lietuvių Ben
druomenės valdybą, skautus. Raudoną
jį Kryžių, spaudą (pirkdami “žiburių" 
ir ‘’Nepriklausomos Lietuvos" serus). 
Taip pat klubas pirko ir Hamiltono 
Lietuvių Namų šėrų.

Sekantis klubo narių susirinkimas 
— gegužės 4 d., 8 v.v. Crowland Hotel 
valgykloje.

Susirinkimams klubo narės suneša 
užkandžių, o klubas iš savo iždo skiria 
gėrimams.

Praeitas klubo susirinkimas perrin
ko senąją valdybą dar vieniems me
tams. ‘Jos sudėtis: pirm. — K. Stan
kevičius, sekr. — S. Sinkienė, ižd. — 
E. Bersėnienė. vicepirm. meškerioji
mo reikalams — V. Karalius ir vice
pirm. medžiojimo reikalams — B. 
Luomanas.

Dabartinis valdybos užsimojimas — 
suruošti tradicinį kartūno balių.. Jis 
įvyks birželio 1 d.. 6 v.v., St. Stephen's 
salėje East Main St. ir Port Robinson 
Road kampe, kur ir anksčiau buvo ruo
šiama. Baliui numatoma ir meninė pro- i 
grama. Be to, bus skiriamos vertingos 
trys dovanos už gražiausias kartūno 
sukneles.

Tad iki pasimatymo Wellande bir-i 
želio 1 d. Klubo valdyba

Mergaitės jau registruojamos 
į Putnamo stovykla

Labai išpopuliarėjusios mer- Savaitinis mokestis $25 ir draudi- 
gaičių vasaros stovyklos, Nek. Pr. mas 75 et. Registracijos mokestis 
M. M. seserų vedamos Putname. |S10 siunčiamas kartu su mergai- 
Conn., sutraukia gausius būrius J tės registravimo kortele, 
mergaičių .kasmet iš įvairių lie-Į Registracija jau pradėta ir bus 
tuvių kolonijų, šiemet įvyks jau tęsiama ligi birželio 1 d. Į sto- 
jubilėjinė tokia stovykla—dvide- vykią priimama tiek mergaičių, 
šimtoji. Prasidės birželio 30 d. ir klek yra laisvų vietų; bet ir tai už- 
baigsis liepos 28 d. Mergaitės, ku-i siregistravimo eilės tvarka: kas 
rios gali stovyklauti tik po dvi sa-! pirmesnis, tas tikresnis.
vaitės, galės pasinaudoti dviem 
stovyklos puslaikiais: birželio 30 
d. — liepos 14 d. arba liepos 14 
d. — liepos 28 d.

Stovyklauti priimamos mergai
tės nuo 7 ligi 16 metų amžiaus.

Kas domisi, informacijų leidi
nėli, registravimo kortelę ir kitų 
instrukcijų gali gauti: Immacu- 
lata Girls’ Summer Camp, R.F.D. 
2, Putnam, Conn. > A. S.

KLAUSKI APIE KANADĄ
SUDBURY, Oitf.

LB VALDYBA gegužės 11 d. serbų i kortelių vietoj gėlių. Užprašytų Mi- 
salėje, 231 Bloor St., ruošia Motinos j šių korteles pasiuntė ir liet, bažnyčios 

komitetas, kun. A. Sabas, V. B. Skve- 
reckai, A. Gataučiai, J. M. Kriauče- 
liūnai, P. M. Venskevičiai, M. A. 
Pranskūnai.

Iškilmingai palaidotas savo tėviškės 
kaupuose North Bay. čia buvo klebo
nu tik dvejetą metų. Naujas klebonas 
bus paskirtas tik birželio ar liepos mė
nesį.

ATSIGAVEJIMO VAKARĄ bendruo 
menės valdyba suruošė serbų salėje.

Krsp.

Dienos minėjimą. Programoje: trum
pa paskaitą, meninė dalis, kurią išpil
dys Tumo-Vaižganto šeštad. mokyklos

7 vai. vąk.
Kviečiame vjsus tautiečius, o ypatin

gai jaunimą, šiame iškilmingame moti
nų pagerbime dalyvauti ir pasikviesti 
draugų. LB valdyba

MIRE MSGR. F. P. DEVINE, Kris 
taus Karaliaus parapijos klebonas, 
prie kurios yra prisiglaudę ir Sudbu- 
rio lietuviai. Jis mirė staigia iširdies 
liga, nesulaukęs 42 m. amžiaus. Tai 
buvo įžymus visuomenininkas ir lietu
vių draugas. Pamaldos buvo labai iš
kilmingos, kurias laikė pats vyskupas, 
asistuojamas daugelio kunigų. Susi
pratę tautiečiai pasiuntė daug Mišių

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į nąujas patalpas — 

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

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

Niagara Falls, Ont.
STEPONAS ULBINAS po sunkios 

galvos operacijos taisosi. Jis yra vy
resnio amžiaus, bet gana aktyviai reiš
kiasi B-nės veikloje. Niagara Falls 
miestą prijungus prie St. Catharines, 
iš eilės jau treti metai jis yra išrenka
mas j B-nės valdybą.

B-nės sekr. K. Bogušiui pasitraukus 
iš valdybos, sekretoriaus pareigas per
ėmė Stp. Ulbinas.

1. Ar leidžiama gauti iš užsienio im
portuotą daiktą, pvz. laikrodį, be mui
to, kaip dovaną?

ATSAKYMAS: — Atsitiktinės dova
nos, siunčiamos iš užsienio draugams 
Kanadoje, arba atsivežamos negyve
nančių Kanadoje asmenų, tvarkomos 
muitų įstatymo paragr. 690a. Jos ne
apmuitinamos: jeigu nėra alkoholiniai 
gėrimai ar tabakas; jeigu jos nėra rek
laminė medžiaga; jeigu jų vertė nepra
šoka S10. Minimas laikrodis apmuiti
namas — 30%, papildomasis muitas 
— 5%, pardavimo mokestis 11% nuo 
apmuitintos sumos, akcizo mokestis — 
10%. Visos importuojamos prekės ka- 
nadon yra apmuitinamos.

“Farm Credit Cęr-

2. Kuriose Kanados dalyse dar gali
ma gauti žemės su trobesiais (horųe- 
stead)? Ar šis reikalas tvarkomas fe
deracinės ar provincinių vyriausybių?

ATSAKYMAS. — Vienintelė vadi
namoji karūnos žemė, tvarkoma feder. 
vyriausybės, yra šiaurės vakarų sritys. 
Keliose provincijose tos žemės yra 
provincinių vyriausybių žinioje. Jei

esate suinteresuotas Br. Kolumbija, 
kreipkitės į Department of Agricul
ture, Province of Br. Columbia, Vic
toria, B.C.

3. Ar galima gauti ilgalaikių paskolų 
mažomis palūkanomis smulkiems vers
lams, pvz. šiltadaržiams statyti? Kur 
kreiptis tuo reikalu? Ar duodamos pa
skolos nuosavam namui statyti?

ATSAKYMAS.
poration yra pavesta rūpintis ūkinin
kų paskolomis. Brošiūra “Credit for 
Profit” teikia naudingų informacijų 
apie paskolas. Yra taisyklės ir tokiems 
dalykams kaip šiltadaržiai. Geriausia 
tuo reikalu gauti informacijas iš pir
mų šaltinių, teiraujantis raštu “Farm 
Credit Corporation”, Ottawa, Ont Pa
skolos namams statyti duodamos per 
“Central Mortgage and Housing Cor
poration” Otavoje. Ten galite gauti ir 
atitinkamos literatūros.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
Kičia paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

4. Ar galima atsiimti nedarbo pa
šalpą paštu ar reikia atvykti įstaigon? 
Kaip su tais, kurie serga arba gyvena 
toli nuo apdraudos įstaigos?

ATSAKYMAS. — Taip, šiomis saly- 
gomis: jei kelionės išlaidos Įprastom 
priemonėm iki artimiausios įstaigos 
viršija $2, visi patarnavimai gali būti 
atlikti paštu. Jeigu, kelionė iki istai- 

jgos kainuoja 61 et. -$2, suinteresųo- 
: tasis pirmąjį karta turi atvykti pats, o 
vėliau jis gali tvarkyti reikalus paštu.

(Į klausimus atsako Canadian Scene 
biuras. Klausimus siųsti galima per 
“Tž” redakciją).

t 4
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DR. K. GRINIAUS ATSIMINIMAI IR MINTYS koncertas Toronte Kultūrinėje veikloje

(Pabaiga).
Ir dr. K. Grinius po spalio 30 

d. caro išleisto manifesto Mari
jampolėje buvo surengęs mitingą, 
kuriame aiškinęs manifesto reikš
mę. Mitingui buvo pasiskolinęs iš 
socialdemokratų raudoną vėliavą, 
bet parašą “Šalin caro valdžia” 
liepęs užsiūti (149 p ). Paminėti 
Įvykiai atpasakoti supažindinti 
skaitytojams, kaip revoliucijos 
Įkarštyje šalčiau galvoją ir atsa
kingi lietuviai veikėjai, kaip dr. 
K. Grinius ir kiti, nors revoliuci
niam sąjūdžiui pritarė, tačiau pa
tys savo veikloje buvo atsargūs, 
vengė išsišokimų, kad nepakenk
tų sau ir lietuviškai visuomenei. 
Dar daugiau Įsidėmėtinas dr. K. 
Griniaus žmonos žygis.

Padovinio valsčiuje, Kalvarijos 
apskrityje, ilgiausiai išsilaikė de
mokratinė revoliucinė santvarka. 
Tai buvęs vienintelis valsčius, at
siminimų autoriaus - tvirtinimu, 
kur Kalvarijos apskr. viršininkas 
Gorielovas nedrįsęs be kariuome
nės lankytis, nes, atrodo, vengęs 
kruvinų aukų. Tik per Marijam
polės socialdemokratų partijos 
komiteto narės Joanos Griniuvie- 
nės “tarpininkavimą Gorielovas 
be jokių priepuolių bene 1906 m. 
vasario mėnesį aplankė Padovi
nio kaime valsčiaus raštinę. Tuo 
būdu buvo likviduota Kalvarijos 
apskrities revoliucija” (194 p.). 
Iš to Įvykio matyti viršininko 
žmoniškumas ir revoliucionierės 
Griniuvienės rimtas reikalo su
pratimas apsaugoti žmones nuo 
žiauresnių rusų administracijos 
žygių. Bet jei tai būtų padaręs 
kas nors iš katalikų ar kunigų, 
tai tas Įvykis kairiųjų būtų buvęs 
pavartotas kaip argumentas Įro
dyti kunigų pataikavimui caro 

. valdžiai, bet kai kitų žygis, tai 
iki šiol net nebuvo lietuvių visuo
menei ir žinomas.

Kiek plačiau pasakojama apie 
lietuvių atstovų dr. K. Griniaus, 
inž. V. Bielskaus ir P. Višinskio 
dalyvavimą 1905 m. pabaigoje 
Maskvoje žemiečių ir miestiečių 
visuomenės atstovų suvažiavime, 
kuriame rusai buvo priešingi Lie
tuvos autonomijai, o Miliukovas 
pats lietuvių atstovams pareiškęs, 
kad jų autonomijos projektas ne
turėsiąs pasisekimo (155 p.). 
Apie P. Višinskio pasikalbėjimą 
su “Novoje Vremia” korespon
dentu Lietuvos autonomijos klau
simu Pr. Klimaitis kiek kitaip 
aiškina. Jis sako, kad P. Višins
kis ne tik kad neinformavo kores
pondento “apie lietuvių norą gau
ti autonomiją” (156 p.), bet prie
šingai, kai jis buvo paprašytas 
paaiškinti apie valdžios paskelb
tą spaudoje dr. J. Basanavičiaus 
ir kitų pasiųstą i Petrapili memo
randumą Lietuvos autonomijos 
reikalu, pareiškęs, kad autono
mijos “reikalavimų lietuviai ne
stato, o kalbamasis memorandu
mas esąs kažkokiu niekam Lietu- 
voje nežinomu tamsių gaivalu 
provokacija” (Židinys. 1931 m. 2 
nr. 160 p.). P. Višinskio bylą dėl

PR. PAULIUKONIS

Mintaujos lietuviško teatro skel
bimų 1-954 m.- Woreesteryje- V. 
Biržiška, kalbėdamas spaudos at
gavimo sukakties minėjime, aiš
kino, kad žemesniųjų instancijų 
teismas baudęs P. Višinskį ne iš 
baimės, bet gynėjo adv. Kamin- 
kos prašomas, kad būtų progos 
per apeliacijas pasiekti senatą ir 
ten pagaliau išsiaiškinti, kad lie
tuvių spaudos draudimas nėra pa
remtas valstybės Įstatymu.

Kaip knygos prakalboje leidė
jai prisipažįsta, autorius nespėjęs 
teksto išlyginti, taip iš tikrųjų 
yra: daug pasikartojamų pasako
jimų, korektūrinių netikslumų, 
kuriuos leidėjai galėjo lengvai iš
taisyti ir išvengti pačios medžia
gos išdėstymo trūkumų. .

Kad Grinių namai Marijampo
lėje buvo lietuvių veikėjų cent
ras, kalba 23 ir 186 p. Apie tilžiš
ki “Ūkininką” ir vilniški “Lietu
vos Ūkininką” mini net keturiose 
vietose: 25, 71, 224 ir 251 p. Kaip 
revoliucionieriai kovojo prieš Sei
nų vyskupijos administratoriaus 
prelato Antanavičiaus aplinkraštį, 
pasakoja 25 ir 121 p. Kada iš tik
rųjų įvyko Didysis Vilniaus sei
mas iŠ knygos teksto taip ir ne
aišku: vienoje vietoje rašo, kad 
“pačioje 1905 m. pradžioje sei
mas susirinko” (173 p.), kitoje— 
“1905 m. gruodžio 2 ir 3 d.d. Vil
niuje buvo sukviesta lietuvių at? 
stovų didelė konferencija” (191 
p.), iš pasakymo “visa Lietuva, Di
džiojo Vilniaus Seimo atsišauki
mų sujaudinta, 1905 m. lapkričio 
mėn. buvo kaimuose sukilusi...” 
(177 p.), išeitų, kad Vilniaus sei
mas įvykęs lapkričio mėn. ar dar 
anksčiau. Iš tikrųjų gi seimas bu
vo sušauktas gruodžio 4-5 d. ir 
posėdžiavo 2 d., o ne tris. Mask
vos sukilimas numalšintas ne 
1905-1906 m. (173 p.), bet 1905 
m. gruodžio mėn. Juodosios jūros 
laivas “Potiomkinas” sukilo ne 
1904 m. (89 p.), bet 1905 m. birže
lio 27 d. D. Vilniaus seimo rezo
liucijas ne E. Galvanauskas para
šė, bet Pr. Klimaitis, tik seime 
buvo perskaityti čipėnų valsčiaus 
nutarimai, kurie savo reikalavi
mais labai giminingi seimo rezo
liucijoms (88 p.). K. Bielinis sa
vo atsiminimuose sako, kad V. 
Kapsukas iš Suvalkų kalėjimo bu
vo V. Požėlos su draugais išva
duotas, o ne gubernatoriaus pa
leistas (181 p.). Pats V. Kapsukas 
taip pat prisipažįsta, kad1906 m. 
kovo 17 d. iš Suvalkų ligoninės 
draugų buvo išvaduotas. Tai tik 
keletas pavyzdžių iš daugelio 
knygoje pasitaikančių netikslu
mų.

tvirtinimas, kad “kai kurie 
dvasininkai ir jų talkininkai ėmė 
... bendradarbiauti su policija, 
idavinėti revoliucionierius” (179 
p.). kaip nepagristas Įrodomais 
Įvykiais, nesiderina su rimtos 
knygos turiniu. Seinų vyskupijos 
administratoriaus prėl. J. Anta

navičiaus aplinkraštis kaip ir kitų 
kairiųjų, taip ir dr. K. Griniaus 
kategoriškai smerkiamas. Kan. A. 
Steponaitis, gana objektyviai dės
tąs Lietuvos praeities įvykius, sa
ko, kad afsižvėlgiafit'i kaikilrių 
asmenų išsišokimus, negalima esą 
to aplinkraščio smerkti. Visai ne
vykęs palyginimas prel. J. Anta
navičiaus aplinkraščio turinio su 
1863 m. vysk. M. Valančiaus iš
leistu aplinkraščiu (25 p.). Vargiai 
kas patikės, kad prel. J. Antana
vičius šnipinėjęs caro valdžiai, sa
vo primityviškumu prilygęs kai
mo berno išsilavinimui ir guber
natorių bevaišindamas tiek nusi
gėręs, kad nežinojęs ką kalbąs 
(27-28 p.). Lietuvių katalikų ir ku
nigų vadinimas terminais “neto- 
lerantūs fanatikai”, atsiskyrę nuo 
kitos tautos dalies”, kurie stengė
si paimti valstybės vairą į savo 
rankas “ir net jėga priversti gy
ventojus laikytis katalikiškųjų 
praktikų”; katalikų “valdymas 
yra valdymas, varžąs valdžios dar
bų kritiką, spaudos, žodžio ir ki
tas asmens laisves”; vargas su ka
talikų “siaura pasaulėžiūra” ir 
panašiais kitais (136-140 p.) nesu
daro garbės nei knygos autoriui 
garbingam lietuvių tautos vetera
nui ir net buvusiam Lietuvos pre
zidentui, nei knygos leidėjams. 
Tai pasenusios ir šiandien netu
rinčios pagrindo mintys.

Dėl Lietuvos kunigų pavėlavi
mo pereiti i “lietuvių pusę” (123 
p.) 1949 m. “Tėvynės Sarge” 1 
nr. vysk. Petras-Pranciškus Bū- 
čys str. “Kunigų lietuviškumas ir 
bedievybė Lietuvoje” dr. K. Gri
niui yra atsakęs ir nėra reikalo 
kartoti tas pačias mintis. Tik ga
lima pastebėti, kad minėtas ku
nigų kaltinimas prieštarauja pa
ties autoriaus pateiktoms žinioms 
apie pirmuosius Sūduvos rašyto
jus kun. Tatarę, kun. Kačergių, 

. kun. Stelmoką, rekordą pasiekusi 
savo elementoriais kun. A. Brun- 
dzą (232-233 p.).

Lietuvių literatūrinėje kalboje 
yra isipilietinęs pasakymas “žmo
nės, tautos plečiasi” ar “išsigims
ta” skirti nuo “gyvulių veisimos! 
ir išsiveisimo”. Dr. K. Grinius to 
skirtumo nepripažįsta, jam ir* 
žmonės ir gyvuliai “veisiasi, išsi- 
veisia”.

Dar galima būtų nurodyti visą 
eilę netikslumų, bet laikraščio ap
imtis neleidžia ilgiau prie jų su
stoti. Iš viso reikia pripažinti, kad 
dr. K. Griniaus, kaip buvusio vie
no iš didžių lietuvių veikėjų ir 
valstybininkų, atsiminimai ir 
mintys galėtų būti stipresni. Gal 
tai amžiaus Įtaka. Knyga gražiai 
išleista ir Įrišta, i rankas maloni 
paimti.

Dr. Kazys Grinius. ATSIMINI
MAI IR MINTYS II. Išleido Dr. 
Kazio Griniaus komitetas. 1739 
So. Halsted St., Chicago 8, Ill. 
336 p. Kaina nepažymėta.

Worcester, 1963. III. 2.

C. Senkevičius, dabartinis “Skau
tų Aido” redaktorius, kalba žur
nalo jubilėjinio koncerto metu.

S. Dabkus

Sukaktuvinis “Skautų Aido” 
koncertas Toronte pasižymėjo 
turtingumu ir Įvairumu. Kiekvie
nam menininkui teko išpildyti ga
na žymus skaičius kūrinių ir prog
rama truko virš dviejų valandų.

Koncerte dalyvavo mūsų visuo
menės mėgiamieji artistai: sol. L. 
Šukytė, sol. V. Verikaitis, smuik. 
Stp. Kairys ir pianistė D. Skrins- 
kaitė.

Beethoveno A Dur sonata — 
op. 12 fortepionui ir smuikui An
dante ir Allegro S. Kairys ir D. 
Skrinskaitė pradėjo ši koncertą. 
Jiedu švariu, gražiu išpildymu 
pagavo klausytojus ir sukėlė me
nišką nuotaiką. Smuikui S. Kai
rys pasirinko Largetto Vivaldi- 
Heifetz ir elegišką Meditaciją 
Messenet kuri jam ypatingai pa
vyko.

Sol. V. Verikaitis išpildė giliu 
dramatiškumu Naujalio: “Oi ne
verk, motušėle”, šios gražios dai
nos įspūdingumą dar pagilino S.

Kairio smuikas. Kitos dainos: V. 
Jakubėno “Kol jaunas nevedęs 
buvau” (prūsų liaudies daina) ir 
Olekos ”Aš nežinau” ir visų mė
giama “Eina meškius” buvo pub
likos sutiktos gausiais plojimais. 
Ęe lietuviu kompozitorių, jis iš
pildė dar kelias Šuberto, Dvorza- 
ko dainas ir baigė arija iš Verdi 
operos Simon Boccanegra “Su
diev tau paskutinis”.

Labai šiltai buvo priimta sol. 
Lilija šukytė. Jos švarus balsas, 
gražus išpildymas ir išorinis gro
žis bei grakštumas kuogeriausiai 
tinka kameriniam koncertui. Ji 
dainavo Petrausko “Tyliai Nemu
nėlis teka”, T a 11 a t - Kelpšos 
džiaugsmingą “Mano sieloj šian
dien šventė” ir kt. Publikai nesu
stojant ploti, ji pridėjo dainą “Aš 
bijau pasakyti”. Be to, ji padai
navo iš Puccini operos Manon 
Lescaut “In quelle trine morbi- 
de” ir iš operos Le Cid “Pleurez 
mes yeux”. Pasirinkusi sau įvairų 
repertuarą, ji galėjo vispusiškai 
parodyti savo sugebėjimus ir gra
žų balsą su gana plačiu diapozo- 
nu. Reikia pastebėti, kad solistė 
tebestudijuoja dainavimo meną ir 
daro aiškią pažangą.

Visiems menininkams labai 
svariai ir subtiliai akomponavo 
D. Skrinskaitė, tuo parodydama 
savo pasiektą augštą pianistės ly
gį. Norėtųsi ją išgirsti atskirame 
piano koncerte. Visi menininkai 
turėtų būti jai dėkingi už taip 
vertingą talkinimą.

Iš Montrealio atvykęs poetas H. 
Nagys supažindino publiką su 
įvairiais savo kūriniais. Iš dauge
lio paskaitytų ištraukų jis pasi
rodė netik kaip daugiaspalvis po
etas, bet ir kaip puikus savo kū
rinių interpretatorius. Didelį Įs
pūdį padarė kosmopolitinė poe
ma “Mano broliui”. Toronto vi
suomenė jam yra labai dėkinga 
už tokį pakėlimą iš kasdieniško 
gyvenimo ir polėki i kitą, jieškan- 
ti grožio, naujos tiesos ir formos.

Valerija Anysienė

KAZYS SEMONAVIČ1US 
tų technologiją jau yra rašęs prieš 
312 metų. 1650 m. Amsterdame, Olan
dijoje, veikale “Artis Magnae Artille- 
ria”. Jis buvo pasiųstas į Olandiją 
kunigaikščių Radvilų karinėms studi
joms. Jo veikalas tuojau buvo pripa- 
^ntas autoritetingu ir 4šverstte Į* dau
gelį kalbų: anglų, prancūzų, ispanų ir 
vokiečių.

MARIA MOORE COLEMAN, gimu
si Brooklyne, parašė veikalą, užvardin
tą “Young Mickiewicz”. Išleistas Niu
jorke. Matyt, autorei informacijas apie 
A. Mickevičių yra pateikę tik lenkai.

KOMP. JULIAUS GAIDELIO dvi 
kantatos bus atliktos Bostono lietuvių 
mišraus choro metiniame koncerte ge
gužės 5 d., S. Bostono augšt. m-los 
Thomas Park salėje. Keturi solistai at
liks solo partijas.

POETAS L. ŽITKEVIČIUS parengė 
spaudai naują savo poezijos rinkinį 
“Dilgės ir lelijos”.

DAIL. A. GALDIKAS, dabar gyve
nąs Brooklyne, ruošiasi vykti Paryžiun, 
Šiuo metu Prancūzijoj pastoviai gyve
na trys mūsų menininkai: Kasiulis, 
MonČys ir Liutkus.

ČEKŲ DIENRAŠTIS Čikagoje kovo 
10 d. laidoje stebisi lietuvių veikla ir 
jų pasiektais laimėjimais. Esą per 
trumpą laiką — II kultūros kongresas, 
dainų šventė, keturios operos, meni
ninkų parodos, lietuvių architektų dar
bai, koncertai ir* bendra organizacinė 
veikla, čekai Čikagoje turį dvigubai 

Įtiek savo tautiečių, bet nepajėgią to 
padaryti.

“KARIO” bendradarbiai balandžio 6 
d. Liet. Atletų klube, Brooklyne, ap
tarė spaudos reikalus. Jų buvo dau
giau 20-ties. Vadovaujant red Z. Rau- 
linaičiui, pagvildeno “Kario” žurnalo 
reikalus. Pr. AL

NAUJAS GIESMYNAS “GIEDOKI
ME”. — Immaculata Press. Putnam, 
Conn.; išleido naują lietuvišką giesmy
ną “GIEDOKIME”. 120 puslapių leidi
nyje Įdėta trejos Mišios ir apie 80 gies
mių. sudėstytų pagal turini ar giedoji
mo progas i 12 skyrių.

I-ųjų Mišių giesmių žodžiai kun. St. 
Ylos, muzika — kun. B. Markaičio, S J: 
II-ųjų taip pat kun. St. Ylos, muzika

apie rake-|— J. Gaubo; ill-ciųjų žodžiai J. Kai
to, muzika — St. Šimkaus.

Giesmynas be gaidų, bet melodijos 
juk ir taip populiarios, žinomos ir baž-
nyčios vargonams grojant lengvai visų 
sekamos. Visada didžiausias sunku
mas, kad daugelis giedoti negali, nes... 
bemoka giesmių todžių/Taigi/'štš lei
dinys visai pagrįstai ateina į talką — 
pateikia giesmių tekstus.

Kišeninio formato knyga nesunku 
nešiotis i pamaldas. O ir lietuvišku 
giedojimu labiau susirūpinusiose baž
nyčiose leidinys galėtų būti plačiau 
paskleistas ar bent pamaldų metu pa
dalintas. Tada visa bažnyčioje esanti 
bendruomenė galėtų gausiau giedoti.

Labai svarbu, kad moksleivių, stu
dentų bei organizacijų pamaldose gies
mynas būtų prieinamas visiems daly
viams. A. Š.

LITOVSKIE POETY XIX VEKA. 
Moskva-Leningrad 1962. 469 psl. Lie
tuvių XIX amžiaus poetų vertimų į ru
sų kalbą antologija su poetų portre
tais. .

PROF. WATSON KIRCKCONNELL 
paruoštas Adomo Mickevičiaus ‘‘Po
no Tado” vertimas Į anglų kalbą išėjo 
Londone.

SOL. V. VERIKAITIS minimas “Tie
sos skyrelyje “Toli nuo tėvynės”, kur 
paprastai registruojama užsienyje gy
venančių lietuvių komunistų kultūri
nė veikla, nė žodžiu neprasitariant 
apie kitų lietuvių kultūrinius laimėji
mus; ši kartą keliais žodžiais paminė
tas pirmasis “dipukas” — V. Verikai
tis: “Siaurės Amerikoje jau seniai ži
nomas lietuvis dainininkas Vaclovas 
Verikaitis. Neseniai jis per Kanados 
valstybinį radiją, be kitų kūrinių, at
liko Stasio Šimkaus dainą “Kas ant 
žirgelio”, pritariant kanadiečių vyru 
chorui”.

DAIL B. UOGINTO DARBŲ PARO
DA buvo surengta Vilniaus valstybi
niame mažėjuje. 50 metų amžiaus su
laukęs tapytojas daugiausia dėmesio 
skiria lietuviškajam peisažuif “Prie 
Verkių”, “Pavilnyje”, “Pamiškė Gude
liuose”, “Prie Beržoro ežero”, “žvejų 
gatvė Palangoje”, “Apleista turgavietė , 
V^niuje” ir t.t. Iš jo sukurtų portretų 
minimas 1961 m. nutapytas Kretingos 
tarybinio ūkio kiaulių šėrėjos J. Pup- 
lesytės portretas ir “Šimtametė Kotry- 
nėlė”.

Rimtos temos švedu filmuose
Vienas didžiausių švedų režiso- 

rių Ingmar Bergman, pagarsėjęs 
jau ir šiapus Atlanto, Toronte su
silaukė savo filmų parodos. Nuo 
balandžio 19 iki gegužės 10 d. 
“International Cinema” patalpo
se žiūrovams pateikiama 11 jo 
filmų, parinktų iš įvairių jo kar
jeros laikotarpių.

Švedų filmų pramonei besilai
kant gana izoliuotai ir nuošaliai, 
L Bergman pasirodė europietiš
kai publikai nuo 1956 m. vasaros. 
Tada Švedija, dalyvaudama tarp
tautiniame filmų festivalyje Can
nes mieste, pristatė Ingmar Berg
man surežisuotą filmą “Vasaros 
nakties šypsenos” — “Sommar- 
nattens Leende”. Nuo tada ir pra
sidėjo jo dalyvavimas tarptauti
niame filmų gyvenime, nors šis 
jo filmas buvo jau 16-tasis jo la
bai produktyvioje karjeroje. Daž

niausia pats paruošdamas savo 
filmams ir tekstą, I. Bergman 
surežisuoja net iki trijų filmų į 
metus, taip pat aktyviai reikšda- 
masis ir kaip teatro rėžisorius.

Filmų režisoriaus karjeros pra
džioje nemaža įtakos jam turėjo 
prancūzų režisoriai Carnė ir Du- 
vivier, o taip pat švedų M. Stiller 
ir ypač veteranas Victor Sjost- 
rom. Tuoj po karo žavėjęsis italų 
neorealizmo kryptimi, I. Berg
man netrukus išvystė visiškai sa
vitą stilių, kurs jį iškelia tarp di
džiųjų asmenybių filmų mene.

L Bergman filmai gausūs giles
ne tematika — beveik visad rasi
me ten kurią nors teologinę ar 
moralinę problemą: gyvenimo 
prasmė, Dievo buvimas, sielos ne
mirtingumas, mirties sutikimas ir 
pan. Tiktai tų problemų sprendi
mas dažnai paliekamas žiūrovui.

Stasys Yla

Netikintis vyras, 
tikinti žmona
GARSIOJO ADVOKATO
VENCLAUSKIO ŠEIMOS
DVASINIS VEIDAS

Advokato šeima — vaiku prieglauda
Kaip gera motina, Venclauskienė rūpestingai mylėjo 

savo globotinius ir rūpinosi jiems duoti gerą — religinį 
auklėjimą. Sekmadieniais su visu būriu eidavo į mokinių 
pamaldas. Siųsdavo arba pati vesdavo juos ruoštis pirma
jai Komunijai. Vaikų kambarėliuose buvo religiniai sim
boliai. Venclauskienė pati buvo giliai religinga moteris, 
kiti sakydavo net “davatka”. Jos kambaryje buvo pilna 
visokių šv. paveikslėlių, statulėlių ir rožinių. Su rožiniu 
ir maldaknyge ji niekur nesiskirdavo — vis nešiodavosi 
savo piniginėj. Kaip ir kitos religingos lietuvės, ji rūpes
tingai laikė pasninkus, darė atgailas, kalbėjo novenas, 
lankė šventąsias vietas. Kartą, pasakojo vienas liudinin
kas, lydėjęs ją iš Palangos pasamdyta automašina Į Kre
tingą prašyti kažkurios skubios malonės pas šv. Antaną.

Venclauskiai, be kitko, buvo dideli pajūrio mėgėjai. 
Kas vasarą patys ten vykdavo ir gabendavosi būrį globo
tinių. Prie jų visada būdavo “priedai” iš šalies — kokie 
nors vaikai, kuriuos Venclauskienė pastebėdavo esant 
reikalingus saulės ir pajūrio oro. Pradžioj Venclauskiai 
nuomojo svetimą vilą, paskui pasistatė nuosavą. Kad 
vaikam nebūtų nuobodu, kartais pasamdydavo automobilį 
arba laivelį ir “važiuokit, vaikai, pažinti pajūrio!” Pa
skirstydavo grupėmis, parinkdavo vyresnį vadovą ir iš
leisdavo.

Savi vaikai nebuvo išskiriami iš globotinių. Ir jie buvo 
auklėjami religiškai. Tėvas dėl to nedarydavo priekaištų. 
Nors pats nebuvo matomas bažnyčioje, tačiau ir jo kam
bary, ant komodos, buvo Dievo Motinos su Kūdikiu pa
veikslas. Niekas jų šeimoj negirdėjo iš jo lūpų neigiamo 
ar pašiepiančio religijos atžvilgiu. Duktė Danutė, išgir
dusi. kad jos tėvą kaikas laiko bedieviu, protestuodavo:

— Tai netiesa. Kiek kartų jis mane mažą vesdavo į 
pamaldas, kai mama negalėdavo.

Kita duktė, jaunesnė, buvo laikoma “tėvo vaiku”. Ta

čiau ir ji eidavo sakramentų, o tapusi skaueiii vadove 
vesdavo savo buri i bažnyčia. V > - V

— O kiek mano tėvas rūpinosi Plungės bažnyčia! — 
kartą prisiminė duktė Danutė.

Abu — žemaičių bajorai
Adv. Venclauskis kilme buvo plungiškis. Ten buvo 

gimtinis jų ūkis, berods Juodeikių vardu, kurį valdė bro
lis karininkas. Pačioj Plungėj gyveno jo sesuo ir pus
seserė. Čionykštė mūro bažnyčia, įpusėta statyti ligi I 
Didžiojo karo, vis buvo nebaigta, nes žmonės vieni pa
tys nebeįstengė. Adv. Venclauskis, matyt, nekartą prisi
dėjo prie šių Dievo namų atbaigimo, kuris nusitęsė iki 
1933 meti].

Bažnyčių šalpa rūpinosi ir ponia Venclauskienė. Bū
dama šiauliškė, čia gimusi, ji labiausiai rūpinosi vietos 
bažnyčiomis. Pati rodė vienam savo artimųjų asmenų 
altorių šv. Petro ir Povilo bažnyčioj, kuris buvo jos auko
mis išpuoštas. Nemaža ji prisidėjo ir prie šv. Jurgio baž
nyčios, kai ši iš rusų cerkvės buvo pertvarkyta į katalikų 
maldos namus. Be kitko, Venclauskiai priklausė šiai pa
rapijai ir su jos klebonu kun. J. Lapių buvo nepaprastai 
geruose santykiuose.

Venclauskiai buvo vieni turtingiausių žmonių Šiau
liuose. Ne vien dėlto, kad advokatūra buvo pelninga pro
fesija. Pati Venclauskienė paveldėjo iš savo šeimos dide
lius miesto plotus. Tuos plotus dalimis ji parduodavo, 
ypač iškilus skubiam reikalui, sakysim, operuojant nelai
mingus vaikus. Galėdami gyventi prabangiai, pasistatę 
didelius mūro namus, jie tačiau gyveno ir vertėsi gana 
kukliai. Ypač kuklūs buvo sauį kad galėti] padėti dau
giau kitiems.

Tas “padėti kitiems" Venclauskienei buvo paveldėtas 
ar įsisavintas dalykas iš motinos — žemaitės nuo Paven
čių. Jos motina, pasirodo, panašiai globojusi našlaičius 
ir nelaiminguosius. Kartą ji išgelbėjusi vieną mergaitę, 
kuri dėl nelaimingi] šeimyninių aplinkybių turėjusi būti 
pačios gimdytojos paskandinta. Mergaitė buvusi žandarų 
priglausta, gyvenusi šunų namelyje, kol ponia Jakševi- 
čienė aptiko jii, priglaudė, išaugino ir išleido į gyvenimą.

Venclauskienės tėvas Jakšcvičius dalyvavo 1863 m. 
sukilime. Rusų pagautas, jis buvo vedamas su grupe 
sušaudyti. Bet, pasinaudojęs žydų laidotuvėmis, paspru
ko ir kurį laiką slapstėsi. Šeima ilgą laiką jautė rusų 
žandarų sekimą. Ir vėliau jie sekė ją namuose, nes čia 
dažnai buvodavo lietuviai veikėjai — Pov. Višinskis, Aug. 
Janulaitis ir kiti. Venclauskienė jautė organišką nemeilę 
žandarams, o nepriklausomybės laikais net savajai po
licijai.

Venclauskienė nemėgo girtis bajoriška savo kilme. 
Buvo ir stengėsi būti demokratiška. Namuose tačiau bu
vo gerai išlavinta. Mokėjo vokiškai, prancūziškai, nekal
bant apie lenkų ir rusų kalbas. Mokėsi Latvijoj, berods, 
Rygoj. Paskui studijavo teatro vaidybą. Be kitko, ji reži
savo pirmąjį viešą lietuvių vaidinimą “Amerika pirtyje", 
kuris buvo pastatytas 1899 m. Palangoje. Venclauskienė 
jautėsi tvirta savo išsilavininju net tarp pranašių lietuvių 
inteligentu.

Kai ji tekėjo, jau buvo apsisprendusi lietuvė. Vyras, 
bajoraitis, bendravo su lietuviais socialistais, bet lietu
viškai nekalbėjo. Iškilo jiedviem klausimas, kokią kalbą 
vartot šeimoj. Sutarė: lietuviškai! Bet kol jis išmoks, ne- 
vartot priešų kalbos — lenkų nei rusų. Geriau vokiškai, 
nes abu mokėjo ir šią kalbą. Taip vokiečių kalbą šalia 
lietuvių, girdėjo ir savi vaikai, kol tėvas galutinai persi
laužė su lietuviu kalba.

Susidūrimas su laisvamaniu Šliūpu
Užsiėmusi vaikų globa, Stasė Venclauskienė neturėjo 

daug laiko viešiesiems reikalams. Bet jėi iškildavo koks 
lietuviškas uždavinys, ji neatsisakydavo jo remti. Kartą 
Šiaulių verslininkai ją kalbino būti jų kandidate į miesto 
tarybos rinkimus. Tas verslininkų sąjūdis netiesiogiai 
buvo lyg ir priešžydiškas, o Venclauskienė gerai sugyve
no su šydais. Mokėjo jų kalbą ir krautuvėse tik žydiškai 
kalbėdavo. Su žydais ji darė įvairius mainus, kiek jai 
buvo reikalinga savo didelei šeimy nai maitinti, aprengti 
ir apauti. Tačiau ji sutiko atstovauti lietuviams versli
ninkams ir jų vardu buvo išrinkta į miesto tarybą. Kitą 
kartą, prašoma berods kun. kleb. I^apio, ji vėl sutiko 
eiti į miesto tarybą katalikų vardu. Žmonės stebėdavosi, 
kaip abu Venclauskiai, susikabinę po ranka, kopia į 
kalnelį — į miesto tarybos posėdžių patalpas, nors ten 
vienas kalbės už socialistus, o kitas — už katalikus.

Sėsti už bendro stalo, esant reikalui ar progai, ne
vengė nei jis su katalikais, nei ji su "bedieviais”. Tik jis 
su katalikais nesižegnojo, o ji, su anais sėsdama, padary
davo kryžiaus ženklą. Taip kartą ji papiktino garbingąjį 
aušrininką dr. J. Šliūpą. Švenčiant “Aušros” 40 m. su
kaktį, Venclauskienė buvo pasodinta prie garbės stalo 
šalia daktaro. Puotos pradžioj, pasakojo ji pati, persi
žegnojusi dideliais, iškilmingais mostais ir dar peržeg
nojusi savo ir daktaro lėkštes. Kaimy nas, kiek sunerimęs 
ir prunkštelėjęs. Tuo parodęs, kad jam nelaimi pabnka 
švaistymasis aplink jį tokiais dideliais krežiais. O ji. 
matyt, norėjo truputį padilginti žinomą “davatkų” priešą.

(Bus daugiau)

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Gimęs protestantų pastoriaus 
šeimoje, L Bergman jau nuo pat 
jaunų dienų buvo susigyvenęs su 
teologinėmis temomis ir morali
nėmis problemomis. Is čia tad la
biau suprantamas ir jo palinki
mas į teologinę tematiką. Nusi
vylęs tėvo ir jo kolegų religinio 
gyvenimo aplinka, pačioje jaunys
tėje metasi Į visiškai priešingą 
krypti, sukildamas prieš betko- 
kias tradicines ir religines verty
bes. Tai ypač žymu pačiame pir
mame jo 1946 m. filme “Kris”— 
Krizė. Tas jo nerimas dar paste
bimas ir keliuose jo ankstyves
niuose filmuose: “Hamstad” .— 
Uostas, “Fangelse” — Kalėjimas 
ir ypač “Sommaren med Monika” 
— Vasara su Monika.

Vienuolikoje Toronte parinktų 
filmų, be abejonės, laikytasi prak
tiškų sumetimų; rodyta filmai su 
angliškais parašais. Tarp jų yra 
pakliuvę ir keletas visiškai men
kučių ankstyvesniųjų režisoriaus 
bandymų. Iš svarbesnių pažymė
tini šie:

“Septintasis antspaudas — Dėt 
sjunde inseglet filme pastebime 
Kryžiaus karo herojų, grįžtantį 
namo, kur jo laukia mirtis. Rite
ris su mirtimi lošia šachmatais, 
tarp atskirų ėjimų surasdamas 
savo likusią ištikimą žmoną. Pa
galiau žaidimą riteris pralaimi.

Filme “Laukinės avietės”
Smulstronstallet tiesos jieškoji- 
mo kelyje pagrindinis veikėjas 
senelis Isaac Borg, suranda pras
mę ir savo vietą visuomenėje vien 
nusižeminime, atmesdamas pui
kybę. kuri žlunga žmonos neišti- 
.kimumo atidengime. Senelis ran
da ramybę vien vaikystės prisimi
nimuose, kai savo vaikiškame ne
kaltume stebėjo tėvus, idiliškai 
susėdusius ežero pakrantėje.

“Nekaltas pavasaris” — Jung-| 
frukallan bando spręsti pikto 
problemą. Nepajėgdamas atleisti 
ir nusižeminti, pagrindinis veikė
jas Max Von Sydow žengia iš vie
no nusikaltimo į kitą, kol prieina1 
prie tragiško keršto Įvykdymo.; 
Pastebėjęs savo klaidas, jis dar; 
turi drąsos nusižeminusiai prašy-' 
ti Dievą atleidimo ir pažada savo ■ 
sukruvintas rankas ateity naudoti: 
vien Dievo tarnybai. Atsakyda-; 
mas Į atleidimo maldavimą. Die ! 
vas atsiliepia šaltinio stebuklu, 
simbolizuojančiu malonę.

“Pro tamsų langą” — “Sasom! 
i en spegel” vaizduojamas keturių 
asmenų kelių dienų gyvenimas 
Baltijos jūros saloje. Karin (Har
riet Andersson) serga psichiškai, 
nors tarpais gyvena visiškai nor
malų gyvenimą. Kartais ji girdi 
Dievo šaukimą iš už sienos ir pa-' 
sako savo paslaptį broliukui. Sis į 
bando aiškinti Dievo sąvoką su ja, 
ir vėliau su tėvu.

Ingram Bergman filmai negau- i 
sūs veikėjais, turiniai taip pat ne
sudėtingi ir veltui ten būtų jieš- 
koma įtampos ar painiu situacijų. 
Dėl savo tematikos pasirinkimo ir, 
pristatymo. Ingmar Bergman fil-; 
mai netaikomi nei jaunimui nei 
plačioms žiūrovų masėms ir su-Į 
domins vien subrendusią publiką. I

VILNIUJE SUKRITIKUOTI R.
LANKAUSKO ROMANAI “Vidury di
delio lauko’’ ir “Tiltas į jūrą”. Pasta
rajam prikištas pesimizmas, neviltis, 
.dvasinė apatija, “bulvarinės pozicijos”. 
Blogiausia, kad rašytojas Lietuvos gy
venimą vaizdavęs iš tamsiausios pusės.

LIETUVOS KOMPARTIJOS PUO
LIMŲ UGNYJE atsidūrė dail. V. Kisa
rauskas su žmona S. Aleškevičiūte. Jų 
kūriniuose žmogus esąs suprastintas, 
suprimityvintas, iškreiptas; pas juos 
pasireiškiąs pesimizmas ir pan. Bar
kauskas vėl puolė spaudoje neigiamai 
įvertintą grafikos kūrinių rinkini “Gra
fika”; esą, žavėtasi “formalistiniais 
darbais”, taigi, tokiais, kuriuos pa
smerkęs Chruščiovas.

A. VENCLOVA sovietų rašytojų są
jungos plenume Maskvoje pasisakė už 
vad. socialistinio realizmo meną, prieš 
naujus jieškojimus lietuvių poetų kū
ryboje. Jam nepatiko: toje poezijoje 
traukiamasi nuo visuomeninių temų, 
sukama i asmeniškas, dažnai “kame
rines. o kartais ir į dekadentiškai es
tetines žemeles”.

PER VILNIAUS RADIJĄ balandžio 
1-6 d. savaitė buvo skirta komp. J. Ju
zeliūno kūrybai. Kasdieną buvo išpil
dyti muziko, gim. 1916 m., kūriniai. 
Muzikos mokslų kand. laipsni jis ga
vo Leningrado konservatorijoje. Stam
biausiu Juzeliūno kūriniu laikoma jo 
sukurtoji II-ji simfonija.

LIETUVOJE PAMINĖTOS POETO 
JULIAUS JANONIO 67 gimimo meti
nės. Jis pavadintas proletariniu poe
tu; per Vilniaus radiją girtasi, kad po
eto vardą turi ir vienas žvejybos lai
vas.

“DIDYSIS GINTARAS” ATITEKO
ESTAMS. Balandžio 2-6 d. Rygoje įvy
ko tradicinė Pabaltijo ir Gudijos res
publikų menininku ir dokumentinių 
filmų apžiūra. 1959 ir 1960 m. tokios 
apžiūros įvertinimą — “Didįjį gintarą” 
meninių filmų srity buvo laimėję lietu
viai filmininkai; šiemet laimėjo estai. 
Pasižymėjo šie lietuviai: R. Vabalas 
(geriausias režisūrinis darbas), Mon
kus (geriausias operatorius), komp. 
Balsys: dar geriausiais pripažinti lietu
vis dailininkas ir aktorius B. Bratkaus- 
kas.

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 4. 1963. Turiny: A, Idze- 

lis. Bažnyčia už geležinės uždangos; K. 
Pugevičius, Kas — ar aš?; M. Matu
lionis, Hamletas: R. šliažas, Apsi
sprendžiu už tautą: V. Liulevičius, Va
sario 16 aktas ir užsienio lietuvių jau
nimas ir kt. Numerį radagavo R. Rep
šio kolektyvas.

Knygų lentyna, nr. 4, 1963 m. Lei
džia V. Saulius. Prenumeratos kaina 
metams $2.56.

Vytis, nr. 4, balandis, 1963 m. Lie
tuves vyčių organas.

Lietuviškos 
maldaknygės 
mažiesiems

DIEVO 
VAIKAS

Antanus kun.- dr. J. Gutauskas
Gaunama pas leidėją 

Spaudos B-vė “Žiburiai”
941 Dundas St. W. 

Toionto 3. Ont. 
ir

pas lietuviškos spaudos platintojus 
Kaina $1.85

f



Mann & Martel lm.
REALTORS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255

TORONTO, Ont.

SWANSEA BUNGALAS. $14,500 
.pilna kaina, 5 kamb., atskiras, van

deniu alyva apšildomas, garažas. 
Viena skola balansui, tuoj gali- 

* ma užimti.
JANE — EILEEN. $2.500 įmokėti, 

gražus, dviejų augštų, 7 kamb. 
apynaujis namas su dviem virtu
vėm ir voniom. Platus jvažiavi- 

' mas ir garažas. Arti susisiekimo 
ir krautuvių. Prašo tik $15.400.

ST. CLAIR — YONGE. Originalus 
4 atskirų butų namas — fourplex, 
pilnai išnuomotas. Arti požemi
nio traukinio ir geros rūšies krau
tuvių. Viena atvira skola 10 me
tų iš Wz%. Pilna kaina tik 
$36.000. Puiki nuosavybė investa
vimui gerame rajone.

HIGH PARK. $7.500 įmokėti, 17 
kamb. — 4 atskiri butai, vandens 
šildymas. Be to, trys garažai su 

. privačiu įvažiavimu. Pirmame 
augšte 6 kambariai. Pajamų $290 
mėn., plius laisvas butas savinin- 

’ kui. Pirkinys vertas rimto dė
mesio.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Š.A. PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVEN

TE, apimanti krepšinį, tinklinį ir ko
mandinį stalo tenisą, šiais metais 
įvyks Toronte gegužės 11-12 d. šventę 
praves estai. Gaila, kad torontiškiai 
apie šią šventę labai menkai informuo
jami. Šioje šventėje pirmą kartą bus 
vykdomos ir moterų krepšinio varžy
bos. Reprezentacinį vienetą sudaryti 
pavesta Vyčio sporto klubui. A. S.

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS 
šeštadienį — gegužės 11 d. : 
Vyrų ir jaunių preliminarinės krep

šinio varžybos — nuo 10 v. r. — St. Mi
chaels College, 1515 Bathurst St.

Vyrų ir jaunių tinklinio preliminari
nės varžybos — nuo 10 v. r. — Wood
green Community Centre, 835 Queen 
Street.

Moterų krepšinio ir tinklinio preli
minarinės varžybos — nuo 9.30 v. r; 
— University Settlement, Grange Rd. 
at Dundas and Beverly St.

Vyrų, moterų ir jaunių tinklinio 
baigminiai žaidimai — nuo 4.30 vai. 
p.p. St. Michaels College.

Stalo tenisas — preliminariniai ir 
baigminiai ž. nuo 11 vai. Table Ten
nis Centre.

Sekmadienį, gegužės 12 d.;
St. Michaels College:
10 v .r. —vyrų krepšinio prelimina

rinės rungtynės — latviai : estai.
U v. r. — jaunių krepšinio prelimi

narinės rungtynės — lietuviai : latviai.
Woodgreen Community Centre: ,
11 v. r. — moterų krepšinio prelimi

narinės rungtynės — latvės : estės.
Vyrų, moterų ir jaunių krepšinio 

baigmės — nuo 1.30 vai. p.p. — St. 
Michaels College. FASK-tas

AUŠROS ŽINIOS
LENGVOSIOS ATLETIKOS TRENI

RUOTES. Šį antradienį pradedamos 
lengvosios atletikos treniruotės. Treni
ruotės vyks kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 6.30 iki 8.30 v.v. 
Swansea parko stadijone (ten pat kur 
ir pernai). Treniruotes praves žinomas 
lengvatletis Algis Malinauskas, talki
namas R. Burdulio (disko ir jieties 
metimams bei rutulio stūmimui). Visi 
lengvatlečiai bei norį pradėti prašomi 
minėtomis dienomis atvykti į stadijo- 
ną. Š. Amerikos lengvosios atletikos 
pirmenybės šiemet bus Niujorke bir
želio 29-30 d.d.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME MŪ
SŲ JAUNUOSIUS KREPŠININKUS- 
KĖS, atsiekusius gan gražių rezultatų 
S. Amerikos krepšinio pirmenybėse. 
Ypatingi sveikinimai mūsų jaunosioms 
krepšininkėms, kurios ketvirti metai iš 
eilės išsikovojo S. Amerikos mėrgaičų 
.A čempjonatą bei moterų klasėje vice- 
čempijonatą: A. Sapijonytę, A. Grigai
tę, J. Gataveckaitę, J. čeponkutę, R. 
Narušytę, D. Klimaitę, I. Romanovai- 
tę ir B. Starkutyte.

NUOŠIRDUS AČIŪ MŪSŲ NUOLA
TINIAMS RĖMĖJAMS ir šoferiams:
J. Lapavičiui, E. šlekiui, J. Tamulio- 
niui, A. Stuopiui, L. Kvederaitei, M. 
Atkočiūnui, P. Žiuliui, S. Barškėčiui,
K. Žebrauskui ir visiems aukomis pri- 
sidėjusiems prie išvykos. Aukomis pa- 
rėmusiųjų sąrašas bus paskelbtas vė.- 
liau.

ATEINANTI ŠEŠTADIENI PRISI
KĖLIMO SALĖJE RENGIAMAS DI
DŽIULIS PAVASARIO BALIUS — su
sipažinimo šokiai. Tą savaitgalį Toron
te įvyks š. Amerikos pabaltiečių spor
to šventė ir tikimasi daug svečių iš 
JAV, ypač Čikagos. Gros puikuš or

Extra Realty F Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
DUNDAS — BROCK, $2.000 Įmokėti, atskiras, dviejų augštų, 8 kambarių 

dupleksas. Prašoma kaina $11.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD. $6.000 Įmokėti, atskiras, gražių rauplėtų 

plytų, dviejų augštų, 8 kambarių namas, 2 modernios virtuvės, platus 
privatus Įvažiavimas, garažas, gražus kiemas. Kaina $19.000.

BATHURST — ST. CLAIR. $10.000, 6 metų senumo modem us tripleksas 
po 6 kamb. augšte. Labai geras investavimas. Skubus pardavimas. Kai
na $38.000.

BLOOR — OSSINGTON. $2.000 įmokėti, 11 didelių kambarių mūrinis na
mas. prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Kaina $16.000.

BLOOR — WINDERMERE. $4.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augštų, atski
ras namas, 2 įvažiavimai j garažą. Kaina $17.500.

10 MYLIŲ NUO TORONTO, 10 akrų geros žemės. Kaina $5.500. Prašau 
skubiai pasiteirauti.

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

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą tr sąžiningą patarimą.

OAKWOOD — ST. CLAIR. $4.700 
įmokėti, 8 kamb., dviejų augštų mū

rinis namas. Dideli kambariai, 2 
moderniškos virtuvės ir naujai 
įrengta vonia, vandeniu alyva šil
domas. Graži aplinkuma ir arti 
prie visų patogumų.

BLOOR — JANE. $4.800 įmokėti, 
7 kamb., dviejų augštų, gražus 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Moderniška vir
tuvė, vandens ir alyvos šildymas. 
Visai arti Bloor.

SWANSEA. $3.900 įmokėti, atski
ras, mūrinis 6 kambarių namas, 
dvi virtuvės. J garažą lengva įva
žiuoti. Visai arti Bloor ir tuoj ga
lima užimti.
QUEBEC — HIGH PARK. $3.200 

įmokėti, atskiras mūrinis 7 kamb.
didelis namas. Taip pat ir garažas 
su laisvu įvažiavimu. Šilto van
dens šildymas. Gražus ir nuožul
nus pakalnėn einąs sklypas (ra
vine lot). Viena atvira skola ba
lansui.

kestras ir dainuos R. Strimaitis. Ak
tyviai šiame sezone dalyvavusiems 
Aušros sportininkams įėjimas nemo
kamas. Įėjimo bilietus sportininkai 
prašomi pasiimti iš anksto iš sekcijų 
vadovų.

VYČIO ŽINIOS
ŠAL KREPŠINIO MEISTERYSTE 

septintą kartą ir ketvirtą iš eilės išsi
kovojo Vyčio kerpšininkės. Keturių 
komandų kovoje, neatvykus į rungty
nes pirmajam vytiečių priešui Čika
gos Neriai, vytietės baigmėje įprastos 
įtampos rungtynėse įveikė Aušros 
krepšininkes 36:27. Meisterių koman
doje žaidė: Astrauskaitė 6, Jasinskaitė 
2, Supronaitė, Prunskytė 6, Krakaus- 
kaitė. V. ir Z. žolpytės, Renkauskai- 
tė, Balsienė 22.

Tose pat žaidynėse Vyčio mergaitės 
5 komandų kovoje laimėjo III vietą. 
Vytietės įveikė Nerį 20:6, Žaibą 19:9 ir 
pralaimėjo Aušrai 23:10. Žaidė: Z. žol- 
pytė 8, Krakauskaitė 4, V. Žolpytė 20, 
Supronaitė 10, čirvinskaitė 6, Ren- 
kauskaitė.

LENGV. ATLETIKOS treniruotės 
prasidės sekančią savaitę. Tuo tarpu 
jos bus vykdomos Rennie Park stadi
jone antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 7 vai. v.

LAUKO TENISO treniruočių tvar
karaštis bus paskelbtas vėliau. Sekci
jos vadovu sutiko būti J. Budrys. Jau
nuosius tenisininkus globos J. Žukas. 
Treniruotės bus Trinity Park aikšte
lėse, ten pat kur ir praėjusiais metais.

TLB LYGOS baigminiuose peržaidi- 
muose vytietės pralaimėjo pirmas 
rungtynes prieš B-A komandą 36:51. 
Vytietės žaidė gerai, tačiau jautėsi
žaidynių nuovargis. Vytietės ilgą laiką 
pirmavo ir tik antram puslaiky prieši
ninkės pasekmę palenkė savo pusėn. 
Žaidė: Balsienė 15, Astrauskaitė 10, 
Jasinskaitė 2, žolpytė 3, Radzevičienė 
5, Prunskytė 1.

VYTIEČIŲ DIENOS — Vyčio infor
macinis biuletenis vėl pasirodė klubo 
valdybos pastangomis. Šiame nr. — 
praėjusio sezono apžvalga. “Vytiečių 
Dienos” žada pasirodyti' kas mėnesi.

MEISTERIŲ PAGERBIMAS, ruošia 
mas Toronto miesto, įvyks gegužės 9 
d. Trinity R.C. patalpose. Į šį pager
bimą yra pakviesti ir Toronto miesto 
berniukų D meisteriai — jaunieji vy- 
tiečiai, kuriems bus įteiktos laimėtojų 
dovanos.

RĖMĖJŲ POBŪVIS įvyko pr. penk
tadienį šv. Jono Kr. par. salėje. Se
kantį susipažinimo pobūvį numatoma 
surengti rudenį. Visiems prisidėju- 
siems prie šio pobūvio suruošimo nuo
širdžiai dėkojame.

MŪSŲ RĖMĖJAMS: Br. Mikšiui, V. 
Kasperavičiui, R. Preikšaičiui, R. Kup- 
revičienei ir V. Dobilui nuoširdžiai dė
kojame. A. S.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Kovas — Rytų Kanados jaunių krep

šinio meisteris. Bal. 19, 20 dienomis 
Hamiltone įvyko baigminės Rytų Ka
nados pirmenybių rungtynės tarp Ko
vo - Our Lady of Mercy ir Montrealio 
Orchids komandų. Pirmąją dieną, po 
sunkios ir permainingos kovos, kovie- 
čiai priešą užlaužė 63:58 rezultatu. 
Antrą dieną, nors specialiai atskrido 
Orchids komandos treneris, mūsiškiai 
vėl įveikė montrealiečius 72:61 ir tuo 
būdu tapo Rytų Kanados nugalėtojais. 
Per abejas rungtynes Kovui taškus lai
mėjo: Meškauskas 60, Vinerskis, 39, 
Bakaitis 6, Blekaitis 9, Vendašius 6,

Liet, maldaknygėmis mažuo
sius aprūpinti Vokietijoje, auko
jo: X. Y. $20, St. Prakapas $3.

Antroji maldaknygių siunta 60 
egz. jau išsiųsta. Laukiama ir 
daugiau geradarių, galinčių padė
ti mažiesiems tautiečiams Vokie
tijoj. Aukojusiems Sp. B-vė “Ži
buriai’ nuoširdžiai dėkoja. Au
kas siųsti: “Žiburiai“ 941 Dun
das St. W., Toronto, Ont.

Prisikėlimo parapijos bankelis 
jau pasiekė 500 narių. Kredito 
unijų centro atstovai nusistebėjo 
tokiu greitu bankelio augimu. Tai 
įvykdyta per nepilnus 7 mėn. Ka
pitalas jau visiškai artėja i $400. 
000. Tokiu mastu augant, atrodo, 
greitai bus pasiekta pusė milijo
no dolerių. Bankelio nariai paten
kinti skubiu patarnavimu ir vi
siem patogiomis darbo valando
mis.

Didesnė dalis naujų narių ir 
taupytojų yra pervedę savo są
skaitas iš kanadiškų bankų. Visi, 
kurie dar ikišiol nepasitikėjo sa
vomis kredito unijomis, tą nuo
monę keičia. Savame bankelyje 
ir nuošimčiai mokami didesni, 
duodama nemokama gyvybės ap- 
drauda ir pasiskolinimo sąlygos 
lengvesnės.

Valdyba ragina visus, dar besi
naudojančius kanadiškų bankų 
patarnavimais, pervesti savo san
taupas parapijos bankelio, nes 
tuo nieko neprarandama, o laimi
ma gana daug. K.

Liet, gydytojai bal. 27 d. suren
gė jaukų povūvi Granit klubo pa
talpose. Jin buvo kviesti ir gydy
tojų šeimų nariai. Dalyvavo per 
40 asmenų. Ta proga buvo paro
dytas filmas ir atskirame posėdy
je aptarti liet, gydytojų reikalai. 
Dabartinis pirmininkas — dr. J. 
Yčas.

A.a. kun. V. Demikis prisimin
tas pr. šeštadieni iškilmingomis 
gedulingomis pamaldomis Prisi
kėlimo bažnyčioje. Pamaldas lai
kė ir pamokslą pasakė Tėv. K. 
Bučmys, OFM, asistuojamas kun. 
B. Jurkšo. Dalyvavo gražus bū
rys buvusių velionies parapijie
čių Blombergo stovykloje. A.a. 
kun. V. Demikis buvo tos stovyk
los klebonas, parodęs daug nuo
širdumo ir gražios tolerancijos pa
vyzdį.

Padėka
Velykų Bobutė jau išriedėjo savo tė

viškėn. Linksmoji popietė nuaidėjo... 
Dėkojame ypač D.G. klebonui Tėv. 
Placidui, OFM, už patalpas ir parodytą 
didelį nuoširdumą. Mielom poniom: 
Nakrošienei, Puterienei, Urbonienei, 
Vingėlienei, Mardosienei ir Vinskienei. 
Taip pat p. Virkučiui už nuolatinį tal
kinimą. Valei Staskevičiūtei už suge-. 
bėjimą puikiai atlikti Velykų Bobu
tės vaidmenį; jos dviem palydovėm: 
vikriajam kiškučiui — Sigutei Virku- 
tytei ir mielai balerinai — Rūtelei 
Vinskaitei. Didis lietuviškas ačiū vi
siems, kurie prisidėjo savo aukomis ir 
atsilankymu. Dėkingos Jums,

Nek. Pr. Marijos seserys

Lietuvių skautų veikla
STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko- se. Gauta: prie šv. Jono Kr. bažnyčios 

jo ir pirko pėdas — $25 V. S.; $10 A. 
D., po $5: A. Bričkus, Br. Juodelis iš 
Čikagos; $2 S. Ilgūnas iš Ročesterio. 
Visiems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū.

ŠATRIJOS TUNTO TUNTININKĖ 
v.s.v.sl. R. Bleizgytė iš tuntininkės pa
reigų pasitraukė; nauja tuntininke pa
skirta v.s.v.sl. S. Zubrickaitė.

OBUOLIŲ DIENA praėjo sėkmin
gai. Jai vadovavo s. V. Rušas; talkino 
tėvų-rėmėjų kom. pirm. J. Stanionis, 
inž. P. Gvildys, J. Pacevičienė, L Šta- 
nionienė, N. Birgiolaitė, P. Karalius, 
V. Vanagas, J. Kuprevičius ir 72 vil
kiukai ir skautai. Ačiū mokyklos ved. 
J. Andruliui už atleidimą skautų iš pa- 
mokų. Taip pat abiejų parapijų kle
bonams už leidimą sekmadienį praves
ti obuolių pardavimą parapijos ribo-

Dela Riva 14, Kybartas.
ŠAL žaidynėse nepavyko. Tik baigę 

žaisti su Montrealiu, tą pačią naktį, 
mūsų krepšininkai išvyko Clevelandan. 
Nuvargę, po nemiegotos nakties, Det
roito Kovui nepajėgė rimčiau pasiprie
šinti ir rungtynes p ralošė 36:50 rezul
tatu. Paguodos turnyre mūsiškiai Įvei
kė Aušros jaunius 57:40. Kaip pavyz
dingiausiai komandai, mūsų Kovui ati
teko “Draugo” skirta taurė.

Aplamai, JAV lietuvių vyrų krepši
nio lygis yra augštesnis nei kanadie
čių. Norint susilyginti su pirmaujan- 
čiom komandom, kanadiečiai dar turi 
daug padirbėti. Išimtį gal sudaro To
ronto Aušros vyrai, nors be JAV krep
šininkų pagalbos ir jiems vargu ar pa
vyktų iškopti į viršūnes. A. G.

NEW WASAGA BEACH
Salia Prisikėlimo parapijos stovyklos (Tėvų pranciškonų)

PARDUODAMI SKLYPAI
VASARNAMIAMS STATYTI

Sklypai gražiame smėlėtame miške ir arti Georgian Bay.

Šiuos sklypus norima pirmoje eilėje parduoti lietuviams. Sklypai iki šiol 
nebuvo paskelbti. Turime pasiūlymų iš svetimtaučių. Keli sklypai jau par- 
duoti, bet dar yra gražus pasirinkimas. Todėl suinteresuoti nedelskite!

Kreiptis: M. B. Buntinas, telef.: RO. 9-0688, LE. 44993
21 Evelyn Cres., Toronto 9, Ont., arba New Wasaga Beach

“DAINOS” KARTŪNO BA’ 
LIŪS bus įspūdingas ir tuo, kad 
jame dalyvaus š.m. “Miss Free
dom” — Laisvės karalaitė — Joa
na Juozaitytė. Ji įteiks dovanas 
trim laimėjusiom kartūno sukne
lių premijas.

Dainietės kviečia Toronto ir 
kaimyninių kolonijų lietuvius šia
me baliuje dalyvauti, o visas po
nias ir paneles puoštis kartūnu. 
Žinoma, čia ne sąlyga, tik kvieti
mas. Balius įvyks gegužės 4 d., 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College St., Toronto. Pelnas 
skiriamas šalpai. Kviečiame ir 
laukiame! —M.F.Y.

Toronto Liet. Medžiotojų ir 
žūklautojų Klubo visuotinis na
rių susirinkimas — gegužės 5 d., 
sekmadienį, 2.30 vai. p.p. Liet. 
Namuose. Valdyba

Pavergtų Tautų Seimo atstovy
bė organizuojama ir Kanadoje. 
Bal. 24 d. įvyko posėdis, kurin su
sirinko daugelio tautybių atstovai. 
Nutarta atidėti formalų įsteigimą 
iki birželio 3 d. posėdžio Liet. 
Namuose. Pasižadėjo dalyvauti vi
sos kviestosios tautybės. Laikinai 
gen. sekr. pareigas eina J. R. Si
manavičius.

Konsulinis korpusas Toronte 
surengė pobūvį, į kurį buvo su
kviesti visi konsulai su poniomis 
ir bičiuliais. Pirmą kartą buvo 
pakviesti ir Pabaltijo valstybių 
konsulai. Jų tarpe buvo ir Lietu: 
vos konsulas dr. J. Žmuidzinas su 
ponia, dr. J. Sungaila PLB pirm, 
su ponia, p. Simanavičiai, dr. J. 
Matulionytė, inž. E. čuplinskas, 
inž. Kšivickas ir B. Kronas su po
niomis. Pobūvis Įvyko Granit klu
bo patalpose.

Toronto policija kreipiasi į tė
vus, kad daugiau dėmesio kreip
tų i vaikų atsargumą gatvėse. Esą 
praėjusios savaitės penktadienį ir 
šeštadienį įvyko net 11 nelaimių 
su vaikais, ypač priešmokyklinio 
amžiaus. Daugiausia nelaimių esą 
įvyksta, kai vaikai išbėga iš pasta
tytų automobilių tarpo. Šiais at
vejais esą kalti ne vairuotojai, o 
vaikai. Leidimas vaikams bėgioti 
gatvėse moderniame eisme esąs 
neatsargumas, beveik kriminali
nis nusikaltimas.

Padėka
Mūsų a.a. tėveliui Lietuvoje mirus, 

visiems pareiškusiems užuojautas per 
spaudą ir kt. mūsų nuliūdimo valan
doje ir taip pat užprašiusiems gedulin
gas Mišias už tėvelio vėlę V. J. Alek- 
navičiams, p. Baikauskienei, B. Ricke
vičiams ir O. V. Marcinkevičiams reiš
kiame nuoširdžiausią padėką.

Tėvas Ambrozijus, OFM, 
B. J.' ir B. S. Prakapai

ATITAISYTINOS KLAIDOS. — “T 
Ž” 17 nr. vedamajame II perskyrime 
atspausta: “Bendruomenės plotmėje 
iškyla visiem bendri uždaviniai, kurie 
yra antipolitiniai...” Turi būti “ant- 
politiniai”; 7 psl. korespondencijoj iš 
Vancouverio atspausta: “TF Įgalioti
nis K. Skinskas”, o turi būti “Skrins- 
kas”. Atsiprašome.

$12,28; Prisikėlimo — $65,63. Visiems 
ačiū už duosnumą.

HAMILTONO LIET. SKAUTAI-TĖS 
minėjo šv. Jurgi iškilmingomis pamal
domis ir sueiga. Į šias iškilmes buvo 
nuvykę Toronto skautai-tės, vad. s. K. 
Batūros.

STOVYKLOS PLANAI baigiami 
ruošti. Jieškomas rangovas, kuris ap
siimtų projektą Įgyvendinti. Norima, 
kad stovykla būtų Įrengta nevėliau 
birželio galo. Suinteresuotus šiuo dar
bu prašome kreiptis: G. Stanionis tel. 
RU. 1-7861.

VAJUS STOVYKLOS FONDUI. — 
Gegužės mėnuo yra skelbiamas vajaus 
mėnesiu stovyklos įrengimams.

Todėl kreipiamės Į Jus mieli tėve
liai bei mūsų rėmėjai, ateiti mums Į 
talką: gausiai aukoti ir per metus ar 
dvejus skirti ar surinkti aukų — $100. 
Prašome nelaukti atskiru prašymų, bet 
patys tą prievolę apsibūkite. Aukų la
pai yra pas ps. V. Sendžika, 277 Durie 
Ave., tel. RO. 2-3583.

Mūsų vadovai stengiasi padėti Jūsų 
vaikams, o Jūs prisidėkite prie jų už
simotų darbų, kurie yra daromi Jūsų 
vaikų gerovei.

KREIPIMASIS Į VISAS TORONTO 
ORGANIZACIJAS. — Skautės-ai sten
giasi išauklėti lietuvišką jaunimą. Tam 
yra reikalinga gera stovyklavietė. Mes 
kreipiamės j Jus, gerai žinodami, kad 
Jūs norite gauti mūsų lietuviško prie
auglio, kuris perimtų organizacini dar
bą ir uoliai dirbtų tėvynės gerovei.

Todėl prašome mus paremti ir šios 
paramos vien tik Toronte laukia virš 
300 skaučių-tų.
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ti moderniškiausi visoje Kanadoje už.
darų rekolekcijų namai — Queen of| 
Apostles Retreat House. Pastatas yra 
tik neseniai užbaigtas, todėl dabar yra į 
atidarytas savaitgaliais apžiūrėjimui 
arba kaip čia vadina “open house”. 
Visus atsilankiusius nustebina patal
pų ir koplyčios modernumas ir papras
tumas. Dar bus publikai atidaryta du 
savaitgalius: geg. 4-5 ir 11-12 d. nuo 
1-6 vai. p.p. Važiuojama Queen Eliza
beth keliu į vakarus iki Mississauga 
Rd. (tuoj už 10 kelio), pasukama į 
Mississauga Rd. dešinėn į šiaurę ir va
žiuojama mylios iki Doulton Dr. ir 
iš ten į Blythe Rd. kairėn, kur matysis 
nauji pastatai. Tuos rekolekcijų namus 
suorganizavo Tėvų oblatų vienuolijos 
lenkų provincija. K.

R. Augaitytei, besiruošiančiai 
ištekėti, bal. 28 d. šv. Jono Kr. 
par. salėje buvo suruoštas prieš- 
vedybinis pokylis. Dalyvavo per 
200 asmenų.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame L. Balaišiui, 

VI. Germanavičiui ir kitiems tautie
čiams, (kurių pavardės, jiems prašant, 
neskelbiamos), kurie padėjo sumokėti 
mūsų kelionės bei įsikūrimo išlaidas 
$1411,25. Nuoširdi padėka VI. Germa
navičiui, Kl. Liutkui, V. Vizgaičiui už 
pergabenimą be atlyginimo ir visiems 
tautiečiams, kurie sustiprino moraliai 
mus, pradedančius pirmuosius įsikūri
mo žingsnius Kanadoje.

Br. ir M. Matusevičiai
ŠV. JONO KR. PARAPIJOS KNY

GYNE gauta: Leonardas Dambriūnas, 
“Lietuvių k. sintaksė”, $2.50; Maironis, 
“Jaunoji Lietuva”, poema; išleido “Ni
da”, kaina $1.50; Mykolas Vaitkus, 
“Baltijos Gražuolė” (Liepoja) atsimi
nimai II; “Nidos” leid., kaina $1.50.

Lietuvių studentų 
žinios

TORONTO AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SKYRIUS gegužės 11 d. ruošia iškil
mingą sueigą Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Laukiama svečių iš 
Detroito ir CIevelando. Tolimesnė in
formacija ir detali programa bus pa
skelbta vėliau. Valdyba

DALIS TORONTO UN-TO STUDEN
TŲ šią savaitę baigia pavasarinius eg
zaminus. Būtų gražu, kad, kol dar ne
dirba, jie įsijungtų į lietuviškus kur
sus, kurie dar tebevyksta pas seseles 
penktadieniais 7.30 v.v.

R. PAULIONIS iš St. Catharines yra 
bene vienintelis lietuvis, studijuojąs 
pritaikomąjį meną Ontario College of 
Arts. Jis baigė šiais mokslo metais va
dinamąjį “industrial designer” kursą. 
Studijuodamas prenumeruoja “Tž”. 
Vasaros atostogoms tikisi gauti darbą.

LIET. STUDENTŲ RĖMĖJŲ Būre
lio valdyba nutarė ir šiais metais dūo-! 
ti premijas augščiausiais pažymiais t 
baigusiam Toronte abiturientui gim
naziją ir TU studentui, perėjusiam į 
augštesnį kursą. Premijų dydis ir gavi
mo tvarka bus paskelbta vėliau.

DETROITO LIETUVIAI STUDEN
TAI IV. 6. suruošė puikiai pavykusi 
literatūros vakarą. Kūrinius skaitė jau
ni rašytojai studentai ir vyr. kartos 
rašytojai. Visuomenė labai gausiai at
silankė.

PER VELYKŲ ATOSTOGAS Čika
goj įvyko įvairių studentų organizaci
jų atstovų pasitarimas dėl Lietuvių 
studentų sąjungos tolimesnio gyva
vimo. Nutarta aktyviai telkti studen
tus į sąjungą, paruošti vadovus ir kt. 
Atsisakyta nuo studentų federacijos, 
kurią sudarytų tik organizacijų atsto
vai.

Išryškinta, kad lietuviams studen
tams neužtenka vien tik “baliukus” 
ruošti, bet reikia ruošti ir kultūrinius 
pobūvius.* Tai tinka ir Kanados stu
dentams. Kolegos atkreipkite dėmesį 
po egzaminų ir pagyvinkite Toronte 
studentų kultūrinę veiklą, pirmiausia, 
lankydami lituanistinius kursus ir pan.

Ateitininku žinios v
JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 

ATEITININKIŲ — mergaičių susi
rinkimas — šį šeštadienį, gegužės 4 
d., 2 vai. p.p., Lietuvių Vaikų Namuo
se. Kviečiamos visos mergaitės. Narių 
dalyvavimas būtinas. Prašome nesivė- 
luoti.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SU
SIRINKIMAS įvyks šį šeštadienį, ge
gužės 4 d., 7 vai. vak. Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje. Programo
je — įdomios diskusijos apie lietu
viškas politines partijas. Diskusijose 
keturi prelegentai: du už ir du prieš. 
Kviečiami netik ateitininkai, bet ir vi
si kiti, besidomi panašiomis temomis.

Valdyba
JAUNUČIŲ ATEITININKŲ būrelio, 

veikiančio šv. Jono Kr. parapijoj, suei
ga įvyko balandžio 28 d. Būreliui gra
žiai vadovauja kun. B. Pacevičius ir K. 
Kaknevičius.

NEPAPRASTAJAI KONFERENCI
JAI Niujorke birželio 8-9 d. jau pasi
ruošta: išrinkti atstovai ir atsakyta į 
anketą. Atsakė bent dalis narių. An
ketos duomenys bus panaudoti kaip 
medžiaga konferencijai, kuri svarstys 
ateitininkų veiklos pritaikymą išeivi
jos bei naujos kartos sąlygoms.
ATEITININKŲ JAUNIMO STOVYK

LAI N. Wasagoje jau parinkti pagrin
diniai vadovai. Laukiama talkos iš visų 
ateitininkų, ypač sendraugių, kad šie
metinė stovykla būtų visais atžvilgiais 
sėkminga ir patraukli. Už jos sėkmin
gumą atsakomybė tenka visiems na
riams.

Bonna. — V. Vokietijoj yra 8 
Kanados CF-104 lėktuvų eskad* 
rilės. Kiekvienoj jų — po 18 lėk
tuvų, kurių kiekvienas gali gaben
ti atomines bombas po 1.000.000 
tonų TNT galingumo. Karo atve
ju kanadiečių bombonešiai gali 
sunaikinti 144 miestus vienu iš
skridimu.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404 _ A

Ats.
Pr. KERBERIS

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

BENZINO STOTIS — nuomavimui, 
reta proga turėti nuosavą 
biznį be pinigų investavimo, 
prie miesto, kartu yra maši
nų taisymo dirbtuvė, restora
nas ir 7 kamb. butas, $350 
mėn. nuoma, 10-čiai metų su
tartis.

BLOOR — DUNDAS, $3.000 įmokė
ti, 12 kambarių dupleksas, 
plius 3 kamb. butas rūsyje. 
Atskiras, mūrinis namas per 
du augštus, vandens alyvos 
šildymas, garažas su priva
čiu įvažiavimu. Prašoma kai
na tik $18.500.

BABY POINT, $4.000 įmokėti, pui
kus 4 metų senumo, 6 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, recreation 
kambarys, privatus įvažiavi
mas, 21 metų skola.

WINDERMERE — BLOOR, $4.000 
įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios, recreation 
kambarys, naujas šildymas, 
garažas.

RUSHOLME RD. $6.000 įmokėti, 9 
kambarių per du augštus at
skiras, mūrinis namas, 3 vo
nios, vandens alyvos šildy
mas, dvigubas garažas su pri
vačiu įvažiavimu, gražiai už
baigtas rūsys.

JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti ar 
mažiau, 9 kambarių per du 
augštus,, atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu.

INDIAN RD. — BLOOR, S7.000 
įmokėti, 11 kambarių, atski
ras mūrinis namas, perdirb
tas į tris butus, 3 vonios. 3 
virtuvės, vandens alyvos šil
dymas, garažas, vienas atvi
ras morgičius 15-kai metų.

BLOOR ST. — HIGH PARK. įmo
kėti S10.000. keletos metų se
numo, 17 kambarių triplek
sas, vandens alyvos šildymas, 
dvigubas garažas, lengvos ir 
ilgos išsimokė j imo sąlygos,

BLOOR — HIGH PARK, S15.000 
įmokėti, gražus naujas mūri
nis pastatas, graži didelė 
krautuvė ir 2 butai, gauna 
$430 mėnesinės nuomos.

VAKARUOSE, $15.000 įmokėti, 
gražus keletos metų senumo 
23-jų butų apartamentinis 
namas, penkiolika balkonų, 
vandens alyvos šildymas, vis
kas išnuomota, gauna apie 
$30.000 metinės nuomos, arti 
susisiekimo bei krautuvių.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

LAKE MUSKOKA
375 pėdos gražios ežero pakrantės, 
smėlėta maudyklė, 8 kamb. gyvena
mas namas ir 3 kamb. vasarnamis. 
Tinka bažnytinei ar kitai grupinei 
organizacijai. Kaina $37.500. Telef. 
HI. 7-5041 arba rašyti: P.O. Box 4, 
Don Mills, Ontario.

Kanados Viešojo Gyvenimo In
stitutas rengia 32-ją konferenciją 
liepos 27-31 d. Geneva Park, i 
šiaurę nuo Toronto. Pagrindinė 
tema — “Vertybių konfliktai”. 
Paskaitininkais pakviesti žymūs 
profesoriai iš Europos ir Ameri
kos: Bertrand de Jouvenel, Fr. H. 
Underhill, dr. E. Vivas, kun. prof. 
G. Baum, dr. K. D. Naegle, dr. 
Th. Balogh. Jie nagrinės verty
bes Įvairiose gyvenimo srityse. 
Registracija pradėta bal. 17 d.
Kreiptis: WA. 3-7123.

F. SENKUS REAL ESTATE
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyrišką ir moter. paltų ir kostiumų.

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

JANE — BLOOR, DUPLEKSAS
$5.000 įmokėti, 1 skola balansui, 

šilto vandens šildymas, 2 moder
nūs apartmentai,

PARKDALE — 9 DIDELI KAM
BARIAI, $19.900 pilna kaina, atski

ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 
vonios, šoninis įvažiavimas.

41 KAMB. PAJAMŲ NAMAS
$15.000 įmokėti, puiki nuomavimui 

vietovė, virš $12.000 metinių pa
jamų, atskiras, mūrinis namas, 
šilto vandens šildymas, su bal
dais. dauguma nuomininkų gyve
na ilgus metus.

SWANSEA — BUNGALAS, $2.500
įmokėti, mūrinis, 5 dideli kamba

riai, 1 skola balansui, arti Bloor.
Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 

įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgitių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

BLOOR — JANE
S3.G00 Įmokėti, rupių plytų, atkir., 

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

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

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

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

$5.000 įmokėti. Labai geras 
pastatas. Moderni sporto 
reikmenų krautuvė, 4 kam
barių butas antrame augšte. 

r Dideiis kiemas. Dvigubas ga
ražas. Tas pats savininkas 13 
metų. Viena atvira skola ba- . 
lansui.
ŠIAURĖS — VAKARUOS 

$25.000 įmokėti (galima bandyti 
mažiau). Ultra modernus tik 
l1^ metų senumo, 18 butų 
apartamentinis pastatas. Ele
vatorius, balkonai, inter-corn 
sistema, refrigeratoriai, elek
triniai pečiai virimui, atskiri 
pečiai kepimui, indų plovimo 
mašinos ir t.t. $24.500 meti
nių pajamų. Vienas didelis 
NHA morgičius 25 metams.
VAKARŲ TORONTE 

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

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA Į
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

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

Telefonas LE. 2-5191

OILS LTD. 
Atstovai

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonai LE. 3-490*.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

RUSHOLME — COLLEGE, $2.000
įmokėti, 8 kamb. mūrinis namas, 2 

modernios virtuvės, alyvos šildy
mas, garaž., viena skola balansui.

10 AKRŲ ARTI TORONTO, $7.900 
pilna kaina, lygaus paviršiaus, 334 

pėdos ant pagrindinio kelio prie 
Milton. Tinka paukščių ūkiui ar 
daržininkystei. $2.000 įmokėti.

10 VIENETŲ MOTELIS, $15.000 
įmokėti, labai moderniai įrengtas, 

akmens statyba, puikūs baldai, 
atidarytas ištisus metus.

GAZOLINO STOTIS IR KRAUTU-
VE, $5.000 įmokėti, 17 mylių nuo 

Toronto, keistų j miesto nuosa
vybę. išdirbtas biznis, geras įtai
symas, arti ežero.
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Taupyk ir skolinkis

KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Toronto Lietuvių . n ... ... 
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už santaupas moka nuo 4H% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik Už paskolas - morgičius — 6y2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų'dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali hūti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandoje.

1736’/j DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

F. BOCHULIS
71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116

Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu- ir pri
statau j namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, sliūbinius žiedus ir kt.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eieb.ua varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 Humberview Rd.. Toronto.

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

Į ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namą telefonas 247-3418

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

. Res. Tel. LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St./ • LE. 1-3074 • sav. p. uzbaiis

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dove r court Rd., Toronto* LE. 4-6123
ANT. JUOZAPATHS

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

narnas sąžiningas ir garantuota* 
Lietuvis savininkas A. Šimonis. 

418 BATHURST ST. • WA. l-32>

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

Skaitytojai pasisako
PIRMOJI MALDAKNYGIŲ 

SIUNTA VOKIETIJOJ GAUTA
Laukiau ateinančių maldaknygių 

“Dievo Vaikas'*. Jos atėjo ir iš muiti
nės atsiėmiau Didįjį Ketvirtadienį. Sv. 
Velykų pamaldose Rastatte ir Hanau 
galėjau vaikam? padarytį tikro ir di
delio džiaugsmo.1 Greitai* išsiuntinėsiu 
ir kitiems kunigams, kad ir jie savo 
parapijų vaikams galėtų labiau reika
lingiems padalinti, žinoma, mano už
prašytų 150 egz. toli gražu visiems ne
užteks. Bijojau didesnį skaičių užsaky
ti, kad negalėsiu išsimokėti. Dabar ma
ne padrąsino Kanados lietuvių nuošir
dumas ir aukos dvasia. Per trumpą 
laiką jie suaukojo 108 dol. ir man ne
reikėjo už 80 egz. maldaknygės nei 
vieno cento damokėti. Tikiuosi, kad 
atsiras ir dar keliolika aukotojų, ku
rie savo gerumu aprūpins mūsų ma
žuosius maldaknygėmis. Todėl mielai 
norėčiau dar bent šimtu daugiau gau
ti, negu esu užsakęs. Malonėkite ma
no ir mūsų vaikų nuoširdžią padėką 
perduoti visiems aukotojams. Galite 
užtikrinti Kanados lietuvius, kad mes 
esame ir būsime jiems tikrai nuošir
džiai dėkingi. Taipgi negaliu užmiršti 
Spaudos Bendrovės “Žiburiai” vadovy
bės už padarytą didelę nuolaidą ir vi
sas pastangas organizuojant malda-

I knygių vajų Vokietijos lietuvių vai-
■ kams. Prašau priimti ir perduoti ma
no tikrai nuoširdžią padėką.

Linkėdamas Bendrovei ir jos bend
radarbiams gausios Viešpaties palai
mos ir geriausio pasisekimo, pasilieku

■ su nuoširdžia pagarba ir dėkingumu
Jūsų
Tėv. Alfonsas Bernatonis, OFMCap.

Sielovados Direktorius

AR NE PERDAUG 
ORGANIZACIJŲ?

Steigiamos naujos organizacijos — 
žūklautoji] bei medžiotojų, akademikų, 
atsteigiama karių sąjunga ir t.t. Kai-j 
kas mano, kad organizacijų gausumas 
papuošia vietos bendruomenę savo 
įvairiaspalviu įvairumu ir tuo sutei
kia jai daugiau pastovumo ir visuoti
numo. Tiesa, organizacijos puošia ben
druomene, bet kartu ją ir silpnina.

Toronte pvz. turime apie 60 įvairių 
organizacijų, tačiau bent pusė jų vei
kia tik ant popieriaus. Daugelis orga
nizacijų renka nario mokestį, daro pel
ną iš parengimų, prašo aukų iš visuo: 
menės, bet jos nieko bendruomenei 
neduoda, o surinktas iš visuomenės Jė- 
šas sunaudoja siauriems savo tikslams. 
Jos vengia sumokėti bendruomenei net 
statutu nustatytą' metinį’ organizacijų 
registracijos mokestį $10. Jos nepade
da išrinkti solidarumo įnašų. Negali
ma sakyti, kad visos organizacijos yra 
nereikalingos. Tik sakau, kad jų yra 
perdaug. VII Kanados Lietuvių Dienos 
1960 m. leidiny išvardyta net 74 viene
tai, bet daugelio jų negalima laikyti 
organizacijomis. Torontui pilnai užtek
tų 20 visuomeniškų organizacijų ir 
Bendruomenė pati turėtų daryti žygių 
jų skaičiui sumažinti.

St. Bijūnas ‘*TŽ** 17“nr. laiškų sky
riuje rašo, kad ‘ mūsų didžiausia yda 
yra ne darbe, o tuščiažodžiavime, 
plepalai trukdo koncentruotis, įsigilin
ti, ugdo,paviršutiniškumą. Pasakorių 
tarškalą vykime kuogreičiau iš visų 
lietuviškų centrų”.

Karių organizacija jau seniai buvo

(Atkelta iš 3 psl.) j liui nepavyko įtikinti per 17 me- 
sunaikino. Kremliui, matyt, rūpi j tų, nors pabrėžia destalinizaciją 
apraminti juos kalbant su Roma pr. bažnyčių laisvę. Bandymas kal-
ir duodant pakenčiamesnes reli
ginio gyvenimo sąlygas.

Ketvirtas motyvas — sumažė
jusi Katalikų Bendrijos baimė. 
Iki 1954 m. Kremlius brutalia jė
ga naikino katalikybę, bausdamas 
pagal garsųjį 58 paragrafą už ne- 

Įva kontrarevoliucinę veiklą. N. 
I Chruščiovas taktiką pakeitė, vi- 
■ są svorį perkeldamas į propagan
dą ir moralinį persekiojimą. Jis 
galėjo tai padaryti, nes Katalikų 
Bendrija nebebaisi — gerokai ap
naikinta, o gyvoji dalis stipriai 
pajungta sovietinei valdžiai.

Penktas motyvas — nepajėgi- 
mas sunaikinti religijos.. Net ir 
po 45 metų žiauriausio persekio
jimo religija Sov. Sąjungoj tebė
ra gyva. Dar ir dabar visas ateis
tinės propagandos aparatas nu
kreiptas prieš tikinčiuosius; nuo
lat Šaukiama apie propogandistų 
nesėkmes.

Pagaliau šeštas motyvas — so
vietinio prestižo pakėlimas. So
vietinė propaganda užsieniuose 
išsijuosusi skelbia, kad Sov. Są
jungoj yra pilna religijos laisvė, 
tačiau pasaulis tuo netiki. Krem-

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

įsteigta, ir jei ji neturėjo pagrindo 
veikti, tai kam ją kelti iš numirusių?

Be atsargos karių s-gos, yra dar kū- 
rėjų-savąnorių s-ga ir šaulių klubas. 
Tačiau kai reikia dalyvauti tautybių 
parade veteranų dienoj, tai tų organi
zacijų nėra ir Lietuvos vėliavą tenka 
nešti latviui: Geriautia išeitis būtų^jei 
tos trys organizacijos susijungtų į vie
ną ir sudarytų Lietuviu Veteranų S-gą, 
kaip turi kitos tautybės. Mūsų kalbo
je "veteranas” turi platesnę prasmę, 
pvz. Tautos veteranas, bet Kanadoj 
veteranas reiškia atsargos karį. Tas 
pavadinimas tiktų ir šauliams ir sava
noriams ir atsargos kSiriams. P. Lelis

Atskirai žygiuoti, drauge kovoti
(Atkelta iš 1 psl.) 

bendradarbiavimas turi 
šaknis. Viršūnės^ Jie vengia pa
sirodyti draugais, bet. apačioj vei
kia iš vieno: jie valdo Italijos uni
jas CGIL; 2.000 savivaldybių, 17 
provincijų sudaro* bendras val
džias. Abi partijos nesusiliejo į 
vieną daugiausia dėl taktinių su
metimų ir dėl savb vadų asmeni
nių nusiteikimų. Socialistas Nen- __ ______________o________ ,
ni ir komunistas Togliatti yra j daugelis italų balsuoja už komu- 
kraštutiniai marksistai, pajėgūs I nistus protestuodami prieš vals-
vadai, bet abu nori vadovauti. Kai 
1920 m, buto steigiama Italijos 
komunistų partijai Nenni buvo 
radikalus socialistas, vadovaująs 
marksistų grupei. Tada jo neįsi
leido kompartijon ,Ą. Bordiga — 
tuometinis vadas, vėliau Maskvos 
pasmerktas. Visą laiką, ypač nuo 
1943 m., Nenni ir Togliatti glau
džiai bendradarbiavo ir sudarė 
bendrą frontą, laikydamiesi tai
syklės: atskirai žygiuoti, drauge 
kovoti. Jie vieni kitus visur rėmė. 
Pvz. piet. Italijoj, kur žmonės žy
miai mažiau balsuoja už komunis
tus, pastarieji organizavo socia
listus, kurie gyventojams buvo 
labiau priimtini nei atviri ateistai 
komunistai’ Užtat nenuostabu, 
kad pažangiesiems kr. demokra-^

MOTINŲ PAGERBIMAS. — KLKI Banko tarnautojams, Delhi Bandymų 
Moterų dr-jos Delhi skyrius gegužės! Stoties tarnautojams, pp. Z. P. Augai- 
4 d., 7 vai. vak., lenkų salėje Delhi: čiams, J. St. Augustinavičiams Jr., E. 
mieste rengia Motinos. Dienos minėji- j A. Augustinavičiams. A. Budreikai, B. 
mą. Programoje: paskaita viešnios iš j B. Dirsėms, P. F. Gurkliams, Galdi- 
Torcnto. meninę dalį išpildys šv. Ka- ■ kams, H. S. Kairiams. P. Klimavičiui, 
zimiero parapijos šeštad. mokyklos i B. K. Lukošiams, P. D. J. Laurec- 
mokiniai. . Į kams, V. A. Mažeikoms, D. M. Nor-

Veiks turtingas bufetas, šokiams i kams. A. K. Ratavičiams, Stellai Ro- 
gros geras orkestras ir visi atsilan-; senberg. A. Skodienei, A. Stanaitie- 
kiusieji bus pavaišinti kavute. | nei. A. B. Stonkams, O. J. Stradoms-

Kiekvienas jauskime pareigą atvyk-; kiams. E. M. Tuinyloms. Vindašienei, 
ti į šią. molinoms skietą šventę ir kiek I BK V. Vytams, p ypatingai dr. A. Užu- 
galint prašome prisilaikyti punktua- pienei už įvairius medicinjškus patari- 
lumo. Valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju mane po opera-

cijos lankiusiems, atsiuntusiėms gė- povand. laivo nuskendimo vieto- 
lių ir dovanų kl Kat. Moterų dr-jos je rastas gabalas plastikinės me- 
Delhi skyriui. Tillsonburgo Royal džiagOS SU apdegimo ženklais.

Naujieji Maskvos ir Vatikano mostai

bėti -su Roma pasaulio akyse bent 
šiek tiek nuplautų tą didelę Sov. 
Sąjungos gėdą — tikėjimo perse
kiojimą, niekur jau nebeprakti
kuojamą tokiu mastu.

Visa tai verčia Kremlių realiai 
vertinti būklę. Jis, žinoma, kal
bėdamasis su Roma, į viską žiūri 
politinėmis akimis. Prisidengęs 
taikos šūkiu, randa kalbą su pa
saulio katalikų galva, kuriai ji ir
gi rūpi. Tuo būdu susiduria akis 
į akį pax romana su pax sovieti- 
ca. Pasaulis stebi’ ir> klausia, ar 
pastovi abiejų taika Įmanoma?

Ką mano Vatikanas?
Vatikano diplomštija turi dide

lį patyrimą. Santykiu klausimas 
su Maskva jos yra'tinamas jau ne 
nuo šiandien. Apie Maskvos užsi
mojimus ji yra neabejotinai gerai 
informuota. Ji mato Maskvos ėji
mus, svarsto jos darbus, motyvus 
ir pagal tai rikiuoja savo ėjimus. 
Šiuo metu, atrodo, svarstymas te-

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 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, • 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Tekt jstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

A. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1*6165 • 672 Lansdowne Ave.

Paryžius grasina 
Alžerijai

Prancūzų Alžerijos komitetas, 
kuriam pirmininkauja preziden
tas Ch. De Gaulle, įsakė savo am
basadoriui Alžire pareikšti griež
tą protestą Ben Bellos vyriausy
bei, kad ji konfiskavo didelius 
prancūzų dvarus, tuo sulaužyda
mas Eviano -sutartį.: Prancūzija Ji: 
kiši, kad ateityje Alžerija laikysis 
Eviano sutarties ir nekonfiskuos 
Prancūzijos piliečių nuosavybės. 
Jei panašūs dalykai pasikartos, 
Prancūziją irgi nesilaikys sutar
ties ir visų pirma nutrauks Alžeri
jos rėmimą finansais.

■ tams sunkiai sekasi aplėšti socia- 
gilias listus nuo komunistų. Gabūs par- 

j tijų vadai, kaip Togliatti ir Nenni, 
sugebėjo marksistinę ideologiją 
padaryti Italijoj patrauklią ma
sėms; todėl daugelis ir balsuoja 
už komunistus. Be to, atkutę ita
lų darbininkai nepakenčia turtin
gųjų, kurie taip viešai didžiuoja
si savų “dolce vita” — lengvu gy
venimu ir nenori suprasti sociali
nių reformų reikalingumo. Be to,

tybę, kuri jiems esanti priešas. 
Mat, valstybė italams nuo seno 
reiškia priespaudą, prievartą, 
prieš kurią reikia kovoti. Tokio 
seklaus galvojimo žmonėse raudo
nasis marksizmas išpopuliarėjo ir 
grasina demokratijai.

Negalutiniais duomenimis, dau
gumos nesurinko nė viena parti
ja. Didžiausia partija, kaip ir lig- 
šiol, pasiliko kr. demokratai, ku
rie ir toliau galės valdyti drauge 
su respublikininkų ir deš. socia
listų koalicija. Komunistų partija 
gavo kaikuriose srityse daugiau 
balsų nei turėjo. Kr. demokratai 
neteko gerokai balsų liberalų 
naudai. Balsavo 93% rinkikų.

DELHI, Ont RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
PRANAS BARAUSKAS 
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

mus ir pagalbą. Monika Povilaitienė

Porthsmouth. — ‘’Thresher 

bėra pačiame procese. Pasak ge
rai informuoto belgų dienraščio 
“La Libre Belgique” kovo 15 d., 
Vatikano vadovaujantieji sluogs- 
niai nesą vienodos nuomonės. 
Esančios trys grupės — radikalių
jų, nuosaikiųjų ir abejojančių. 
Pirmoji esanti aiškiai priešinga 
betkokiai kalbai su Kremliumi, 
nes tai esą gali sukelti plačiojoj 
pasaulio visuomenėj nesiorienta- 
vimą arba didelį rezervuotumą. 
Šią grupę sudaro ketvirtadalis 
Vatikano augštųjų pareigūnų. 
Nuosaikiųjų grupė esanti tiek pat 
gausi, nors mažiau prasikišanti. 
Ji pritaria pastangoms kalbėti su 
Maskva ir bandyti gelbėti anapus 
geležinės uždangos persekioja
mus tikinčiuosius. Trečioji grupė 
nedrįsta pasisakyti ir laikosi iš
mintingo atsargumo. Vatikano 
dienraštis “Osservatore Roma
no”, aiškindamas popiežiaus Jono 
XXIII mostą neoficialiems N. 
Chruščiovo pasiuntiniams, rašo: 
“Romos popiežiaus mandagumas 
arba apaštališka meilė negali bū
ti aiškinami nepaisant permato
mos jų evangeliškos ir žmogiškos 
prasmės: jie yra pastoracinio po
būdžio, siekia geresnio Katalikų 
Bendrijos supratimo, tarpusavio 
žmonių sugyvenimo sąlygų page
rinimo tiesoje ir meilėje, respek
tuojant kiekvieno ir visų teises, 
bet ypač Dievo”.

Taigi, Vatikano tiesioginis kon
taktas anaiptol nereiškia pritari
mo komunizmui, nors jo propa
gandistai savaip išaiškina,' ypač 
Italijos rinkiminio vajaus tiks
lams. Bet iškreipti galima viską 
— ir šv. Raštą ir Marksą, ir Le
niną ... Ideologinė kova su ko
munizmu anaiptol nesustoja. 
Priešingai, ji plečiasi, prisitaiko 
naujiems reikalavimams ir žada 
būti ilga. Kalbėjo Vatikanas su 
Mussolinio ir Hitlerio pasiunti
niais, bet dėlto kova prieš juos 
nesusilpnėjo. Nesusilpnės ji ir 
dabar. Pr. G.

Kosmetikos fabrikai 
iš biblinių laikų

Vakariniame Mirusiosios jūros 
krante archeologai atrado kosme
tikos fabriką apie 2500 metų se
numo. Archeologai rado didelius 
ir mažus ąsočius, pagražintus in
dus, kuriuose, kaip spėjama, bu
vo laikomas kvepalas — balza
mas.; Viekas rądp į iąj, kąd tas 
balzamo fabrikas tebuvęs didelės 
įmonės dalis, kad ta didelė įmo
nė veikusi prie žydų - Judėjos ka» 
raliaus Josue (Josiah) 638-608 
prieš mūsų erą.

Pajieškojimai
ANTANO SLAUTO ar SLANTO 

ĮPĖDINIAMS
Prieš kurį laiką miręs Antanas Slau- 

ta, Amerikoje žinomas dar kaip An
thony Slanta, paliko stamboką turtą. 
Tarpe jo įpėdinių minimi broliai Juo
zas, Kajetonas ir Pranas Slautai, ku
rie prieš karą gyveno Lietuvoje. Taip
gi minima ir sesuo ar pusseserė Mar
celė Čiurlionienė - Charlonis ir teta 
Marcelė Kukienė, Amerikoje žinoma 
kaip Marcella Cook, kuri gyveno West 
Virginia ir mirė 1950 m. Velįonies mo
tina Marijona Šiaulienė, dabąr jau mi
rusi, prieš karą ir Lietuvos okupaciją 
gyveno Liškiavos miestelyje, Alytaus 
apskr.

Įpėdiniai, arba apie juos žinantieji, 
malonėkįte atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street, '

New York 24, N.Y., USA

VEDYBŲ TIKSLU nori susirašinėti 
lietuvaitė 42 mt. amžiaus su blaiviais, 
gerais nevedusiais tautiečiais maždaug 
to paties amžiaus. Turi nuosavą namą. 
Gimusi JAV, bet išauklėta lietuviškoj 
dvasioj, moka lietuviškai ir angliškai. 
Adresą sužinoti <4TŽ” administracijoj, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

NAŠLĖ, kuros vyras tragiškai žuvo, 
nori susirasti gyvenimo draugą. Turi 
nuosavybę Kanados vakaruose. Vyro 
amžius galėtų būti 40-55 metų. Teirau
tis “Tėviškės Žiburių” administracijoj.

APDRAUDA

DR. E. ZUBRIENE ‘ 
DANTŲ GYDYTOJĄ

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD . 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rot^fl 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. --------------

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE
KANADOS PROVINCIJOSE. NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

ŠYPSENOS..
Rašytoja be gramatikos :

Prancūzų rašytojai Francoise 
Parturier pripažinta 50 naujų 
frankų, kaip premija už blogiau
siai parašytą knygą vardu “PenZ 
kių dienų nuotykiai”. Dovanos 
įteikėjai įspėjo, jog už dalį tų pi
nigų autorė privalanti nusipirkt! 
graihatiką, kurios įi kaip reikiant; 
nemokanti. 2 *

Optimistai ir pesimistas
— Dabar bent tiek gerai, kad 

mažiau bereikia šukuoti plaukus, 
— taria optimistiškai nusiteikęš 
plikagalvis. ■>

— Taip,—atsakė benuplinkam . 
tis vyras pesimistas. — Bet už tai 
dabar jau tenka daugiau plauti 
veido — kakta augštesnė ... ;

Demokratinės laisvės ;
Amerikietis turistas, aplankęs 

Vilnių, paklausė dirbantį planai 
vimo įstaigoj inžinierių:

* — Kokiu būdu pasireiškia jūi 
siškė “liaudies demokratija”? ;

— Kai mano viršininkas pada2 
ro klaidą, aš turiu už ją atsakyti; 
o kai ant sienos kabantis Chruš
čiovo portretas pakrypsta, drąsiai , 
galiu jį išlyginti, — atsakė pa
klaustasis. :

Pasikartoja nuomonės ~
Susitinka aname pasauly Alek; 

sandras Didysis, Hanibalas ir Na
poleonas. Aleksandras Didysis sa
ko:

— Jei aš būčiau turėjęs tokius 
tankus, kokie dabar yra pasauly
je, tai būčiau užkariavęs Afriką ir 
Aziją per 5 dienas.

Hanibalas atsiliepia:
— Jei bučiau turėjęs tokius 

lėktuvus, kokie dabar yra, tai ne
būtų reikėję lipti per Alpių kal
nus.

Pažvelgęs į juos Napoleonas 
taria:

— Aš gi, jei būčiau turėjęs 
Goebelsą, tai visi dabar manytų, 
jog laimėjau Waterloo mūšį.

Parinko Pr. Al.

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, '* 

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namu CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto' 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo'

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. - 
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus* 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.,.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dot-' 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
i c f VAŠKAS, po p le n s; šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMU

RO. 6-7132

eieb.ua
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį per 9.30 v. 

ryto Mišias — vaikučių Pirmoji 
Komunija. Gieda par. jaunimo 
choras. Po iškilmių bažnyčioje — 
iškilmingi pusryčiai par. salėje, 
kuriuose dalyvauja Pirmąją Ko
muniją priėmę vaikučiai su savo 
artimaisiais. P. Komunijai ruo
šiami 72 vaikai.

— Ryšium su P. Komunija šį 
sekmadienį Mišios — tik bažny
čioje šia pakeista tvarka: 8, 9, 
9.30(!), 11 ir 12.15 vai. Nei 10 v. 
Mišių bažnyčioje, nei 11.30 v. Mi
šių par. salėje nebus. Nesurišti su 
P. Komunijos iškilmėmis, dėl vie
tos stokos bažnyčioje, kviečiami 
pasirinkti kitas Mišias, ne 9.30 v.

— Šią savaitę P. Komunijos pa
mokos - repeticijos daromos baž- 
nyčioje(l) — ketvirtad. 7 v.v. ir 
šeštad. 4 v. p p. Vaikučių pirma 
išpažintis — šį šeštad. po repeti
cijos. Tėveliai ir artimieji išpa
žinties gali prieiti per repeticiją. 
Visus artimuosius kviečiame kar
tu su vaikučiais priimti šv. Komu
niją.

— Sutvirtinimo sakramentą 
vaikučiams ir suaugusiems mūsų 
parapijoje vysk. V. Brizgys teiks 
birželio 16 d. po pietų. Suaugę .. 
kviečiami registruotis par. rašti- !s Pagrindinių kūrėjų Pasau- 
nėje asmeniškai ar telefonu. Vai- Į10 Bęndruomenes — Jonui 
kūčių ruošimas Sutvirtinimui pra
dedamas sekmad. po P. Komu
nijos, geg. 12 d. Pamokos bus sek-

1963 m. gegužės 4 dienų
Prisikėlimo parapijos salėje moterų šalpos grupė “DAINA” 

RUOŠIA TRADICINĮ

Kartūno balių
Gražiausios kariūno suknelės bus premijuotos.

Veifcs bufetas ir loterija. Pradžia 7.30 v.v. 
Gros Benny Ferry orkestras.

Įėjimas — $1.50, Dalyvaus “MISS FREEDOM
studentams ir mokslei- — p-lė Juozaitytė,
vianis — $1. kuri įteiks dovanas.
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MONTREAL, Que

Š.m. gegužės 11 d., 8 v.v. Prisikėlimo auditorijoje

Pavasario balius - 
susipažinimo vakaras

DALYVAUS SVEČIAI SPORTININKAI IŠ KANADOS IR JAV.
GROS PUIKUS ORKESTRAS'IR DAINUOS SOL. R. STRIMAITIS.
SVEČIAMS SPORTININKAMS IR STUDENTAMS ĮĖJIMAS $1.00.

RENGIA P.P.S.K. AUŠRA

J. Matulioniui pagerbimas 
Žinomam visuomenininkui, vie-

Matulioniui, atžymint 50 metų jo 
visuomeninės veiklos sukaktį, bir- 

Į želio 1 d., šeštadienį, šv. Jono Kr.
madieniais po 10 v. Mišių Vaikų Par- salėje_rengiamas viešas pa- 
Namuose. Laukiame, kad visi! SerbĮmas- Tam tikslui sūdai ytas

SAUąy VAKARĄ SU UŽKANDŽIAIS
gegužės 4 diena, šeštadienį,
BįUOŠIA ŠV. JONO PAŠALPINĖ DRAUGIJA 
* ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALEJE.

Šv. Kazimiero parapijos žinios posėdis įvyks klebonijoje šį penk-
— Gegužės 4 d., 7 v.v. ruošia- tadieni, gegužės 3 d., 7.30 v. v.

ma šauni velykinių margučių va- — Skautų tėvų ir rėmėjų susi- 
karienė. Visi kviečiami dalyvauti, rinkimas šaukiamas gegužės 5 d. 
o kas turi gražių margučių, teatsi- AV parapijos salėje po 10 vai. 
neša į konkursą. į Mišių.

— Rengiasi tuoktis inž. Aud- — , _ J
rius Dvarionas iš Toronto su Lile ■ Šatkauskas; $7: A. Šaltenis; $9: A. 
Strėlytė. Vestuvės Įvyks gegužės Keršulis; po $10: H. Braginetz, J. 
18 d. Budėnas, W. Gurklis, J. Kasbe-

— Mokslo metų užbaigimas dr. Į ruk, T. Laurinaitis; po $20: E. 
V. Kudirkos ir AV šeštad. mokyk-; Aleksiejūnaitė, J. ir M. Lekniė- 
lų praėjo labai iškilmingai. Mo- kai: $25: J. Džiaugys; po $30: P. 
kiniai abiejų mokyklų dalyvavo ir V. Kilčiai, A. ir S. Piečaičiai; 
organizuotai su vėliavai Pamaldas $34: D. Baltrukonis; $54: dr. V. 
laikė ir įspūdingą tai dienai pa- Pavilanis (skiria suolų fondui); 
mokslą pasakė kun. dr. F. Jucevi- $75: V. Dargis. Nuoširdžiai dėko- 
čius. Pamaldose dalyvavo iš AV jame visiems mieliems aukoto- 
par. Tėv. Zaremba, SJ. šv. Kaži-į jams.
miero bažnyčia buvo pilna žmo-Į dai
nių. Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko iškilmingas įteikimas pažy
mėjimų baigusiems 7 metų šeš
tad. mokyklą. Džiugu, kad šiemet 
baigė didelis būrys jaunuolių —

130 asmenų, kurie papildys litua- 
! nistinius kursus. Visi baigusieji 
mokiniai buvo apdovanoti knygo
mis ir gėlėmis. Po oficialiosios 
dalies m-los tėvų komitetas pavai
šino visus vaikučius ir svečius 
skaniais užkandžiais bei gėrimais. ‘

E. N.

Mišių.
^Parapijai aukojo — $5: B.

— Sveikiname naująsias šei
mas:-G. J. Vazalinską ir L Pet- 
rauskytę, kurių vestuvės buvo 
prieš savaitę; L. A. MilaknĮ ir J. 
M. Staniulytę. taip pat K. Kra- 
sowski ir E. šveikauskaitę. Nau
josioms šeimoms linkime gausios 
Viešpaties Di»vo nalaimos.

— Giliai užjaučiame liūdinčią 
šeima ir kitus eimines a.a. D. 
Gruodžio, kurs po sunkios ligos 
mirė st. Marv's lipo-iinėie. Lai
dotuvės buvo balandžio 27 d.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliavoje suaukota $362,50. 
Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems.

TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖS DE- 
ŠIMTMETIS. — A V par. salele skautų 
vyčių Basanavičiaus vardo taut, šokių

šiais ir ankstyvesniais metais prį. ^omitetas, į kuri įeina Liet. Ben- 
ėję P. Komunijos, bet dar nepri- druomenes, organizacijų giminių 

‘ ėmė Sutvirtinimo, ji šiais metais ir .sukaktuvininko bičiuliu a*sto- 
priimtu val; Pirnnmnkauja — PLB valdy-
— Kviečiame visus gausiai lan- b°s Pi1'I'U- dr. J. Sungaila. Pakvie- 

kytis gegužinėse pamaldose—šio-1nma1’ kurių kaina $3 vienam as- 
kiadieniais 8 v.v., o sekmadieniais [ reniui gaunami pas komiteto na-

, ; nūs. abieju parapijų knygynuose
- Motinos Dienos Mišių nove-i “nJ-. R „Sir"t-navi?^s krautuvėje 

na pradedama šį trečiadienį. No- į^aina . Komitetas rmalomai 
venos Mišios per visa gegužės:kviečia visus geios vanos lietu- 

ryto. Kurie gali, f v’-us ir jų organizadjasAyertinant

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos vaikų 

iškilmės įvyksta sekmadienį, ge
gužės 12 d., 9.30 vai. Tikybos pa
mokos — antradieniais ir ketvir
tadieniais 7 vai. vak. ir šį sekma
dienį 12 vai. P. Komunijai unifor
mos: berniukams — balti ilgom 
rankovėm marškinukai, tamsiai 
mėlynos ilgos kelnės, tamsiai mė
lynas drugelis kaklaraiščio vieto
je, juodi batukai; mergaitėms — 
balta suknelė tokio ilgumo, kad 
atsiklaupus siektų žemę, baltos, 
trumpos nailono pirštinaitės, bal
tas liemenį siekiąs velionukas su 
karūnėle, trumpos baltos kojinai
tės, balti batukai. Po iškilmių 
bažnyčioje bendri vaikučių ir jų 
tėvelių bei artimųjų pusryčiai 
įvyksta par. salėje. Į tėvų komi
tetą išrinkta: pirm. R. Akelaitie- 
nė, nariai — Kybartienė, Luko- 
šiūnienė, Pšezdeckienė ir Stanio- 
nis. Tėvai, kurie nedalyvavo šauk
tame tėvų pasitarime arba kurių 
vaikai buvo parengti kanadiečių 
mokyklose, informacijų reikalais 
prašomi kreiptis pas komiteto 
pirm. R. Akelaitienę, tel. RO. 
6-7489.

— Tikybos pamokos vaikams, 
lankantiems viešąsia's mokyklas, 
po 9.30 vaL pamaldų su praėjusiu 
sekmadieniu yra baigtos.

— Šį penktadienį, pirmąjį ge
gužės mėnesio, pamaldos vakare 
7.30 vai. Gegužinės pamaldos ge
gužės mėnesį: penktadieniais 7.30 
vai. Vak ir sekmadieniais — 9.30 
vai. pa:a dų metu. Praėjusį sek
madieni uždarytos ir rudens sek
madienių kavutės, rengtos parap 
kat. moterų dr-jos.

— Šį sekmadienį Hamiltono 
liet. par. choras, vad. sol. V. Ve- 
rikaičio, 11 vai. pamaldų metu 
giedos šv. Jono Kr. bažnyčioje, o q , 
mūsiškis choras, vad. muz. S. Gai- P° u* 
levičiaus, giedos Hamiltono liet, 
bažnyčioje.

— Motinos Diena švenčiama - __ s ,
gegužės 12.d., sekmadienį, ši sek-' P1. :. . °. .. .
madieni bus išdalinti lapeliai už-j kviečiami dalyvauti. :
rašyti M.šiu .nteneijomAž mirų-1 Dik Ko « Pagerbimą,
sias ir gyvas motinas. i pirmasis. Misios ispazintys 11 Ko- . . . r & Kįmitetas
- Šį sekamdieni par. salėje vas j ~ 8 v. ryto ir, i----------- ------------------------ ---

" L— ________ ___ ___ _ .
įvyksta viešas parengimas, kurį 
organizuoja šv. Jono pašalpinė 
draugija.

— Jaunimo choro repeticijos: 
trečiadienį 6 v.v. — mergaitėms; 
penktadienį 6 v.v.—berniukams;! 
šeštadienį po lituanistinės mo
kyklos pamokų — bendra repeti- i 
cija. Priimami nauji choristai.

— Ryšium su fed. valdžios pa-'
sikeitimu, parapijos vardu buvo Į 
pasiųsta sveikinimo telegramos 
trims parapijos vadovybei gerai 
pažįstamiems ministeriams: užsie
nio r. min. P. Martin, finansų —i „ . . ...
W. Gordon ir gvnvbos — P. Hel-! r evangelikų
lyer. Gauti padėki laiškai. IlutL ParaP;Jos Mo|lnos Dienai mi-

— šį šeštadienį 8 vai. gedulin-1 Petl Pamaldos įvyks gegužes o d., 
gos pamaldos už a.a. Ona žuliene va„ P P ’ sekmadieni. Redee-

- - - - - 'imer Evang. Luth. Church. Bloor
St. W. kampas Indian Rd. Pamal
das atlaikys kun. P. Dilys iš Či
kagos. Maloniai kviečiame šiose 

dotas a.a. Eugenijus SakalauskasJPaa?a (!?s?v§aus’ai. f?a^vaiRk 
Velionies šeimai ir giminėms nuo-1 ^uosiraziai sveikina 
širdį užuojauta. . ;

—Sutuokta: Marvin ChomiakĮ 
ir Stasė Ažubalytė.

— Pakrikštyta: Petras Vladas 
Alksnis ir Rūta Sherline Taylor.

Lietuvių kapinėse šį šeštadienį, 
gegužės 4 d., iš ryto talkos būdu 
vykdomi pavasariniai darbai: so
dinami nauji medeliai, tvarkomi 
kapai, statomas pastatėlis kapinių i žiu dovanų žada turtinga loterija 
rakandams susidėti. Pradžioje sa- i su puikiais fantais suaugusiems 
vaitės jau įjungtas vanduo. Kapų | ir vaikams. Rengėjos nuoširdžiai 
savininkai, kurie neturi rakto nuo \ kviečią Toronto visuomenę gau- 
vandens centrinės, gali jį gauti šiai dalyvauti ir paremti dr-jos 
šv. Jono Kr. klebonijoje, šešta-1 labdarybės veiklą. Visas pelnas 
dieni bus sodinami nauji mede- i skiriamas šelpimo reikalams, 
liai. Galinčių padėti talka būtų I Įėjimas — laisva auka. Pradžia 
labai vertinama. Kapinių taryba!—4 vai. p.p. Valdyba

į Aušros Vartų parapijos žinios-
— Mokslo metai baigėsi. Džiau- 

Į giamės kartu su jaunaisiais, kurie
■ pakilo vienu laiptu augštyn paži-
' nime ir subrendime. Džiaugia- 
Imės kartu su tėveliais, kurie rū- .........
pinosi savo vaiku lietuvišku auk- gr«Pe baL 27 d. surengė jubdejini pa- 
; Įėjimu ir kas šeštadienį veždavo 
įjuos į lituanistinę mokykla. Dide- 
l lė padėka visiems mokyklų mo- 
: kytojams, kurie savo nastango-
■ mis stengėsi perduoti- žinias jau
najai kartai.

_ —r Gegužinės pamaldos prasi
deda šį trečiadienį. Sekmadieniais 

Lituanistinio seminaro paskai- Ar lietuviškos poltinės partijos .f°s ^us P°. vaJ- Kitomis 
tos šį penktadienį: 7.30: Iz. Matu-:tremtyje pateisina savo veikimą?•savaites dienomis 7 30* vąl. v^k’- 

Vilniaus universite- Ar ju veikla vra pasiruošimas re. Tiki’"ės kad tikinamų, k-me 
____ 8.15- ateičiai ar tik laiko gaišinimas? nebus reikalų ir rūnesčm sutrnk- 

i8.55: A. Rinkūnas, Skaitymo me- Tokia tema bus diskusijos ateiti-į dvti. gausiai dalyvaus šiose tra- 
--------------t .----- 7__ —-_z_,— picinėse lietuviu pamaldose.

— Dievo Motinos statulos vai- keli 
nikavimas įvyks, kaio ir pernai, 
gegužės 5 d.. 3.30 vai. p.d. Iškil
mes mūsų bažnyčioje rengia Ma
rijos Sambūris. Sambūrietės-ma
loniai kviečia visus dalyvauti šio
se iškilmėse.

— Didelė mūsų padėka AV pa
rapijos chorui ir dirigentui, mūsų 
seselėms, mieliems tėvams, kurie . „ 
meniniu išpildymu, rūpestingu mentų orkestras, 1
tokia pagalba taip darniai prisidė- ’tautiniu muzikos instrumentu orkestro 
io prie tikrai gražaus Pirmosios gir?.^ virf 10 ir iiems 
Komunijos ir Sutvirtinimo sakra-1 tatTa’„n 
mento aneigu.

— Šv. Juozapo darbininko' Faukrgvvo"paMikc 
Šventė ši trečiadienį, pogužės 1 d. dalyvavo naujų Šokėjų, kurie vieto-

Vakarą paįvairins gausi loterija 
Gros puikus orkestras

Pradžia 7.30 v.v. Įėjimas — tik SI.00

mielojo Jubiliato didele meile i sevičiūtė
Lietuvai ir lietuviui, gausiai atsi- Į toj romantinis judėjimas

siredvnią, kuris sutraukė pilnutėle salę 
jaunimo ir rinktinės Montrealio vi
suomenės.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
skautų vyčių būrelio vadas V. Šipelis 
perduodamas pro* a mos vedimą dr. H. 
Nagiui, kuris susirinkusiųjų vardu pa
sveikino grunės įsteigėją J. Kibirkštį, 
iš Bcstcno šiam vakarui atvykusį, bu
vusį grunė^ vedovą V. Bruzgelevičių su 
ponia, d-'bn trupės va-

y ir jo talkininkę B.
Vaitkūnaite.

Pirmoje meninės programos dalyje 
grupė pašoko ^Rugučius”, "Noriu mie
go”. ' Gyvaia.ą”. "Audėjėlę” ir "Jon- 

Antroje dab'i? "Sustą”, "Oželį”, 
“Blerdingėle” ir “Malūną”.

Programą paįvairino fortepionu R. 
Klič’us ir solo liaudies dainomis — D. 
Barteškaitė — abu sol. E. Kardelienės 
studijos mokiniai. Daugiausia ovaci
jų susilaukė jaunutis G. Latvaitis, vir
tuoziškai išpildęs porą dalykų akordeo
nu ir grojęs daugumai šokių. Ypatingo 
dėmesio susilaukė Z. Lapino naujai su
organizuotas tautinių muzikos instru- 

, kuris keliems šo- 
vaikučių narensimu ir įvairia ki- kiams pavadavo akordeonistą. Daugelis

todika; 9-9.40: A. Gurevičius, Lie- ninku sendraugių susirinkme ge- 
tuvių kalba. Seminaras veiks dar gūžės.4 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 1 * a "I Z\ • -< •—» 1. • * 1 « 5 * * 1 A Y ? * _ *

. . i Prelegentai: V. Užupis, P. Bal- 
juoKingą^iūnaSi g Sakalas ir A. Bumbu-

i iis. Kviečiami visi lietuviai.
I- į'

šeštadienį, Ukrainian į 
Community Centre, 170 Parkdale i 
Avė. N., Hamilton, Ont. Pradžia 
7 v.v. Po to šokiai — kartūno ba
lius. Gražiausios kartūno sukne-

susitarimą. Dėl smulkesnių sąlygų Jės bus premijuojamos. Rengė- Darhntvšrl.-Aio- ictatu nri kremfis telefonu CH. 1-9465 vakarais jai kviečia visuJs įvykti ir pasi- JOje’ DaibotvarkeJe- Jstatll Prb 
hmir^nnt 3 Stankus, R.R. 3, Co- ^Qreti juokingos komedijos. Pa-

s’ ' Įrengimą ruošia Hamiltono ateiti
ninkai sendraugiai.

Ši šeštadieni par. salėje !?.e P° vakariniu Mi- nevedęs VYRAS JlEšKO DARBO penktad.—gegužės 10 ir 17 d. f Prisikėlimo muzikos studijoje‘ r J - em gegužines pamaldos. LlgO- TABAKO ŪKYJE. Moka darbą su ma- j ° ° - - -
Taip pat žino tabako darbą; 44Amerika pirtyje”niams Komunija išvežiojama iŠ šinomis. Taip pat žino tabako darbą;

nuo sodinimo iki “stripinimo”. Pagei- 3-jų veiksmų komediją s'tato Ha-!anksto susitarus
— Par. choro bendra repeticija dauja visam laikui. Kreiptis "Tėviškės niiltono teatras “Aukuras” gegu

*1 ketvirtad 7 30 vai vak J Žiburiai” Q4.1 nnndac St W Tnrnnfn. i * - a ji t j tti 
— Šį sekmad. po paskutinių Mi

šių bažnyčioje bus tretininkų su-' 
sirinkimas.

— Jaunimo sekmadieninio pa
silinksminimo muzikos, studijoje 
šį sekmadienį nebus.

— Kitą savaitę kalėdojami šie 
miestai: Don Mills, Willowdale ir 
Scarborough.

Žiburiai”, 941 Dundas St. W., Toronto,» 
Ont.
REIKALINGA ŠEIMA ar pavienis as
muo tabako ir gyvulių ūkiui. Duoda
mas atskiras namas. Atlyginimas pagal

kreiptis telefonu CH. 1-9465 vakarais

velionės antrųjų metinių proga.
— Praėjusi penktadieni su spe

cialiu kurijos leidimu per par. 
bažnyčią lietuvių kapinėse palai-į

JIEŠKAU PAGYVENUSIO 
AMŽIAUS ASMENS — 

moters ar vyro, neturinčio pasto
vaus darbo ir bedarbio pašalpos— 
unemployment insurance, kuris 
sutiktų gyventi ūkyje 87 mylios 
nuo Toronto prie 10 plento gra
žioje vietoje. Name vra visi pato
gumai. DUODAMAS MAISTAS IR 
BUTAS. Atskiras atlyginimas pa
gal susitarimą, tuo atveju, jeigu 
norėtų dirbti.

Teirautis: J. Pušas, telef. LE. 
4-8057 Toronte. Skambinti lietu
viškai 8-12 v. ry to.

REIKALINGA 15-17 metų mergaitė 
prižiūrėti 7 metų berniukui liepos — 

no Kr. parapijos salėje tradicini j rugpjūčio mėn. Manitou-Wabing Camp 
” ’ ’ * ’ ’ '' * * p of Fine. Arts, netoli Perry Sound, Ont.

(165 mylios nuo Toronto). Turės pro
gos imti pasirinktoj meno šakoj pamo
kas ir aplamai dalyvauti įdomiame tos 
stovyklos gyvenime. Skambinti tel.: 
LE. 3-1029.
REIKALINGA MOTERIS darbams mo- 
telyje — Scarborough. Duodama kam
barys ir maistas. Dėl atlyginimo susi
tarsim. Tel. 267-9941, skambinti po 4 
vai. po pietų.
Išnuomojama kambarys ir virtuvė su 
baldais Rusholm — Heydon Park ra
jone. Tel. LE. 2-8950, skambinti po 5 
vai. vakaro.
Išnuomojama butas H-me augšte: 2 
kambariai, virtuvė ir vonia, Bloor — 
Havelock rajone. Galima naudotis ga
ražu. Tel. LE. 2-4058.

Toronto Liet. Akademikų Są- 
: jungos, oficialus steigiamasis su-' 
sirinkimas šaukiamas šį sekma
dienį, gegužės 5 d., 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos muzikos studi- 

ėmimas, valdybos rinkimas ir dar- 
bų planas sekantiems akademi
niams metams. Pagal steigimo ko- 

į misijos paruoštą įstatų projektą,
J. Beržinsko krautuvėje—“The j draugijos tikslas ‘ yra:' puoselėti 

Times Cigar and Gift Store” 12121 akademines vertybes, palaikyti | 
Dundas St. W. gauta didesnis kie-| ryši liet, akademikų tarpe ir pa-i 
kis žūklavimo reikmenų ir lietu- gelbėti liet, studentams, studijuo- 
viškų plokštelių. ‘ jautiems Toronte. Draugijos na-

kais ženklais skubiai reikalinga į akademikai, baigę universitetą ar i —Šv. Onos draugijos susirinki 
“TŽ” i 
leisti ar ]_
binti tel. 368-6813?

i Tautinių šokių grupė, kaip ir pa
prastai, pasirodė labai gražiai ir susi

es Nema-

Taip nat ir vaakre laikomos Mi- mis, atrodė, dar nevisiškai ištobulinę
Šios 7.30 vai. . savo techniką, bet iki festivalio čika-

— Pirmąjį mėnesio nenktadie- goję jie turės dar pakankamai laiko 
pasiruošti.

Programą gražiai pravedė H. Nagys,
_ _ jautiems Toronte. Draugijos na-

Rašomoji mašinėlė su lietuviš-1riais kviečiami būti visi kolegos;11! vakarinės Mišios 7.30 vai.
emęiais SKUDirn reiKaiinga; ahaucHUMi i _ apibūdindamas kiekvieną šoki. Jo pasa-
redakcijar. Galintieji per- tolygią augstąją mokyklą Kana-* . , { ? ■' kojimai davė šokiams gilesni tutini ir

parduoti prašomi skani- doje, Lietuvoje ar kuriame kita- P° llval. Mišių, klebomioje.
368-6813. ' me krašte. Steigėjų komisija —Didžiojo parapijos komiteto vą žiūrovu akyse. (Augštaičiai galėjo

ir
sudarė visai naują istorine perspekty-

Toronto Liet. Ev. L. par. taryba

Toronto Liet. Evang. Moterų 
dr-ja ruošia gegužės 12 d. šv. Jo-

linksmą ir Įdomų vakarą. Mėgėjų 
būrelis suvaidins 2 v., gyvenimo 
vaizdelį “Ji grižo". Pjesę stato 
rež. J. Jagėla. Po spektaklio bus 
kavutė su pyragaičiais. Daug gra-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Vienintelė lietuviška, Kanados valdžios registruota sveikatos 

klinika, veikianti pagal Bevaistinio gydymo įstatymą.
Mediciniški ir pooperaciniai gydymai. Natūralūs gydymo metodai. Specia
lūs chronišku ligų gydymai elektros, fizinių masažų, terapijos, ultraviole
tiniu. infraraūdonųjų spindulių, svorio kontroliavimo pagalba. Ypač Įsidė
mėtina jaunimui, besidominčiam atletinės figūros išauginimu: atletinė tera
pija. hydro ir kitų rūšių terapijos. Garų vonios, šiluminės pirtys-sauna ir 
kiti įrengimai. Speciali pagalba vaikams ir nėščioms moterims prieš ir po 
gimdymo siekiančoms išlaikyti gražią figūrą. Visi patarimai išlaikyti gerai 
sveikatai teikiami nemokamai. Klinika bendradarbiauja su Įvairių ligų 
specialistais. — gydytojais.

BERNARDAS NAUJALIS. R.M.N.Pt.
474 Roncesvalles Avė. (prie Dundas St. W.), Toronto 3. Ont. Tel. LE. 3-8008

J . PRAKAPUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnus: kunigą pranciškoną Ambrozijų. Joną ir Stasį 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —
J. V. Aleknevičiai, J. M. Vaškevičiai

S. Kniukšta

A. A. Z. N O R V I L U I mirus
jo dukrą J. Vitkauskienę ir jos šeimą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

P. Kaziukonis, V. Vaitkus, J. šakinis

PADĖKA

Mirus mano brangiam vyrui JONUI VARNECKUI. nuoširdžią 
padėką reiškiame: T.T. Pranciškonams ir kun. P. Ažubaliui už ne

paprastą nuoširdumą tvarkant velionies laidotuvių reikalus..

Jautrią ir nuoširdžią padėką reiškiame velionies karsto nešė
jams ir visiems mus paguodusiems bei atsiuntusiems gėlių.

Didelė mūsų padėka visiems draugams ir pažįstamiems, ap
lankiusiems velionies karstą koplyčioje ir palydėjusiems velionį į 
paskutinę šios žemės kelionę.

Nuliūdusi žmona su šeima
r.i,mii»,u imu. ii—;

tiktai moteriai arIšnuomojama 
mergaitei — kambarys ir virtuvė; su 
ar be baldų; Sunnyside — High Park 
rajone. Tel. LE. 2-8459.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte — High Park rajone. Tel. 
RO. 2-0455.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs vestuvėse groti arba tik akor
deonu mažuose parengimuose. Tel. 
LE. 5-0466. A. Zaremba.
SKUBIAI PADUODAMAS 2~metus 
vartotas šaldytuvas "Westinghous” la
bai geram stovyje. Skambinti po 5 vai. 
vakare BE. 9-9844.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-9537.

4 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir pa^tn

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.

BALTIC MOVERS
Į Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 

; draustas. Važiuojam kas savaitė f 
Montreal!. Londoną, Windsora. Hamil* 

i tona. North Rav, Sudbnri ir kitur.
30 DFWSON ST.. TORONTO

GLADSTONE — COLLEGE. $17.000 iš viso: įmokėti apie $3.000. Trijų 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 i mėn.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. 3-jų šeimų, atskiras. 3 virtuvės, 3 vonios, 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. Įmokėti $7.000.

GLENLAKE — HIGH PARK. $14.000 pilna kaina. Atskiras, plytų namas 
geram stow, vandeniu šildomas. “Estate” pardavimas.

GRENADIER — RONCESVALLES. $15.200 pilna kaina. 6 kamb. namas 
su 2 virtuvėm. Nauja šildymo sistema, garažas. Neaugštas įmokėjimas. j

INDIAN GROVE — BLOOR. $15.000 visa kaina. 6 kamb. modernus namas, j 
naujas apšildymas. 2 garažai, nedidelis imokėjimas.

JANE — BLOOR. $19J>00 pilna kaina. Gražus, atskiras namas, pirmą sykį . 
parduodamas. Privatus įvažiavimas, garažas.

ORIGINALUS DUPLEKSAS. $31.500, geriausias 3-jų šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv. pėdų didumo butai.

ŽEME — 4 AKRAI. $13.000 pilna kaina, netoli Nr. 5 vieškelio. 10 mylių 
nuo Toronto, asfaltuota gatvė, miesto vanduo.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

nebent nusiskusti tuo, kad pagal jį 
beveik visi šokiai buvo žemaitiški!).

Programą užbaigė Skautams Remti 
Komiteto pirm., V. žižys, kuris dėko

jo rengėją vardu visiems programos 
dalyviams, sveč'nms ir finansiškai gru
pe parėjusiems tautiečiams.

Loterija, šokiai ir vaišės užtruko iki 
vėlyvos nakties ir paliko visiems daly
viams kuo geri;,tįsių įspūdžių. Pr. R.

4rč UŽ DEPOZITUS. "Lito” v-ba nu- 
I tarė padidinti palūkanas už depozitus 
Į Iki 4%, vietoje ligšiol skelbtų 3%%.

“Varpo” choras atsidėjusiai Depozitų sąskaitų ligšiol atidaryta la- 
ruošiasi koncertui Čikagoje. Be'bai nedaug. Nariai kviečiami plačiau 

—“Lito” čekių patar
navimais, kadangi čia jie pigesni ir 
palūkanos mokamos augštesnės (ki
tur tik 3%).

Irena Naujokaitė ir Augustinas ; 
i Navickas tuokiasi gegužės 4 d.. 
j šeštadienį. Prisikėlimo bažnyčio
je 11 v. r. Vestuvinė puota — 

■ Liet. Namuose 5 v. p.p.
Danutės Elijošiūtės ir Raimun

do Apanavičiaus iš JAV sutuok
tuvės — balandžio 6 d. Prisikėli-1 
mo bažnyčioj, vestuvinė puota —

i šv. Jono Kr. salėj.
Varpo”

to, jam teks gerokai padirbėti be- na”J,otis įvestais
• v» . T'kT x i nni’imoic l-nrlonrsiruosiant PLB seimo metu ruo- -- 

šiamam grandioziniam koncertui i fi. . 
su orkestru O’Keefe centre. ' . ( '
Romanas Širvinskas Brantforde, . sąskaitos pasilieka kaip 

. . . , . , . ’ buvusios. Uz jas bus mokama nemažiauOnt„ rastas nužudytas savo bute. tafiau jei metai bus užbaigti 
Jo žmona Shirley Patricia, ma- su didesniu pelnu, tai dividendai už 
tyt, nelietuvė. kaltinama nužudy-: šėrus bus išmokėti didesni.
mu. Bal. 27 d. ryta ji su dviem __. .. . . .
savo vaikais ir 0.22 kalibro šautu- A KOS: byrius bus at-
vu atvvko i policija pranešti apie daras, t-^č’ad,en,į'vs ’F P***^“* 
įvyki. Policija nugabeno ją kale-;mas kaip kaikas suprato< 0 tik su.

netarė. Aplankyti nelaimingojo metu iki 6 vai. labai maža kas ir lanky- 
šeimos ir jo tėvų buvo nuvykę iŠ davosi. Be to. jeigu paaiškės, kad per 
Toronto kun. P. Ažubalis ir J. R. tas dvi valandas narių aptarnavimas 
Simanavičius. Rasemontc nepatenkinamas, bus da

roma pakeitimu.
V. Semaška su šeima iš Fort

William persikelia gyventi į To- i . kovo
ronta. čia jie vra gvvene ir anks- „ck? S1.4’’.W?0, ba,ansas — S'38.000. 
čiau Linkime sėkmingai isikurti Du trec<,al,a’ nar’M santaupų yra m- ciau. LinKime seKmingai ĮSlKuru. vcs|0O|j j pirmuosius morgičius ir vie-

Keičiantieji adresus “TŽ” skai- nas trečdalis i asmenines paskolas, 
tvtojai maloniai prašomi pridėti Sarantu"tas skolintojo ir atsakingų ži- 
75 et našto ženklais ar kitu būdu rant”- Bc t0' sko,,nt01° mirties arba ' X? t' Ra . .^ttkiatS ar Kitu Oi CIU. vįsj$krt nedarbingumo atvejams “Li- 
Mat. administracijai reikia keisti, tas- turi paskoh? drau<jima iki sio.ooo 
metalines adresų plokšteles, ku- sumos .Užtat klysta kas vis dar. baiini- 
rios sudaro nemažas išlaidas. Bū- naši dėl savo indėlių saugumo savame 
sime dėkingi skaitytojams UŽ dė- banke ir juos laiko kur nors kitur, 
mesi šiam reikalui. Adm.

jiman. Teismas savo žodžio dar trumpinamos darbo valandos. Dienos

TAUPYK IR SKOLINKIS

Pr. R.

Savo Kredito Ctl ITĄ 
Kooperatyve Ll f MO

Adresas: 1465 Dc Seve Street. Montreal 20. P.Q., f ei. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais paėal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama m, už šėrus — 4,25<v. Už asmenines pasko
las imama , už nekilnojamo turto paskolas — Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.’
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.: darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pinnadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

R.M.N.Pt



