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Senieji ir naujieji
Prieš eilę šimtmečių lietuvių tautos narių skaičius buvo maž

daug lygus anglų skaičiui. Dabar anglų tauta* skaičiuoja savo na
rius milijonais, o mes tebesame maži, nors savo laiku ir buvome 
užvaldę didelius žemės plotus.

Iš prigimties lietuvis yra individualistas ir linkęs i skaldymą
si. Tą matome net mūsų tautosakoje. Kol lietuvis dainuoja vienas, 
tai vienas, bet kai tik ima dainuoti du, tai būtinai dviem balsais. 
Derinasi tie du balsai, bet visdėlto yra atskiri.

Nebūtų nieko blogo, jei ir visuomeniniame gyvenime būtų 
taip, kaip dainoje — visi dainuotumėme kad ir atskirais, bet su
derintais balsais. Deja, taip nėra. Kur tik atsiranda kelios grupės, 
prasideda nesusitarimai. Pradžioje jie yra maži, toliau įsiliepsno
ja. Nejučiomis į mūsų tarpą įsibrauna tie, kuriems kaip tik ir rū
pi, kad mes nesugyventume. Pasirinkę silpnesnę ir mažiau atspa
rią grupę, pasinaudodami įtempta nuotaika, jie gudriai perima 
tą grupę į savo rankas.

★ ★ ★

Tokiam pavojui ypatingai yra išstatyti išeivijos lietuviai. Yra 
teisingai sakoma, kad susiskaldymas yra bendra visų išeivių liga. 
Netekęs tėvynės žemės atramos, pergyvenęs eilę sukrėtimų, išei
vis yra daugiau jautrus aplinkai, negu kas kitas. Mažas neretoje 
pasakytas žodis, netiksliai apskaičiuotas veiksmas ir kitos pana
šios smulkmenos greitai išmuša išeivį iš normalių vagų, ir susi
skaldymas jau čia pat.

šiai tiesai patvirtinti pavyzdžių nereikia toli jieškoti. Pavers
kime tik’ kad ir Kanados lietuvių istorijos lapus ir tokių pavyzdžių 
rasime gausiai. Prieš II D. karą* lietuvių Kanadoje buvo, palygin
ti, nedaug. Net ir didesnės kolonijos skaičiavo tautiečius tik šim
tais, bet ir tose negausiose kolonijose trūko sutarimo. Vieni orga
nizavo vieną mokyklėlę, kiti kitą; vieni būrėsi į vieną chorą, kiti 
tuoj sudarė kitą ir t.t.

Atėjo nauja imigrantų banga. Nauji žmonės atvažiavo iš tė
vynės, atveždami kartu savuosius susiskaldymus. Nepraėjo nė me
tai kiti, ir nesutarimai iškilo viešumon. Pasigirdo senųjų prie
kaištai naujiesiems, o naujųjų — seniesiems. Į tą nepasitenkini
mo srovę įsijungė senesniųjų ir naujausiųjų lietuvių imigrantų 
kartos. Kodėl gi tas nepasitenkinimas? Juk senieji lietuviai pa
darė viską, ką galėjo naujiesiems ateiviams įsikurti: šelpė siun
tiniais, padėjo sudaryti dokumentus, nevieną priglaudė ir globo
jo. Naujieji ateiviai važiavo į šį kraštą su tam tikru pasitikėjimu, 
nes žinoio, kad čia ras lietuviu. Buvo gerai, kol nesusitiko, o 
kai susitiko, dingo lauktasis nuoširdumas.

★ ★ ★ .

Anksčiau atrodė, kad visi eame tie patys lietuviai, taigi, vie
nodi žmonės.-Susitikus gi paaiškėjo, kad tarp senųjų ir naujųjų 
esama skirtumų ir pažiūrose, ir išsilavinime, ir galvosenoje ir net 
charakteryje. Dėlto vieni kitų nesupratome — pamatėme, kad ne 
ta pačia kalba kalbame, nors visi šnekėjome lietuviškai. Tai ir 
buvo viena pagrindinių priežasčių, išskyrusi senuosius nuo nau
jųjų ateivių. Bet ilgainiui pradėjome vieni kitus daugiau bei ar
čiau pažinti ir vertinti. Naujieji pamatė, kad senieji ateiviai, tu
rėdami, palyginti negausias inteligentines pajėgas, padarė labai 
daug. Jie taip pat pastebėjo, kad senieji, nežiūrint susiskaldymo, 
išlaikė lietuvybę labai sunkiomis sąlygomis ir išliko nuoširdžiais 
žmonėmis. Be to, jie konstatavo, kad susiskaldymas — visų bend
ra silpnybė. Senieji gi ateiviai per ilgesnį laiką taip pat pamatė, 
kad naujieji nėra tokie išdidūs, nesukalbami, kaip pradžioje atro
dė, kad su jais galima rasti ir bendrą kalbą, ir bendrą darbą. 
Per ilgesnį laiką anksčiau jausti skirtumai bei susidaręs nuotolis 
sumažėjo ir tuo būdu bendras kelias palengvėjo. Teisingai seno
vėje buvo sakoma, kad laikas yra geriausias gydytojas. Jis ir mū
sų broliškas žaizdas apgydė, nors ir nevisai. Tam tikras atstumas 
dar yra pasilikęs. Jį reikėtų nugalėti nuoširdžia iniciatyva prisi
dedant prie minėto gydytojo — laiko. Į Lietuvių Bendruomenę 
reikėtų įtraukti daugiau senųjų ateivių. Bendruomenė turėtų bū
ti jungiančiu tiltu, ant kurio visi susitinka. Į senųjų ateivių orga
nizacijas turėtų jungtis ir naujieji, kad tuo būdu jų eilės būtų 
papildytos ir gėriau suprasti jų rūpesčiai. Parapijos taip pat tu
rėtų jungti abi imigracijas, sudarydamos progos vieni kitus pa
žinti. Vieni kitus pažindami labiau pamilsime ir praregėsime, 
kad, nežiūrint skirtumų, daugiau,dalykų mus jungia nei skiria. 
Bendras frontas Lietuvos prisikėlimo belaukiant yra visų rūpes
tis. čia negali būti nei senųjų, nei naujųjų ateivių, o tik lietuviai, 
tos pačios Tėvynės vaikai, trokštą jai laisvės bei gerovės.

Ankstyvesnės imigracijos lietuviai taip pat dainavo ir vaidino. Nuotraukoje Toronto lietuviai vaidin
tojai; iš kairės: P. Kairys, Alf. Augutis, V. Banylis, Br. Dubauskienė, V. Jarašiūnaitė-Balnienė, J. 
Banylis, G. Grinskytė, O. Kalinauskienė, E. Narušis, P. Jarašiūnas, V. Dervinytė.

[ Didžiojo kapitalo atstovai Maskvoje Į

JUNGTINIŲ TAUTŲ KARIUOMENĖS VADĄ KIPRO SA
LOJE GEN. GYANI APSPJAUDĖ TURKŲ KILMĖS KIPRIE- 
CIAI, kai jis lankėsi pas viceprez. dr. F. Kutchuk. Įtūžimą iš
šaukė graikų pradėta ofenzyva kalnuotose salos vietovėse, kur 
yra įsitvirtinę turkai. Gen. Gyani mėgino išvengti susidūrimo 
su minia, iš viceprezidento namo išeidamas per užpakalines du
ris, tačiau buvo pastebėtas ir atpažintas. Turkai jį kaltina pa
taikavimu graikams. Turkų moterų demonstracija anksčiu net
gi buvo jam užblokavusi kėlią pas viceprezidentą. Praėjusią sa

mylių. Sovietai turi panašių ra
ketų, bet jos gali būti iššautos iš 
paprastų povandedinių laivų, 
esančių vandens paviršiuje, ir 
taikinius gali pasiekti tik 500 my
lių nuotolyje.

JAV prez. Johnsonas pareiškė, 
kad JAV žvalgybiniai lėktuvai ir 
toliau skraidys virš Kubos. Jeigu 
jiems būtų bandoma kliudyti, jis 
žada imtis* akcijos. Sov. Sąjungos 
vyriausybės oficiozas “Izvestija” 
rašo, kad tokia žvalgyba virš Ku
bos yra aiškus jos suvereniteo pa
žeidimas. Amerikiečiai prašomi 
nuo žvalgybos susilaikyti. Kartu 
nurodoma, kad sovietų priešlėtu- 
vinės raketos yra Kubos nuosavy
bė. Kuba jas galinti panaudoti.

P. Vietnamo nužudyto prez.
Diem brolis už “žmogžudystes, 

valdžios piktnaudojimą ir kyšius” 
teismo nubaustas mirties baus
me.

Saskačevano provincijoje rin
kimus laimėjo liberalai, nuvers- 
dami 20 metų provinciją val
džiusią CCF - NDP. Liberalų va
das R. Tatcher yra buvęs ČCF 
partijos narys. Galutiniai rezul
tatai paaiškės tik po keliu savai
čių. < *

Prancūzų kalbos lygiateisiš
kumą pademonstravo viena liu
dininkė Otavos teisme, atsisaky
dama kalbėti su teisėju angliš
kai, nors ir mokėjo. Ji pareiškė 
norinti atsakinėti prancūziškai. 
Jai ta teisė turėjo būti pripažin
ta, ir teisėjas, nemokėdamas 
prancūzų kalbos, turėjo kviestis 
vertėją. *

Naujas pensijų planas buvo 
priimtas feder. vyriausybės, pri
sitaikant prie Kvebeko pasiūly
to plano. Ontario premjeras J. 
Robarts pareiškė taip pat prisi- 
dėsiąs prie naujo plano. Pearso- 
no pensijų plano pakeitimą tei
giamai sutiko visos partijos ir 
provincijos.’

Finansų min. W. Gordon, kal
bėdamas Niujorke JAV ekono
mistams, įrodinėjo, kad kanadie
čiai nori ir privalo atpirkti Ka
nada iš užsieniečių. Paklaustas, 
kodėl kanadiečiai nesiima ini
ciatyvos daugiau investuoti Į

Kas naujo Kanadoje?
Kanados pramonę, Gordon netu
rėjo įrodančio atsakymo. Tikru
moje* jeigu ne JAV kapitalas, 
tai Kanada būtų vienas labiau
siai atsilikusių kraštų. JAV pi
liečiai turi investavę* Kanadoje 
virš $18 bil.

Bankai, laikraščiai, radijo ir 
televizijos stotys turėtų likti 

kanadiečių rankose, nes "juos 
kontroliuojant užsienio kapita
lui, Kanada visiškai prarastų 
tautinį savarankiškumą — to
kios nuomonės buvo prieita mi- 
nisterių kabinete. Kol kas visos 
tos institucijos yra kanadiečių 
rankose.

Kanada 1963 m. importavo iš 
Britanijos prekių už $520 mil., 
o eksportavo virs $1 bil. Brita
nijos prekybiniam sluogsniam 
pareiškus nepasitenkinimą, pre
kybos min. M. Sharp nuvyko 
Britanijon ir pareiškė, kad jų 
gaminiai yra keliais metais atsi
likę nuo šiame kontinente vyks
tančių pakeitimų. Pvz. iš JAV 
įsivežta 16.000 televizorių, iš Ja
ponijos — 4.000, o iš Britanijos 
— tik 4. Britai daugiausia Ka- 
nadon eksportuoja saldainius, 
sausainius, megztinius, įvairius 
indus, tekstilę.

Filmų pramonė Kanadoje be
veik visiškai neegzistuoja. Nors

Neseniai iš Maskvos sugrįžo 
švedų bankininkų ir prekybinin
kų delegacija, kurios sudėtyje 
buvo bankų sąjungos ir prekybi
ninkų sąjungos direktoriai, at
seit, patys žymiausi stambiojo 
kapitalo atstovai. Kas juos ten 
traukė ir viliojo? Tikriausiai ne 
ideologija ir ne platoniški jaus
mai. Jau arčiau tiesos būtų atsa
kymas, kad dabar tokia laiko ma
da. Delegacija po delegacijos sku
ba iš visų kraštų Maskvon. Ta
čiau toks atsakymas visdėlto ne
pilnas. Sakoma: kur maita, ten ir 
ereliai. Bet kokios maitos Mask
voje tikisi stambiojo Vakarų ka
pitalo ereliai?

Atleis man skaitytojai, kad šia
me pranešime nebus stengiamasi 
jieškoti pilno atsakymo. Pasiten
kinsime sausu atpasakojimu kai- 
kurių duomenų, kurie jau išvydo 
spaudos šviesą. Vakaruose vyks
ta tyli, bet nemažiau atkakli kova 
už rinką. Čia sprendžiamas augš- 
tai išvystytos Vakarų pramonės 
klausimas būti ar nebūti. Mask
va tai mato ne nuo šiandien ir sa
vaip tą reiškinį aiškinasi. Užten
ka tik pamojuoti viltimi, kad bus 
atverta plati sovietijos rinka už
sieniui, ir niekas nežiūrės, ar ta 
viltis tikra ar apgaulinga, nes ... 
skęstantis ir šiaudo griebiasi.

Viliojančios galimybės
Daug vilčių, esą, sukėlė sovie

tų dabartinis užmojis sukurti 
.stambiąją chemijos pramonę.

buvo bandyta paruošti įvairių 
filmų finansuojant kanadie
čiams, tačiau jokio pasisekimo 
neturėta. Ir tai dėlto, kad Holly- 
woodas yra perdaug galingas, 
kad Kanadoje kokia filmų pra
monė šiuo metu galėtų išsiplės
ti.

Prancūziška kultūra ir kalba 
gali išlikti tik Kvebeko provin
cijoje, nesimaišant su kitais. To
kios nuomonės yra sudarytosios 
komisijos nariai. Pvz. N. Scotia 
provincijoje yra 88.000 prancū
zų kilmės kanadiečių, bet tik 
51.000 bekalba pracūžiškai. Tei
singai vienas iš jų, kun. E. 
Chaisson pasakė: “Kai pamiršta
ma kalba, tai pamirštama tra
dicijos, religija ir tada žmogus 
praranda dalį savęs.”

Garsiajame Midlande, kur yra 
nužudyti ir paskelbti šventai
siais pirmieji jėzuitai misijonie- 
riai, planuojama padaryti istori
nį muzėjų — kaimą, kuris bus 
pavadintas Huronia* Tose apy
linkėse gyveno 30.000 indėnų.

Organizuotų darbininkų uni jų 
narių skaičius Kanadoje* mažė
ja. Šiuo metu unijoms priklauso 
1.5 mil. darbininkų, arba 21% 
visos darbo jėgos. Prieš 5 metus 
unijos turėjo 24% visų darbi
ninku.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

Niekas tikrai nežino, kiek šiam 
reikalui Kremlius yra pasiryžęs 
išleisti milijardų, bet milijardais 
pirklių ir bankininkų vaizduotę 
jau galima dirgfLti. Neoficialiai 
skelbiama, jog tai sudarys apie 
50 milijardų dolerių sumą, iš ku
rios 2-4 milijardai būsią paskirti 
importui iš Vakarų. ’

Sovietus įvežimą iš užsienio 
taip pat vers didinti augantis pre
kių pareikalavimas, kurį Krem
lius esąs nusistatęs patenkinti.

Nurodoma ir trečioji priežas
tis, kuri pripažįstama nesivar
žant, kad Vakarų, ypač Europos, 
pramonė yra susirūpinusi mažė
jančiu pelnu ir todėl savo pastan
gose išplėsti rinkas sutelkė ypa
tingą dėmesį į “milžiniškas ga
limybes” sovietijoje. Iš čia tas 
magnetiškas šūkis “plėsti preky
bos ryšius su sovietais”, iš čia 
pelno jieškotojų lenktynės, kas 
pasiūlys greitesniu laiku prista
tyti geresnės kokybės prekę pi
gesne kaina.

Abejonės ir sunkenybės
Dėlto nekiltų jokių abejonių, 

jei ne viena sunkenybė: Kremlius 
neturi už ką pirkti! Jis pirks iš 
tų, kurie jam suteiks ilgalaikes 
paskolas, švedų spaudos žinio
mis, iki šiol duosniausia tokiomis 
paskolomis pasirodžiusi Anglija. 
Tuo tarpu patys švedai linkę pa
dejuoti, kad jų padėtis, kiek tai 
liečia ilgalaikes paskolas sovie
tams, nesanti puikiausia. Mat, 
kaip tik šiuo metu sovietai turi 
pirma sugrąžinti 1946 m. sutarti
mi gautąsias švedų paskolas. To
kiu būdu kyla baimė, jog konku
rentai pasirodys duosnesni sovie
tams ir pasivilios jų užsakymus. 
Tokiais didžiausiais konkurentais 
šioje srityje laikomos Anglija, 
Prancūzija ir Italija.

Štai tokie rūpesčiai ir bus pra
skynę kelius į Maskvą švedų ka
pitalo vairuotojams. Neturėdami 
kronų, sovietai siūlo leisti jų eks
portui perviršyti importą* Ta 
prasme sovietų-švedų prekybos 
santykiai pastaraisiais metais jau 
yra pasikeitę. Dar 1962 m. švedų 
eksportas į rytus sudarė 407 mil. 
kronų, pernai nukrito iki 281 
mil., "o šiemet, kaip numatoma, 
neprašoks 250 mil. kr. Sovietai 
savo eksportą švedijon tuo pačiu 
laiku padidino. 1962 m. jie išve
žė už 329 milijonus kr., pernai — 
už 391 mil. ir nemažiau laukia
ma šiemet. Toks santykio kitėji
mas sovietų naudai, aišku, yra 
apskaičiuotas: tuo būdu tolesnia
me nuotolyje tikimasi užsitikrin
ti rinką, dėl kurios vyksta kietos 
varžybos.

Pagerėjusi būklė
Lyginant dabartinę padėtį su 

ta, kuri buvo pirmaisiais pokario 
metais, matyti didelė pažanga. 
1946 m. švedų eksportas į SSSR 
siekė vos 14 mil. kr. Tuo tarpu 

pernai vien plieno vamzdžių iš
vežta už 56 mil. Dar daugiau gau
ta už mašinas ir aparatus — 115 
mil. Laivų statyklos, kaip skelbia
ma, pernai labai mažai uždirbu
sios: tik 100.000 kr. Už-tat Alfa- 
Laval įmonės, pagaminusios išti
sus modernių skerdyklų kombi
natus sovietams, uždirbo 160 
milijonų kronų.

Sovietai neužsuko jokių smul
kių dalykų. Tik išimtimi pastarų
jų 4-5 metų bėgyje buvo Oerebro 
batų fabriko pagaminti moteriš
kieji batukai, kurie Maskvos uni
versalinėse krautuvėse parduoda
mi už 400 kr., nors jų kaina čia 
tėra 70 kronų.

Švedų pramonės gaminiai so
vietų esą augštai vertinami, to
dėl tikimasi, jog Chruščiovo ap
silankymas Švedijoje padarys 
jiems dar didesnę reklamą. Kaip 
tik dėl to pažymėtinai daug įmo
nių yra pasiūlusios, kad Chruš
čiovas jas asmeniškai aplankytų.

Dvyliktoj vietoj
Tuo tarpu švedų eksportas į 

SSSR užima savo dydžiu tik dvy
liktą vietą tarp kitų užsienio 
kraštų. Jam padidinti sovietai 
siūlo savo prekes, kurioms švedų 
paklausa yra gana ribota. Dau
giausia įvežama akmens anglis, 
koksas, javai, geležis ir plienas, 
kailiai, bet ypatingai nafta (pero
nai naftos įvežta už 207 mil. kr. 
iš visos 391 mil. kr. importo su
mos).

Šiemet baigiasi trejus metus 
galiojusi švedų-sovietų prekybos 
sutartis. Tikimasi netrukus pra
dėti derybas dėl naujos ilgalaikės 
prekybos sutarties — bent šeše- 
riems metams. Tikimasi, kad 
Chruščiovo vizitas tam bus nau
dingas. Šitų lūkesčių šešėlyje 
švedų bankininkų ir prekybinin
kų viešnagė Maskvoje nebuvo at
sitiktinis epizodas.

♦ ♦ ♦

“Dagens Nyheter” literatūros 
ir meno kritikas Hauritz Edstrom 
paskelbė ilgą straipsnį, pavadin
tą “Amerikietiškasis protesto fil
mas”, kuriame palankiai įvertin
tas brolių Mekų “New American 
Cinema” sąjūdis, stovįs arčiau 
nūdienės lyrikos, muzikos ir vaiz
duojamojo meno, negu pasako
jančios vaidybos. Ten pat cituo
jami Jono Meko žodžiai, kad tie
sos niekur esą — nei “New York 
Times’e” nei “Pravdoje” ir kad 
vienintelis būdas žmogui išgelbė
ti — tai pažadinti jo jausmą su
kilti, net jeigu tai reikštų atvirą 
anarchiją ir nihilizmą.

Įtempimas Lenkijoje didėja ir 
primena nuotaikas, buvusias 
prieš 8 metus, kai vyko atviras 
sukilimas prieš komunistinę vy
riausybę. Gomulkos viešpatavi
mas nepatenkino nei dvasinių nei 
ūkiniu lenkų lūkesčių. Nepaten
kinti ir darbininkai ir ūkininkai. 
Ūkininkijos sluogsniuose jau 
reiškiasi net atviros.demonstraci- 
įos. Komunistų partijos viduje 
kovoja trys grupes.

Savaitės įvykiai

Egipto diktatorius Nasseris, at
vykęs į Jemeną, grasina Britani
jai, kad ji bus išvyta iš betkurios 
arabų žemės. Grasinama ir Izra
eliui, nes Palestina turinti būti 
grąžinta arabams. Nasseris arti
moj ateity susitinka su Saudi 
Arabijos valdovu — princu Fei-

vaitę pašautas į koją vienas 
britų kareivis. Jis yra pirmoji 
JT kariuomenės auka. Taigi, 
JT Kipro saloje ne tik neįsten
gia atstatyti taikos, bet jau 
ima prarasti ir savąjį prestižą 
— į jų generolą spjaudoma, 
grasinama jo gyvybei, o į ka
rius pradedama šaudyti.
Zanzibaras nutarė susijungti 
su Tanganika. Zanzibaro sala 

turi 300.000 gyventojų , o Tan
ganika — 9 mil. Sąjungai vado
vaus Tanganikos prez. Nyerere. 
Tuo, atrodo, bus užkirstas kelias 
komunistų įsigalėjimui Zanziba- 
re, kuris jau buvo pradėtas va
dinti antrąja Kuba.

JAV, D. Britanija ir Sov, Są
junga pereitą savaitę pranešė, 

kad sumažinama medžiagų ato
miniams ginklams gamyba. Pir
masis šią žinią paskelbė JAV 
prez. Johnson savo spaudos kon
ferencijoje. Uranijaus gamyba 
sumažinama 15%.

Maskva ir Londonas pasikeitė 
šnipais. Sov. Sąjunga paleido 

iš kalėjimo Anglijos verslininką 
Wynne, o Anglija leido išvažiuoti 
šnipui Gordon Lonsdale (pavar
dė netikra), kuris buvo nuteistas 
kalėti 25 metus. Sakoma, kad jo 
tikroji pavardė yra Molody. Tai'salų, 
buvo išmok.-’ 
savo laiku’JA'v, 
liau įkliuvęs Anglijoje.

V. Vokietijos prez. Luebke 6 
dienas vizitavo P. Ameriką. Vo

kiečiai veikia per P. Amerikos 
Krikščioniškų Sąjungų Federaci
ją. kuri turi virš 2 mil. narių. Ne
seniai buvo vokiečių paskirta

šnipas, dirbęs į 
FA v, Kanadoje, o vė-

$20 mil. paskola vienam projek
tui, kuris drėkins žemes.

Sen. Goldwateris, kuris yra 
karo aviacijos atsargos generolas 
ir kartu kandidatas į būsimus
JAV prezidentus, kaltina dabar
tinę Amerikos vyriausybę, kad ji 
“mulkina amerikiečių visuome
nę” dėl krašto karinio pajėgumo. 
Karinė JAV vadovybė betgi nuro
do, kad šiuo metu amerikiečiai 
turi 540 tolimojo skridimo bom
bonešių, esančių parengties sto
vyje, o rusai turi tik 120. Ameri
ka turi 750 tarpkontinentinių ra
ketų, Sov. Sąjunga — tik 188. 
Amerikiečių atominiuose povan
deniniuose laivuose yra 192 Pola
ris raketos, galinčios lėkti 1.500

Barakai griūva, reikia rūmu
Vasario 16 gimnazijos direkto

rius kun. B. Liubinas jau atskri
do Niujorkan ir ruošiasi lankyti 
lietuvių bendruomenes JAV ir 
Kanadoje. Ketina išbūti šiame 
žemyne 2 mėn. ir stipriau paju
dinti Vasario 16 gimnazijos sta
tybos reikalą. Vos spėjęs įkelti 
koją į Ameriką, pareiškė, kad se
nieji gimnazijos barakai — klasės 
griūva, o mokinius reikia ir to
liau mokyti lietuviškai. Naujų 
klasių pastatas jau baigiamas — 
dedamas stogas daugiausia V. Vo
kietijos vyriausybės paramos dė
ka — davė pusę mil. markių, bet 
dar trūksta $50.000, kuriuos rei
kia sutelkti patiems lietuviams.

Lietuvoje mirė Plečkaitis
Iš okup. Lietuvos gautame laiš

ke rašoma, kad mirė Jeronimas 
Plečkaitis, pagarsėjęs savo veik
la prieš neprikl. Lietuvos vyriau
sybę. Prieš mirtį prašęs'kunigo 
ir tikybinių laidotuvių. Turėjo 
76 m. amžiaus. Neprikl. Lietuvos 
pradžioje buvo pr. m-los mokyto
ju ir darbo inspektorium. Veng
damas suėmimo už darbininkų 
kurstymą pasitraukė į Vokietiją. 
1920 m. grįžo Lietuvon, buvo II 
ir III seimo atstovas ir kurį laiką 
socialdemokratų vicep. Buvo vie
nas iš Tauragės ir Alytaus suki
limo rengėjų. Su J. Paplausku 

R. Vokietijas valdžia išleido 
naują potvarkį, norėdama su

laikyti žmonių bėgimą į Vakarus. 
Kiekvienas vokietis, pastebėjęs 
žmogų arti vakarinės sienos, pri
valo apie tai pranešti policijai ar 
kariuomenei. Nepranešusieji ga
li būti baudžiami ligi 2 metų ka
lėjimo.

Alžirijos prez. Ben Bella vizi
tuoja Sov. Sąjungą, kur jis buvo 
sutiktas su didelėmis iškilmėmis. 
Chruščiovas jį pasveikino kaip 
“draugą prezidentą”.

Ir JAV pradeda pardavinėti 
įmonių įrengimus sovietų sate

litams. Kalbama apie pardavimą 
sintetinės gumos fabriko Rumu
nijai, kuri nori būti nepriklauso
ma nuo Sov. Sąjungos.

JAV spauda jau pradeda svars
tyti klausimą — kas bus Niki

tos Chruščiovo įpėdiniu. Numato
mi trys kandidatai: dabartinis 
taip vadinamas prezidentas Brež- 
niov, kompartijos sekr. Podgorny 
ir žemės ūkio vadovas Poliakov.

Vokietijos vyriausybė, skirdama 
paramą, pridėjo sąlygą, kad pa
statas turi tarnauti lietuviškai 
mokyklai, o jeigu ji kada nors 
nebebūtų reikalinga, pastatas tu
rėtų tarnauti bendriesiems lietu
vių "reikalams. Gimnazijos direk
torius taip pat pareiškė, kad vi
sos aukos eis per BALFą, kuris 
išduos mokesčiams atskaityti tin
kamus kvitus. Be to, jos tuo bū
du galės būti prieinamos visuo
menės kontrolei. Visus laiškus 
bei kvietimus siųsti šiuo adresu: 
Rev. B. Liubinas, 105 Grand St., 
Brooklyn, N.Y. 11211, USA. Tel. 
EV 7-1422.

pabėgo Vilniun ir lenkų valdžios 
remiami leido laikraštį “Pir
myn”. Tame sąjūdyje dalyvavo ir 
dr. Pr. Ancevičius. Latvijoje 
Plečkaitis buvo sudaręs iš liet, 
darbininku 50 ginkluotų vyrų bū
rį teroristiniams veiksmams Lie
tuvoje. 1929 m. su savo draugais 
buvo nuvykęs Vokietijon, sėdėjo 
kalėjime, vėl grįžo Vilniun, bet 
lenkai jo jau neberėmė. II sovie
tinės okupacijos metu buVo iš
tremtas Sibiran; grįžo 1956 m. į 
Vilnių. Ką jis veikė pastaraisiais 
metais, kol kas nežinoma.
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I, Lietuvos prisikėlimą 9
KRITIŠKAS ŽVILGSNIS J AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VEIKLĄ

Virš dvidešimtmečio praslinko buvo sudrumsta JAV L. Bend- 
nuo Amerikos Lietuvių Tarybos ruomenės atstovų, kai paaiškėjo

ALTos sustingimas
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Kaip kandys graužia dra- 
- bužį, taip lygiai pavyduoliai 

daro su žmonėmis —
Šv. Jonas Chrizostomas

Pavydas yra viena blogybių, 
kuri kamuoja žmoniją nuo pat 
jos atsiradimo pradžios. Jeigu to 
pavydo mažiau būtų mūsuose, 
daug daugiau nudirbtume, dau
giau pasiektume savo kilniausiuo
se tiksluose. Tėvynės vadavimo 
darbas sėkmingiau klostytųsi ir 
sparčiau stumtųsi į priekį, lėšų 
telkimo klausimas lengviau bū
tų sprendžiamas, kultūrinė bei 
visuomeninė veikla sklandžiau 
plėtotųsi ir t.t.

Pavyzdžių mūsiškio pavydulia
vimo atvejams būtų galima nu
rodyti gana daug, iš kurių maty
tume, kad Jonas pyksta ant Pet
ro, kodėl anas, o ne Jonas tą ar 
kitą darbą padarė, kodėl ne jam 
toji garbė atiteko, o kitam. Taip 
lygiai pykstama ir pavydima iš
tisiems organizuotiems kolekty
vams, kodėl jie, o ne mes vieno 
ar kito darbo arba uždavinio 
ėmėsi ir t.t.

Paskiro asmens pavyduliavimo 
pavyzdžiu būtų galima paimti ne
seniai viename laikraštyje pasi
rodžiusį straipsnį, pasirašytą sla
pyvardžiu, užsipuolantį žinomą 
pedagogą, išeivijoje paruošusi 
net tris dalis lituanistinėms mch 
kykloms vadovėlio, kuris buvo iš
leistas dešimtimis tūkstančių eg
zempliorių ir kuriuo buvo aprū
pintos beveik visos laisvajame 
pasaulyje esančios šeštadieninės 
mokyklos. Užsipuolimo priežas
tis? Nagi, esą, permaža vadovė
liuose naudojama lietuviškų tau
tinių vardų. Po ilgesnių išvedžio
jimų užsipuolėjas siūlo netgi 
Liet. B-nei įsikišti, jeigu būtų no-

rimą pakartotinas tų vadovėlių 
laidas išleisti.

Kanadietis mons. Maurice 
Cooney aprašo savo pasivaikščio
jimą su vienu filosofu, kuris daž
nai mėgdavęs išsivesti pasivaikš
čioti savo porą puikių šunų. Esą, 
kartą, kai vienas šunų buvęs ne
paklusnus, filosofas jį labai kie
tai išbaręs. Tuomet, pribėgęs, 
prie filosofo — savojo šeiminin
ko antrasis šuo ir ėmęs laižyti 
jam rankas ir staugti iš džiaugs
mo ir pasitenkinimo. Filosofas 
autoriui taręs:

— Žiūrėk, tamsta, į jį. Jis 
džiaugiąs!, kad ne jis, o kitas ga
vo barti.

Kaip matome, šitokios momen
tinės pavydo akimirkos yra už
slėptos gyvulių instinktuose.

Tas pats mons. Cooney teigia, 
jog pavydas turįs bjauriausius 
pasaulyje vaikus. Jis esąs tėvas 
(jis ir motinos pareigas einąs) di
džiausio žmonių priešo — neapy
kantos. Pavydą'esą galima pava
dinti net seneliu vaikų, kurie va
dinasi neapykanta, apjuodinimu, 
netvarka, nesugyvenimu ir t.t. 
Pavydas, ne kas kitas, girdi, bu
vęs kaltas, kad broliai pardavė 
Juozapą į vergiją. Pavydas dau
geliui ardąs sielos ramybę ir dau
geliui esąs įvairiausių fizinių li
gų priežastimi.

Kaip gydytis nuo pavydo ligos? 
Mons. Cooney pirmiausia siūlo 
panaudoti dvasines pastangas ir 
stengtis išrauti iš savo širdžių no
rą, kad kas nors mus admiruotų, 
girtų, pagyrų komplimentus sa
kytų. Tik tada, girdi, mes pajėg
sime suprasti, jog kito asmens 
pranašumas ar didesnėmis jo pa
stangomis atliktas geras darbas 
nieko iš mūsų neatima, priešin
gai — tik suteiljįjį mums akstiną 
stengtis padarytiriarbą taip, kaip 
anas padarė, arba dar geriau.

sudarymo. Jai priklauso keturios 
srovės: katalikai, sandariečiai, so
cialdemokratai ir tautininkai. Jon 
siunčia atstovus ir dvi apdraudos 
organizacijos. Praėjusiais metais 
ALTos sąstatas buvo praplėstas 
įsileidus jaunosios kartos atsto
vus. Nuo ALTos įsikūrimo 1940. 
X. 15 jos vykdomojo komiteto 
sąstatą tik mirtis tepakeitė. Per 
šį ilgą laikotarpį ALTa dideliu 
veiklumu nepasižymėjo; ypač 
stengėsi išlaikyti išorinę vienybę.

Per ilgą laikotarpį ALTos va
dovybė — vykdomasis komitetas 
daugelyje sričių bandė, tačiau 
nei vienoje sityje nepaliko ryš-

progomis pvz. JAV kongreso su
manymu politiniams išeiviams

Šiam reikalui ji skyrė atitinka
mas sumas, tačiau kitos tautos be 
ypatingų pastangų daugiau laimė
jo už lietuvius. Ši veikla pėdsakų 
nepaliko. Pvz. kas šiandien bepri
simena išgarsintą Kersteno komi
tetą?
- Anksčiau leistas “Lithuanian 
Bulletin” sustabdytas. Neaugšto 
lygio, per metus du kartus pasi
rodęs informacinis leidinys su
stabdytas. ALTos vadovybė nesi
ėmė organizuoti planingos infor
macijos ir propagandos, šiuo rei
kalu plačiau rašiau 1952. XI. 30, 
bet ALTos vykdomasis komitetas 
nesiryžo veiklai.

1951 m. kėliau Lietuvių Profe
sorių Draugijos valdyboje lietu
vių etnografinių žemių klausimą. 
Draugijos valdyba padarė žygius, 
kad ALTos komitetas pritartų su
darymui Lietuvos sienų komisi
jos. Pirmasis jos posėdis įvyko 
1951. VII. 6. Po antrojo posėdžio 
1951. X. 7, kuriame buvo išklau
syta prof. K. Pakšto paskaita 
“Lietuvos istorinės ribos”, minė
toji komisija buvo numarinta. 
Mano raštai ALTos vadovybei 
minėtos komisijos veiklai pagy
vinti nesulaukė jos atsakymo.

Organizaciniai nesklandumai
ALTos vykdomasis komitetas 

nesistengė surasti baro Lietuvos 
laisvinime. Jis tenkinosi bičiuliš
komis išvykomis Į Vašingtoną 
D.C. Jis išlaikė Informacijos Biu
rą, bet ne informacijos reikalui. 
Jis rašė memorandumus, kurie 
buvo giriami suinteresuotųjų. Ta
čiau komiteto veikėjų bičiulystė

ALTos memorandumų rašymo 
būdas ir varžybos dėl priėmimo 
pas JAV prezidentą. Šie nesutari
mai nepatarnavo lietuvių geram 
vardui, nei Lietuvos bylai, bet 
tik dalimi parodė akligatvį, ku
riame ALTos vykdomasis komi
tetas yra įstrigęs. Po šio smūgio 
ALTa bandė pakeisti taktil^, pri
imti kaikurias organizacijas na
riais, tačiau ir toliau pasiliko po
litinės veiklos pasimetime. Tie 
pakeitimai nepadarė ALTos tvir
tu lietuvių politiniu garsiakalbiu 
JA V-bėse ir veiksminga paverg
tosios lietuvių tautos gynėja.

Politinis pasimetimas ypač ryš
kiai matyti, kai vykdomasis ko-1 
mitetas ima nesutarti net su kai- 
kuriais savo skyriais, kurie nėra 
glaudžiai susieti su centru. Gali
ma būti įvairių nuomonių apie 
Kalifornijos ALTos skyriaus 
veiklą, skatinančią JAV kongre
se senatorių rezoliucijas, kurio
mis siekiama Lietuvos bylą iškel
ti tarptautinėn viešumon, tačiau 
šis platus žygis ir kaikurių asme
nų pasišventimas neabejotinai 
pralenkia ALTos vykdomojo ko
miteto veiklos svarstykles. AL 
Tos vykdomasis komitetas šį žy- 
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nors gerai žinome, kad jis gali 
būti priešrinkiminis mostas.

Šis įvykis rodo ne tik ALTos 
vykdomojo komiteto politinės iš
minties ploną kevalą, bet ir labai 
abejotinus laimėjimus išlaikyti 
išorinei vienybei.

Jei ALTos vykdomasis komite
tas teplaukia pasroviui, jei jis ne
turi politinės veiklos plano ir ne
atlieka pareigų, kurios minimos 
nuostatuose, negalima laukti iš 
JAV lietuvių, kad jie surastų tik
rąjį veiklos kelią. Per ištisus me
tus dauguma lietuvių neįjungia
mi politinėn veiklom ALTa juos 
padarė rėmėjais, stebėtojais, bet 
ne aktyviais veikėjais.

stipriausia, bet politiškai neveik
liausia. Protarpiais ji iššauna vie
ną kitą raketą, padaro atsitiktinį 
žygį pvz. suruošia lietuvių są
skrydį Vašingtone D.C., kuris 
vargu ar prašoka partinio sąskry
džio apimtį. Ką lietuvių byla lai
mės ir iŠ šiais metais ruošiamo 
sąskrydžio? Jis gali būti tik vie
nas šalutinių veiksmų, tačiau ne 
esminis. Jis negali užpildyti po
litinės neveikios tuštumos.

ALTos vykdomasis komitetas 
jokioje srityje neparodė net už
mojo sukurti toliau siekiančiam 
politinės veiklos planui. Galima 
būtų pateisinti atsisakymą nuo 
lietuviškų etnografinių žemių gy
nimo, jei ALTos vadovybė būtų 
perkrauta kitais darbais. Tačiau 
ji numarino ne tik Lietuvos sie
nų komisiją, bet ir informacinį 
biuletenį. Lietuvių informacijos 
ir propagandos sritis JAV visai 
apleista. Lietuvių įjungimas į po
litinę veiklos sritį, Lietuvos lais
vinimą yra apleistas. Lietuvių at
stovavimas kitataučiuose palik
tas padriku. Net ir bendravimas 
su pabaltiečiais pradėtas tik AL 
Tos vykdomajam komitetui su
laukus paskatos iš šalies. ALTos 
vykdomojo komiteto narių nuo
latinis kartojimas, kad politika 
turinti būti atskirta nuo kultūros 
terodo klaidą, nes šiuo metu kul
tūrinėmis priemonėmis politikoje 
galima daugiau laimėti, kaip po
litiniu tuščiažodžiavimu, kurio 
nenori atsižadėti ALTa.

Jei ir toliau ALTa liks atitrū
kus nuo gyvenimiškos tikrovės, 
nesugebės rikiuoti savo uždavi
nių, nepajėgs apjungti JAV lietu
vių ir visų priemonių panaudoti 
tikslui siekti, liks tuštuma, ku
riai užpildyti turės iškilti naujos 
jėgos, nekartoj ančios 
klaidu.

praeities

Kanados ir Amerikos susijungimas neišvengiamas?
Reikšmingas straipsnis pasiro

dė “New York Times”, kuriame 
H. J. Maidenberg Įrodinėja, kad 
kanadiečiai verslininkai, kiek jam 
teko su jais kalbėtis, norį ekono
minės unijos su JAV. Maidenberg 
susidarė Įspūdį, kad Kanados ir 
JAV ūkio sujungimas esąs neiš
vengiamas.

Nežinant, kiek kanadiečių no
ri glaudesnių ryšių su JAV,' vis- 
dėlto verta sustoti ties Maiden- 
berg’o planu. Jis rašo: “Ekono
minis ryšys, kuris neturėtų kirs
tis su politiniu abiejų kraštų su
sijungimu, turi remtis dviem 
principais: muitų tarifų panaiki
nimu bei bendra apyvarta, valiu
ta ir bendra finansų ministerija.”

Bet kaip tik šitie du principai 
susikerta su politiniu susijungi
mu. Bendra valiuta ir bendra iž
do bei finansų ministerija pada
rytų Kanadą JAV provincija a la 
Puerto Rico. Maidenbergo many-

mu, kanadinio dolerio nuvertini
mas 1962 m. iki 92,5 centų pada
rė tai, kad užsienio investacijos 
Kanados pramonėje ar vertybių 
popieriuose neteko žymios dalies 
savo vertės, nes kas investavo Ka
nadoje pvz. $1000, staiga tas 
$1000 virto $925. Kanados dole
rio nuvertinimo autoriai kaip tik 
norėjo daugiau svetimo kapitalo 
patraukti į Kanadą.

Girdamas abiejų pramonių — 
Kanados ir JAV — vienybę, 
Maidenberg pabrėžia Kanados 
pelną iš didžios 200 mil. JAV gy
ventojų rinkos, nes Kanados dar-

bininkai uždirba 30% mažiau, 
negu JAV darbininkai. Sunku ta
čiau patikėti, kad JAV darbinin
kų unijos sutiktų su tokio plataus 
masto importu iš krašto, kuria
me darbininkams pigiau mokama 
už darbą, nes toks importas turė
tų negeros Įtakos JAV darbinin
kų pragyvenimui.

Gal ekonomiškai ir būtų Kana
dai kiek geriau susijungus su 
JAV, bet kanadiečiai vertina sa
vo politinę nepriklausomybę ir 
vargu kada nors, norės ją praras
ti ekonominiais išskaičiavimais...

J. Gbs.

Studentų demonstracija Varšuvoj

W. A. LENCKI
B .A.., L.LJ3.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 64182 t
Toronto

Lenkijoj vyksta sujudimas 
prieš komunistinės valdžios varž
tus. Iniciatyvos ėmėsi rašytojai 
ir intelektualai. Jie parašė pro
testą prieš minties priespaudą ir 
reikalavo daugiau laisvių, kurias 
laiduoja konstitucija. Prie jų pro
testo entuziastingai prisidėjo stu
dentai. Apie 1.000 jų susirinko į 
universiteto patalpas, išklausė 
protestuojančių kalbų, reikalau
jančių pakeisti' dabartinę varžtų 
politiką. Susirinkimo salėje bu
vo iškabintas didelio formato 
protesto raštas, pasirašytas 34 
Lenkijos žymiausių šviesuolių. 
Tas raštas prieš tai buvo Įteiktas 
premjerui Cyriankiewicz. Protes

tuojančio rašto mintis parėmė 
studentai, į kuriuos specialiu žo
džiu kreipėsi un-to rektorius 
prof. St. Turski ir prašė ramiai 
išsiskirstyti. Toki protestą paska
tino kompartijos priekaištavi
mas, esą rašytojai vengia aktua
lių temų ir nepaiso komunistinės 
ideologijos.

Kard. Stf. Wyszynski paskelbė 
vyksiąs Austrijon revizituoti Vie
nos kardinolo Koenig ir dalyvau
ti mariologinėse dienose Maria- 
zell vietovėje. Ten pamaldų me
tu, prisimenant 9 pavergtus kraš
tus, bus uždegtos specialios sim
bolinės žvakės. Viena jų skirta ir 
pavergtai Lietuvai.

Kaip Įsijungti Į Š. 
Amerikos gyveni
mą? ši klausimą 
praktiškai spren
džia Toronto ita
lai, suorganizavę 
technikos bei 
amatų kursus — 
COSTI. Darbą pra
dėjo 1961 m. šv. 
Elenos parapijos 
salėje; dabar turi 
atskirus namus, 
kuriuose paruošia 
naujuosius a t e i • 
vius pramonės ir 
p r e k yb o s dar
bams. Nuotrauko
je— mokinys mo
kosi vartoti elekt
rini pjūklą prižiū
rimas i n s trakto
riaus 
mo.

V. Bellissi-

Toronto
Telegram

Rusų - kiniečių ginčas

ALBION MOTORS .
(Savininkai 

lietuviai) Tel. Bolton 857-1030R.R. 3, Bolton, Ont
Lietuviška CHEVROLET, OLSMOBILE automobilių atstovybė ALBION MOTORS LTD. yra prie 50 plento, 7 
mylios i šiaurę nuo 7 plento, Į pietus nuo Bolton miestelio. Dėl didelio parduodamų autovežimių kiekio ir 
mažesnių išlaikymo išlaidų priemiestyje mes galime jums pasiūlyti dideles nuolaidas kainoje perkant naują au-

T BOLTON
^ALBION 

y\ MOTORS >*

HWY.7

Ąuionh).

HWY. 401

tomobilĮ. Apsilankykite arba paskambinkite klausdami Joe, John ar Jerry. 
Parodomasis kambarys atidarytas kasdien 9—9 v.v. Taip pat mes turime 
gerą pasirinkimą OJE. naudotų, apynauju modelių automobilių ir sunk
vežimių.

NEAUGSTŲ PALŪKANŲ GMAC FINANSAVIMAS 
SUTVARKOMAS VIETOJE.

Be to, parduodame {vairaus dydžio stilingai padarytus McCULLOCH bend
rovės laivelius, motorus, priekabas laiveliams vežti, žvejai ir mėgstantieji 
vandens sportą negali praleisti progos nesusipažinę su šiais pirkiniais.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų teL RO 2-2407 . ' Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Moton Ltd. pasakius “collect charge”.

Jie sako...
KOMUNISTINES KINIJOS MAOTSETUNGAS: “Kinijos revo

liucija buvo Įvykdyta amerikiečių ginklais. Jie pristatė pusantro bili
jono vertės ginklų čiangkaišekui, kuris juos perleido mums. Tas 
pats atsitiks ir su Vietnamu. Mes ten laimėsime amerikiečių ginklais”.

KVEBEKO UNIVERSITETO PROFESORIUS: “Prancūzų ir 
anglų kilmės kanadiečiai yra lyg alyva ir vanduo. Jie nesiduoda su
maišomi”.

PREZIDENTAS SUKARNO, kalbėdamas apie JAV pagalbą In
donezijai: “Mūsų galvojimo niekas nepakeis. Tegu eina Amerika į 
pragarą su savo pagalba”.

N. CHRUŠČIOVAS: “Mes, komunistai, palaikome taikų Įvairių 
problemų išsprendimą. Mes remiame pozicijas, užimtas popiežiaus 
Jono XXIII ir Pauliaus VI”.

NATHAN NIELSEN: ‘‘Esant tokiom ąugštom laidotuvių kai
nom, Chruščiovas gali atsisakyti minties mus palaidoti, kai sužinos, 
kiek jam tas kainuotų”.

GEN. MACARTHUR: “Ir Cezariu būnant reikia atiduoti Die
vui, kas Jam priklauso”.

BR. RAILA, “Dirvos” nr. 37: “Tur būt visa, kas per 15 metų 
manyje dar liko iš vadinamosios prancūziškos kultūros, yra sentimen
tali pagarba vynui”.

Naujosios valstybės

Libija atšalo nuo Vakarų
V. ZALATORIUS

Libijos karalius Idris I, kurį 
anglai prieš 22 metus įstatė į val
džią, š. m. vasario pabaigoje pa
skelbė nebeatnaujinsiąs sutarčių 
anglų ir amerikiečių bazėms.

Vertinant šį įvykį grynai rytų- 
vakarų grumtynių mastu, atrody
tų, kad tai lyg pralaimėjimas ko
vojantiems prieš komunizmą. Ta
čiau kažin ar pats Idris į šį reika
lą taip žiūri. Jis ir Maroko kara
lius Hasanas šiandien priklauso 
prie konservatyviausių valdovų 
pasaulyje.

Idrio nusistatymui bazių at
žvilgiu tikriausiai daug įtakos 
bus turėjęs Egipto A. Naseris ir 
Arabų Lyga, kuriai ir Libija ir 
Jungtinė Arabų Respublika pri
klauso. Arabai po II D. karo yra 
pasinešę į politinį modernizmą, 
panašiai kaip turkai po I D. ka
ro. Autokratiškai galvojančiam 
Idriui, kuris Libiją tvarko kieta 
savo ranka, ta nauja srovė nepa
keliui, bet ir atsispirti jis jai pil
nai negali.

Demonstruoja studentai
Sausio pabaigoje Bengazyje ry

tuose ir sostinėje Tripolyje įvy
ko smarkios studentu demonstra
cijos už Naserio paiiarabizmą ir 
prieš Idrio konservativizmą. Ke
li studentai buvo policijos už
mušti.

Naseris, kurio vakaruose jau 
seniai nebevadina komunistu, vi
są laiką prikaišiojo Idriui, kad šis 
nesilaiko bendros arabiškos poli
tikos ir ne veja visų svetimtaučių 
lauk iš savo krašto. Idris vis tei
sindavosi, kad ypatingos aplinky
bės vertė jį nuomoti bazes ang
lams ir amerikiečiams. Mat, šie 
pastarieji “imperialistai” pakėlė 
Libiją iš buvusios italų kolonijos 
ir Jungtinių Tautų mandato į ne
priklausomą valstybę. Libija bu
vo pirmoji po karo valstybė Afri
koje gavusi nepriklausomybę jau 
1951 m.

Atrodo, kad Idris nusileido sa
vo studentams ir Naseriui užsie
nio politikos klausimų. Tuo tar
pu viduje Idris grąžino į ministe- 
rib pirmininko kėdę taip pat sa
vo konservativizmu pagarsėjusį 
M. Muntaserį ir pridėjo jam dar 
ir vidaus reikalų ministerio port
felį. Muntaseris yra žinomas sa
vo griežtumu, paklusnumu kara
liui ir tėviško valdymo principo 
išpažinimu.

Pataikauja triukšmadariams
Taigi, bazių panaikinimas gali 

būti paprastas bandymas nura
minti triukšmingą, bet įtakingą 
mažumą krašto viduje. Be to, ba
zių sutartis su Britanija galioja 
iki 1973 m., o su JAV — iki 1971. 
Iki to laiko dar daug kas gali pa
sikeisti. Britai turi keletą bazių 
Libijoje, tuo tarpu amerikiečiai 
tik vieną — Vyluso aviacijos ba
zę dykumoje, kuri naudojama 
šaudymo ir bombardavimo prati
mams iš lėktuvų.

Visa Libija — tai viena didelė 
dykuma. Vos du procentai viso 
ploto yra dirbama žemė. Valsty
bės plotas du kartus didesnis už 
Ontario provinciją, nors gyvento
ju jame tik vienas ir ketvirtis mi
lijono.

Derlingas tėra tik pajūrio ruo
žas šiaurėje, prie Viduržemio jū
ros, ir retos oazės Saharoje. Jei 
ne neseniai pradėta eksploatuoti 
nafta, tai libai sunkiai verstųsi. 
Jų auginamų žemės riešutų, da
tulių ir alyvos vaisių nedaug eks
portui lieka, gal tik su ricina ge
riau, tuo tarpu jaunam kraštui 
reikia importuoti tokias brangias 
prekes kaip automobilius, įvai
rias mašinas, o taip pat tekstilės 
gaminius ir net gyvulius, išsky
rus kupranugarius.

Kuprių kilmė neaiški
Kupranugariai jau nuo romė

nu laiku šiame krašte buvo nau
dojami kaip susisiekimo priemo
nė ir pieno produktų šaltinis. 
Mokslininkai dar ir šiandien lau
žo galvas, iš kur tie kupročiai į ■ 
Libiją ir aplamai į Afriką atkelia
vo. Nei Egipto hieroglifai, nei is
torikas Herodotas, nei Livijus su 
Saliustu jų niekur nemini.

Kaip ir likusioji arabiškoji Af
rika, Libija turi ilgą ir gerai ži
nomą istoriją. Prieš Kristaus gi
mimą ji buvo Kartagenos dalis, 
paskui atiteko romėnams, VII 
amžiuje ją užkariavo Mahometo 
pasekėjai, kuriuos XVI a. išvijo 
turkai. Naujausiais laikais Libi
ja priklausė Italijai, kuri ją 1911 
m. pasigrobė iš turkų. Pralaimė-- 
ję karą, italai 1947 ni. taikos su
tartyje iškilmingai atsisakė visų 
savo kolonijų ir tuoj po to libamš 
nušvito ilgai' lauktas laisvės ry
tas.

J. M. ŠIUGŽDA

Rusai komunistai ginasi ir kaltina
skelbė kiniečių komunistų reika
lu net 4 ilgus straipsnius, kurių 
du yra svetimtaučių — prancūzo 
ir dano — rašyti. Tai rodo, kad 
rusams šie ginčai labai rūpi. Jau 
tada buvo konstatuota, kad kinie
čiai veda “avantiūrų politiką”, 
kad jie “iškreipia faktus”, kad į 
darbą paleidžia “melą, šmeižtus 
ir aplamai naudoja koliojimosi 
žodžius”. Kiniečiai buvo kaltina- 

_ __  ____ „„„ _  _ mi, kad jie “iš esmės šalinasi nuo 
pasilieka. Taip pasiliko skilę bolše- j komunistinio judėjimo, pagrįsto 
vikai ir menševikai, taip pasiliko' marksistinės-leninistinės genera- 
kaip atskira srovė ir trockistai. Gali linės linijos”. Esą Lenino tezė, 
susidaryti dvi komunistą partijos—Į galiojanti ir dabar, sako: “Tik 
viena vadovaujama rasą Maskvos, darbo klasės hegemonija gali pa- 
ktf.77 kin. *!* Pek,n£°- įstatyti išsilaisvinimo, antiimpe- 
™______________________m irialistinio judėjimo kovą ant bė-
mpiak tiri bendrauta, ?>M Prieš imperializmą ir privesti
mylią ilgumo, turi teritorinius gin- N Prie g^lo . Esą kiniečiai laiko 
čus. Taigi, rusus ir kiniečius skiria pasaulines revoliucijos proceso 
ne vien komunistiniai ideologiniai 
ginčai, komunistinė taktika ir 
saulinė ^revoliucija, bet ir šis 
daugiau.

“Kiniečių vadų liguistos pastan
gos paimti komunistų sąjūdžio va
džias Į savo rankas pasibaigs gėdin
gu nepasisekimu” — kalbėjo N. 
Chruščiovas Budapešte. Jis čia la
bai taikliai išreiškė kovos esmę: 
kas turi viešpatauti komunistų pa
saulyje — rusai ar kiniečiai?

Toji kova eina jau kelinti metai. 
Pradžioje kovojo patylomis, o da
bar kova perkeliama į visų tautų 
komunistų partijos padalinius. Iš is
torijos žinome, kad tokie skilimai

pa
tas

“Komunisto” kaltinimai
1963 rugsėjo mėn.“Komunist”,

centru tautinę išsilaivinimo kovą. 
Tai esanti “smulkiosios buržuazi
jos, o gal ir tautinės buržuazijos” 
ideologija.

Marksistai-leninistai nesvyruo
dami stoja prieš tautinį ir rasinį 
išsiskyrimą, už visokių pertvarų

rust| komunistu partijos centro pašalinimą, kurios kenkia kovoje 
komiteto oficialus organas, pa- už taiką ir socializmą.

Kiniečių vadai esą “tvirtina, 
kad pasaulinės politikos šio mo
mento ašis nėra dviejų sistemų 
— kapitalizmo ir socializmo — 
kova, o tik JAV agresija”.

Jau paskelbtas ir oficialus rusų 
komunistu partijos pareiškimas, 
priimtas s.m. vasario 15 d., ir 
Suslovo pranešimas, padarytas 
partijos centro komitete. Taigi, 
kiniečių komunistų partija yra 
apkaltinta ir oficialiai, ir viešai. 
Tai dokumentai.

Centro komiteto rezoliucija
C. komiteto rezoliucijoj pir

miausia iškeliami ginčijami esmi
niai punktai, dėl kurių buvo “su
sitarta”: pasaulinės socialistinės 
sistemos rolė; socializmo ir ko
munizmo raidos keliai; galimybės 
išvengti pasaulinio karo; taikus 
Sambūvis valstybių, turinčių skir
tingas socialines sistemas; kovos 
būtinumas prieš asmens kulto 
ideologiją ir praktiką; perėjimo 
formos į socializmą pribrendusio
se kapitalistinėse valstybėse; per
ėjimo formos į socializmą išsilais
vinusiose iš kolonizmo valsty
bėse.

Kiniečiai šiuos visus kertinius

punktus esą iškraipo ir aiškina 
savaip. Jie esą “sulieja smulkio
sios buržuazijos avantiūrizmą su 
didvalstybiniu šovinizmu”. Jie 
visoje eilėje klausimų nuslysta “į 
trockistų pozicijas ir... sudaro 
įvairiose valstybėse frakcines 
grupeles iš savų šalininkų. Tą 
savo idėją jie mėgina primesti ir 
kitų kraštų partijoms”.

Kiniečiai esą siekia “pablogin
ti sovietų - kiniečių valstybinius 
santykius, ardydami rusų - kinie- , 
čių tautų draugiškus santykius”. * 
Kiniečiai sustiprinę antisovietinę 
propagandą ir “grubiai įsiterpia į 
Sov. Sąjungos vidaus reikalus”.

Todėl rusų komunistų partijos 
ck laiko savo pareiga demaskuoti 
antilenines kiniečių komunistų 
partijos vadų pozicijas, apginti 
marksizmo-leninizmo tyrumą ir 
tvirtai pasipriešinti skilimo veiks
mams; užgiria prezidiumo ir “pir
mojo sekretoriaus” Chruščiovo 
veiklą ir paveda toliau kovoti už 
generalinę partijos liniją.

Suslovo kalba
Suslovas ck svarbus narys ir 

partijos ideologas, ck plenume
(Nukelta { 9 psl.)
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purumo Oilc^’ClCtlTTOS^ dargi praturtins jo asmenybę.
J — Kur išmokote gražios ir

taifivklinms lietuviu kalhre?

LAIKO UŽTENKA 
IR MOKSLUI IR VEIKLAI

PASIKALBĖJIMAS SU ALDONA BUSINSKAITE

šio pokalbio autorė — XII sky
riaus mokinė laimėjo Ontario prov. 
gimnazistų viešosios iškalbos kon
kursą nepasiruošusių jų grupėje. 
Ta proga supažindiname skaityto
jus su gabiąja lietuvaite. Red.

— Neseniai laimėjote visų 
Ontario gimnazijų viešosios iš
kalbos konkursą. Kokiu būdu 
patekote j baigmines varžybas?

— Pirmiausia buvau išrinkta 
atstovauti savo gimnazijai — 
Loretto privačių gimnazijų var
žybose, kuriose'dalyvavo moki- 

jų. Kai čia laimėjau, dalyvavau 
Toronto miesto varžybose, kur 
kiti konkurentai taip pat buvo 
laimėję savo zonose. Ir čia man 
pasisekė. Sekančios varžybos ir 
buvo visos Ontario provincijos.

— Kokia tema kalbėjote ir 
kokios buvo pagrindinės jūsų 
kalbos mintys?

— Pirmose varžybose ištrau
kiau temą “Sienos”. Kalbėjau 
apie sienas simboliškai — sie
nas, kurios atskiria žmones vie
nus nuo kitų — pavergimą, bai
mę, nusistatymą prieš kitas ra
ses. Toronto baigminėse varžy
bose turėjau temą “žymus as
muo”; kalbėjau apie Thomas 
Edward Lawrence — “Law
rence of Arabia”, jo charakterį, 
jo idealą arabams iškovoti lais
vą žemę. Paskutinėse varžybose 
mano tema buvo “Jaunuolio 
brendimo problemos”. Kalbė
jau apie jaunuolio norą kur nors 
priklausyti, prie kitų pritapti, 
ir to siekiant jo pasidavimą bū
riams arba taip vadinamoms 
“gengėms” ir įvairioms laiki
nėms madoms, kaip tvistas arba 
“Beatles”.

— Ar jus apklausinėdami di
džiųjų dienraščių reporteriai do
mėjosi jūsų tautybe?

— Taip. Visi korespondentai 
klausė, iš kur aš kilus, ir visiems 
atsakiau, kad esu lietuvaitė.

— Kur pasireiškiate veikloj 
kanadiečių ir lietuvių tarpe?

— Lietuvių veikloje priklau
sau ateitininkų , organizacijai, 
mokau vaikus' šeštadieninėje 
mokykloje ir šiaip dalyvauju 
įvairiuose minėjimuose bei pa
rengimuose. Kanadiečių gimna
zijoje priklausau Sodalicijai ir 
“Film Club”. Praeitais metais 
taip pat priklausiau “Glee Club” 
ir žaidžiau mokyklos tinklinio 
komandoje, bet šiais metais dėl 
sunkesnės mokslo darbo naštos 
iš jų pasitraukiau.

— Ką galvojate studijuoti?
— Rudenį noriu įstoti į To

Įtempta lietuvių sportininkų kova Toronte tarp Waterburio “Gintaro” ir Klevelando “žaibo” XIV S. 
Amerikos žaidynėse. Geriausi krepšininkai, atrinkti šiose žaidynėse, jau ruošiasi išvykai Australijon.

ronto un-tą studijuoti gamtos 
mokslų.

— Esate pirmoji mokinė savo 
klasėje. Kaip suderinate savo 
laiką pamokų ruošimui ir kitai 
veiklai?

— Ypatingos sistemos netu
riu. Kiekvieną vakarą paruošiu 
pamokas, nežiūrint kaip ilgai 
tai užtruktų. Savaitgaliais, ypač 
artėjant egzaminams, truputį 
daugiau pasimokau. Bet visados 
lieka laiko ir veiklai, ir laisvam 
poilsiui. Manau, kad svarbiau
sias dalykas mokiniui yra pasto
viai dirbti ir nepraleisti tuščiai 
laiko, paskirto mokslui. Tada at
siranda laisvalaikio ir kitokiems 
užsiėmimams.

— Ar daugelio gimnazistų ir 
studentų pasiteisinimas, kad no
rint būti geru mokiniu visa kita 
veikla turi būti pamiršta, yra 
pagrįstas?

— Jeigu ta veikla — sportas, 
organizacijos ir t.t. pasidaro 
jaunuolio pirmas tikslas, tai, ži-

KAS YRA MANO TĖVYNĖ?
Šį klausimą gvildena A. Bušins- 

kaitė ateitininkų moksleivių laik
raštėlyje “Pirmyn Jaunime” (1964 
m. 2 nr.), kurį ji pati ir redaguo
ja. Jos rašinys pavadintas “Lietu
viais esame mes gimę...” ir ver
tas ne tik jaunųjų, bet ir vyres
niųjų dėmesio. Čia pateikiame bū- 
dingesniąsias rašinio vietas. Red.

“Tremtyje gimusiam ir augu-' 
šiam jaunimui dažnai rimtai ky
la klausimas: kas yra mano tė
vynė? Ar Lietuva, kur mano tė
vai kartą gyveno, ar Kanada, 
kur aš dabar gyvenu? Suaugu
sieji be išimties ir su dideliu už
sigavimu atsako: “Kaip tu, vai
keli, gali net pagalvoti, kad Lie
tuva ne tavo tėvynė?” Bet 
mums labai lengvą taip pagalvo
ti. Mes Lietuvos niekad nematė
me, ir kadangi ji dabar yra ko
munistų pavergta, mes neturime 
jokios progos ją pamatyti. Mes 
galime ją pažinti tik iš savo tė
vų pasakų ir istorinių šaltinių.

Be abejo, mažam vaikui įdo
mu išgirsti, kaip jo tėvelis ba
sas lakstė gaudydamas druge
lius po žalias Lietuvos pievas, 
arba kaip jo mamytė braidžiojo 
Nemuno pakrantėje ar rinko 
gintarą Palangos smėlynuose. 
Tačiau jaunuoliui, artėjančiam į 
subrendimo amžių, reikalinga 
daugiau negu gražių pasakų. Jis 
pradeda jieškoti idealo. Jis au
ga, keičiasi, jieško savęs. Jis 
stengiasi sužinoti, kas jis yra ir 
kur jis priklauso. Jis jaučiasi 
truputį kitoks nei jo angliukai 
draugai. Jo pavardė ir net var
das sunkiai ištariami; jo tėvai 
angliškai kalba su lengvai paste
bimu akcentu ir t.t. Žinoma, tie 
skirtumai buvo ir vaikystėje, bet 
jis tada mažai į juos kreipė dė
mesio, priėmė kaip paprastą da
lyką. Bet pefžengęs tas vaikys
tės ribas, jis pradeda klausinė
ti kas yra lietuvis? Kodėl aš lie
tuvis? Ar aš visą laiką turėsiu 
būti lietuviu? Jis pradeda lietu
vybe susidomėti, bet, jeigu jis 
joje neranda pasididžiavimo, 
įdomumo, jis ją meta. Jis nusto
ja lankęs lietuviškąją mokyklą, 
lietuvišką bažnyčią, priklausęs 
lietuviškoms organizacijoms, gal 
net meta į šalį savo lietuvius 
draugus...

Tik jeigu jis pasididžiuoja sa- 

noma, ji pakenks jo mokslui. 
Bet jeigu mokslą jis palieka pir
moje vietoje ir savo laisvalaikį

— Didžiausia padėka tenka 
mano tėveliams, nes jie mane 
iš pat mažens mokė lietuvių kal
bos, eilėraštukų, dainelių ir t.t. 
Ir dabar namuose kalbame tik 
lietuviškai, žinoma, daug prisi
dėjo ir šeštadieninė mokykla, 
kur išmokau lietuviškai skaity
ti ir rašyti, ir toliau tą lietuviš
kumą išlaikyti padeda ir ateiti
ninkų organizacija.

— Kas, jūsų nuomone, turi 
daugiausia įtakos jaunimo dva
sios formavime?

— Pirmoj eilėj tėvai, nes jų 
rankose yra pats jaunuolio cha
rakterio formavimasis. Jaunuo
lis savo pirmas pagrindines pa
žiūras gauna iš tėvų. Toliau jį 
paveikia, ‘ daugiau ar mažiau, 
mokykla, organizacijos, draugai, 
aplinka.

— Kodėl pasirinkote ateiti-

— Į ateitininkų organizaciją 
Įstojau labai jauna. Tada man 
labiausiai patiko įdomūs susirin
kimai, žaidimai, iškylos. Ir da
bar aš ateitininkų organizacijo
je randu įdomius' susirinkimus, 
iškylas, stovyklas. Bet svarbiau
sia, aš dabar joje matau tikslą, 
tikrai vertą siekti — gyvenimo 
atnaujinimą tobulumo šviesoje.

vo tauta, gali ją mylėti. Taigi, 
jaunimo nutautėjimo problema . 
remiasi tuo, kad jaunuolis nėra 
tinkamai supažindintas su Lie
tuva, kad jis galėtų ja pasidi
džiuoti ir ją mylėti, kad jis lie
tuvybėje rastu prasmės ir ver
tės.”

Toliau autorė svarsto jaunuolio 
kontaktą su lietuvybe ir randa, kad 
jis galimas šiuo metu tik per Lietu
vos istoriją ir vyresniųjų pavyzdį. Ji 
daro priekaištą Lietuvos istorijos mo
kymui, kuris neatskleidžia tikrųjų 
jos didvyrių arba rodo ją pagražintą. 
Apie suaugusių pavyzdį autorė rašo:

“Pažiūrėkime dabar į antrąjį 
jaunuolio kontaktą su lietuvy
be — kitus lietuvius. Pirmiaus- 
sia, ko suaugusieji reikalauja iš 
jaunuolio lietuvybės atžvilgiu? 
Ka d jis lietuviškai kalbėtų, kad 
jis turėtų lietuvių draugų, kad 
priklausytų lietuviškoms organi
zacijoms: aplamai, kad jis būtų 
geras lietuvis. Ir toks užsimoji
mas yra girtinas. Bet dažnai vy- t 
resnioji karta pagalvoja, kad ' 
tam įvykdyti jaunuolis turi tik 
lietuviškai kalbėti, turėti tik lie
tuvių draugų, priklausyti tik lie
tuviškoms organizacijoms, jie 
pradeda smerkti jaunuolio ne
lietuviškus interesus. Jie prade
da norėti, kad jaunuolis taptų 
tokiu lietuviu, kokiu jo tėvas bu
vo Lietuvoje. Ir besistengdami 
jį tuo paversti, jie prievarta jį 
stumia į lietuviškus susibūri
mus. Jaunuolis, žinoma, kratosi 
tokios prievartos. Jam visiškai 
natūralus dalykas draugauti su 
svetimtaučiais ir dalyvauti jų 
užsiėmimuose; su jais jis dažnai 
randa tiek pat ar net daugiau 
bendro, kiek su lietuviais. Jis 
nežiūri tautinių skirtumų, bet 
draugiškumo. Jeigu jis yra pri
imtas į kanadiečių tarpą kaip ly
giateisis, jis nejaučia jokios 
skriaudos nedraugaudamas su 
lietuviais. Taigi, jaunuolį reikia 
patraukti, o ne stumti į lietuviš
kumą. Jis turi būt taip išauklė
tas, kad norėtų bendrauti su lie
tuviais.

Bet kokį lietuviškumą jaunuo
lis mato suaugusiuose? Jis mato 
gerų lietuvių, bet jis mato daug 
daugiau negerų. Jis girdi daug 
jausmingų kalbų, bet mažai ma
to darbų. Jį ragina lankyti minė
jimus. bet ten salė pusiau tuščia

Reikia organizuoti pagalbą silpnesniem
“TŽ” redakcija, jausdama gyvą reikalą išjudinti pagalbos organi

zavimą silpnesnėm lietuvių kolonijom Kanados vakaruose, P. Amerikoj 
ir kitur, kreipėsi į eilę visuomenės veikėjų su anketos klausimais ir ga
vo keliolika atsakymų. Dėkodami atsiliepusiems, čia pateikiame klau
simus ir jau gautus atsakymus.

1. Ar kultūrinė ir visuomeninė pagalba silpnesnėm lietuvių 
kolonijom, jūsų nuomone, reikalinga?

2. Jei taip, kas ją turėtų teikti bei organizuoti?
3. Kaip konkrečiai ta pagalba turėtų būti teikiama?

Vakarų Kanados veikėjas P. Š.:
a. Kiekvienas ūkis, sklypas, 

namas ir net kambarys, kur lie
tuviškai kalbama ir jaučiama yra 
jau mažutė Lietuva. Kartu suė
mus, jau susidaro didelė Lietuva. 
Suprantama, kad kiekviena tau
tos ląstelė bei paskiras individas 
turi gauti ne tik kultūrinę, bet, 
reikalui esant, ir materialinę pa
galbą. To nedarant, ląstelės gali 
imti pūliuoti ir pavieniai organai 
amputuotis.

b. Jeigu Bendruomenė yra tau
ta išeivijoj, tai jos rinktų organų 
svarbiausia pareiga ir yra rūpin
tis kiekviena tautos ląstele. Tas 
šių dienų civilizacijos sąlygose 
visiškai įmanoma. Praktiškai, di
rektyvos turėtų išeiti iš centrinio 
organo, analogiško seimui ar vy
riausybei.

Nors šių dienų pasaulyje yra 
daug blogybių, bet tautos ir vals
tybės jungiasi vis labiau koope- 
ruodamos. Pasaulis laisvėja ir da
rosi vienas, šalinimas politinių 
ir ekonominių užtvarų atidaro 
kelius kultūriniam bendravimui 
ir, pasinaudojant techninėmis 
priemonėmis realiai galima po 
pasaulį išsimėčiusias ląsteles su-

■

Automobilių miesto Oakvillės lietuviai mokiniai dalyvavę 
radijo programoje.

Skaitytojo laiškas Aldonai
GERBIAMOJI,
Perskaičiau straipsnį “Lietu

viais esame mes gimę”, kurį pa
rašei moksleivių ateitininkų 
laikraštėlyje “Pirmyn, Jauni
me!” 1964 m. 2 nr. Gėrėjausi 
Tavo lietuviškumu ir mokėjimu 
perduoti skaitytojams mokslei
vių ir gal studentų galvoseną 
lietuvybės klausimui Daug kur 
ir aš taip galvoju, bet negalė
čiau sutikti su Tavo mintimis 
apie Lietuvos istoriją. Sakai, kad 
ji neišugdė pasaulinio masto 
didvyrių, kad ji lygiai paprasta, 
kaip ir Kanados. Nevisai taip. 
Lietuvos istorija yra daug tur
tingesnė nei Kanados — nėra ko 
nė lyginti. Juk Kanados, kaip 
dominijos, istorija nesiekia nė 
100 metų. Be to, tai daugiau 
anglų - prancūzų istorija, o ne 
Kanados, kuri dar ir šiandieną 
tebejieško savo valstybinės vė
liavos. Lietuvos gi istorija ap- 

ir pats minėjimas neįdomus. 
Jam liepiama priklausyti įvai
rioms organizacijoms, bet dides
nė pusė suaugusiųjų jokiose or
ganizacijose nedalyvauja. Taigi, 
jaunuolis vienaip girdi, o ki
taip mato. Ir tai jį smarkiai pa
veikia. Pagaliau kam jam dary
ti, ko jo tėvai nedaro? Savo pa
vyzdžiu jie parodo, kad lietuvy
bė neįdomi ir nepatraukli, tad 
ir jaunuolis jos nenori.

Retai kada sutiksite jaunuo
lį, kuris yra griežtai ir aktyviai 
nusistatęs prieš lietuvybę. Jau
nuolis lietuvybėje jieško pasidi
džiavimo, įdomumo, naudos — 
tik iš jų gali jame išaugti tėvy
nės meilė; jeigu jis jų neranda, 
jis į lietuvybę nekreipia dėme
sio. Dabartinis jaunuolio kon
taktas su lietuviais jo nevilioja 
geriau pažinti nei Lietuvos, nei 
jos papročių.”

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namu RO 6-8372 

jungti į vieną didelį kūną-mū
sų Lietuvą užsieniuose.

Bendromis pajėgomis ir demo
kratišku būdu panaudodami eko
nominį ginklą, išsikovosime pil
ną tautinę bei kultūrinę nepri
klausomybę, kartu veikdami ir į 
politinę krašto sąmonę mūsų nau
dai. Būtų neprotinga šių sąlygų 
neišnaudoti. Bet tai priklauso 
nuo mūsų pačių ir tik nuo mūsų 
pačių. Konkrečios galimybės la
bai didelės. <

c. Kiekvienam planui įgyven
dinti reikia kapitalo. Tautos sa
vitumui išlaikyti reikėjo kraujo 
ir gyvybės aukų. Dabar reikia pi
nigų. Bet pinigų yra ir jų lietu
viai'turi. Geriau patyrusieji ga
lėtų gerus projektus paruošti, bet 
aš vaizduojuosi šitaip.

Atsižvelgiant į gausią emigra
ciją ir dar nevisai išblėsusį idea
lizmą, mes galime ir turime vi
same pasaulyje surasti 10.000 as
menų, kurie kasmet, taip sakant 
ant Tėvynės aukuro, paaukotų po 
šimtą dolerių. O jau 5.000 surasti 
būtų visai realus skaičius. Tai 
sudarytų nuo pusės iki vieno mi
lijono dolerių grynų ir planavi
mui pastovių pajamų kas metai.

ima apie 700 metų ir pilna did
vyriškų kovų už laisvę. Joje ma
tai plačią Lietuvą — nuo jūrų 
iki jūrų, politinėje savo garbėje^ 
o vėliau ilgoje kančioje. Lietu
va turi nemažiau didvyrių kaip 
kitos tautos, tik jie neįėjo pa- 
saulinėn istorijon, nes istorijų 
rašytojai ne tik tų žmonių, bet 
ir Lietuvos nepastebėjo. Apie 
ją rašę svetimtaučiai daug ne
teisingų dalykų prirašė. Pvz. 
kaikuriose enciklopedijose rasi, 
kad Lietuva buvo deguto kraš
tas... Į Lietuvą tiesė rankas ir 
vakarų, ir rytų imperializmas. 
Vieni ją vokietino, kiti rusino ir 
lenkino. Užtat ir jos didvyrius 
savinasi. Yra pvz. sakančių, kad 
ir Vytautas Didysis buvo nelie
tuvis ... Yra tvirtinančių, kad 
šv. Kazimieras lenkas, nors jo 
tėvas lietuvis, o motina — aust
rė. T. Kosciuška gyveno Lietu
vos - Lenkijos unijos laikais, lai
kė save lietuviu, bet tarnavo 
Lenkijos kariuomenėje (žiūr. 
Lietuvių Enciklopedijoje). A. 
Mickevičius buvo sudėtinga as
menybė; mylėjo ir Lietuvą ir 
Lenkiją, bet rašė tik lenkų kal
ba. Todėl svetimtaučiams ir ži
nomas daugiau kaip lenkų poe
tas. Sakai, Aldona, kad nėutra- 

* lūs šaltiniai nekalba apie jų lie
tuviškumą. Bet neužmiršk, kad 
tie “neutralūs” šaltiniai savo 
žinias ėmė iš lenkų, rusų, vokie
čių, kurie Lietuvos atžvilgiu ne
buvo ir nėra neutralūs. Mums, 
studentams, reikia geriau pažin
ti Lietuvos istoriją ir bandyti 
atitaisyti vadovėlių ir profeso
rių daromas klaidas. Lietuvos is
toriją geriausia pažįsta Lietu
vos istorikai. Reikia tik paskai
tyti jų veikalus. Jau ir anglų 
kalba yra geros literatūros apie 
Lietuvos istoriją. Pvz. naujau
sia knyga yra “Vytautas The 
Great Grand Duke of Lithua
nia” by Dr. Joseph B. Končius 
1964. Be to, geras žinių šalti
nis yra “Lietuvių Enciklopedi
ja”. Lietuvos istorija buvo ir te
bėra didis lietuvybės įkvėpimo 
šaltinis. Jo gražinti nereikia, tik 
atrasti jį nesudrumstą.

Tavo skaitytojas

Pinigų neužšaldyti ateities Lie
tuvai. Mes dar nežinome, ir nie
kas nežino, kaip ir kada su Lie
tuva išeis ir kaip pasaulio raida 
nueis. O jei Lietuva kelsis į sava
rankišką valstybinį gyvenimą, tai 
atsiras ir pinigų. Tauta yra svar
biausias valstybės elemen
tas. Kaipo tauta dar esame gyvi, 
tai ir naudokime pinigus dabar, 
kad tautinė gyvybė būtų išlaiky
ta ir toliau.

Nelaikyti pinigų ir banke, bet 
investuoti, kaip pasaulinio masto 
bendrovės daro, į visokias verty
bes, kur tik šioje planetoje rasi- 
sime geriausią progą ir vietą, pa
gal vakarietišką principą: pinigai 
tegamina pinigus. Pirkime apar
tamentus ir viešbučius, žemes 
Kalifornijoj, Ispanijos pajūry ar 
prie didelių miestų, investuoki
me į pelningas akcijas. Mes esa
me visur, mes pasaulio lietuviai. 
Turime gerai išmokslintų gabių 
žmonių. Tik reikia nustoti galvo
ti “parapiniu” mastu ir išeiti į 
platų bendrą kelią. Jeigu mes ne
protestuojame, netgi džiaugia
mės, kad kas didingu Lietuvos 
vardu pavadina kur menką šalu
tinę gatvelę, tai ir mūsų bendro
vė tesivadina kad ir Lithuania 
Co. Ltd. Lietuvoje valdžia vals
tybės kapitalą investuotų savoje 
žemėje, vietoje. Mes, gi šiuo me
tu savo teritorijos neturime, bet 
užtat turime dar platesnes gali
mybes investuoti pačiose geriau
siose pasaulio vietose ir ištrauk
ti stambiausią žuvį. Ilgainiui su
sikaups didelės sumos, kurios 
įgalins išplėsti visapusišką veiki
mą nuo pačios viršūnės iki toli
miausių periferijų.

♦ * *
Atvirai kalbant, apylinkių vei

kimas provincijoj dažniausiai su
sideda tik iš šokių, piknikų ir ki
tokių pobūvių, parengimų. Toks 
veikimas tai ne veikimas ir rim
tesnieji net ima šalintis nuo jo. 
Tai tik malonus priedas prie tik
ro veikimo,, kaip skanėstas prie 
gerų pietų. Vien skanėstus valgy
dami greitai nusilpnėtume ir su- 
sirgtume. Tai ir nuo tokio veiki
mo silpstame ir tautiškai defor- 
muojamės. Kad ir kaip paradok
siškai skamba, bet matosi ženk
lų, kad kaikur net Lietuvių Na
mai kartais ima veikti nepagei
daujama kryptimi. Vienuose na
muose net metinės apyskaitos 

tuviškai. Nekalba dėlto, kad ne
moka, kad niekas neišmokė. Lai
kas įsisamoninti, kad modernia
me pasaulyje jaunuolis pilnai iš
mokomas laisvai vartoti kalbą vi
suose atvejuose tik gimnazijoje, 
kur susiduriama su visais mokslo 
dalykais visokiose sakinių bei 
kalbos terminų kombinacijose, 
kurių daugelio net inteligentai 
tėvai niekados namie nepavartos 
ir neišmokys.

Jaunimas turi išeiti pilną lie
tuvišką gimnaziją, kur visi daly
kai dėstomi tik lietuviškai, tokią, 
kokias turėjo Lietuvoje mažu
mos. Tik tada jiems lietuviška 
kalba įaugs į kraują ir kaulus, jų 
gyvenime taps pirmąja ir myli
mąja ir su ja niekuomet nesi
skirs, tapdama stipriausiu ryšiu 
su lietuvišku kamienu. Gimnazi
jos įtakos neatstos nei patrijotiš- 
kiausi tėvai, nei lietuviški bend
rabučiai; pilnai' neišmokys nei 
šeštadieninės mokyklos, nei kur
sai, nei lituanistiniai dalykai prie 
taip vadinamų “lietuviškų” gim
nazijų, kur lietuviška tik vadovy
bė, bet mokslo dalykai išeinami 
tik anglų kalba. Kolei neturėsi
me pilnų lietuviškų mokyklų, da- 
bartinės kalbos ir pastangos' jau
nimą išauginti lietuviais mažai te
bus sėkmingos.

Užtat Bendruomenė, sukaupusi 
kapitalo, turi' steigti pilnai lietu
viškas gimnazijas. Jeigu šiame 
kontinente sąlygos neleidžia, sta
tyti ten, kur valdžios įstatymai 
pripažįsta ir net padeda. Juk mes r. 
pasaulinio masto lietuviai. Ypa
tingo dėmesio verta Vasario 16- 
tosios gimnazija Vokietijoj. Ji 
pilnai lietuviška. Vietos ir krašto 
vyriausybė mūsų aspiracijoms 
palanki. Vokietijos žmonių kul
tūroj bei mentalitete ir ypač 
gamtoj daug lietuviškų elementų 
randama, čia išaugęs ir išsimoks
linęs jaunimas duotųsi daug leng
viau į Lietuvą persodinamas nei 
iš užjūrių.

Turėdami lėšų, galėtume 
įrengti puikiausią gimnaziją su 
pirmaeilėmis mokslo priemonė
mis, pastatyti sporto salę, įrengti 
spaustuves ir sukoncentruoti lie
tuvišką veikimą, nes yra daug 
vietos. Visa tai mūsų jaunimą dar 
patrijotiškiau nuteiktų. Mes su
trauktume geriausius mokytojus 
ir turėtume ne šimtą, kaip dabar, 

’bet 1.000 ar gal 5.000 mokinių, 
'kuriuos tėvai siųstų iš visų kraš-viešai iškabinamos jau tik anglų! kuriuos tėvai siustu iš visu kraš- 

kalba, kur daugelio terminų ma- tu ir kurie galėtu būti apgyven- 
žiau mokantieji tą kalbą net ne- di'nti pirmos rūšies bendrabu- 
supranta. . čiuose patikimiausioje priežiūro-

Pats pozityviausias mažesnių je. čia galėtu gyventi ir lietuviai 
kolonijų atsiekimas yra vieną studentai trijų plačios apylinkės 
kartą į metus šiaip taip pajėgų: universitetu su garsiuoju Heidel- 
subūrimas ir Nepriklausomybės bergu.
minėjimo parengimas, kuris kar-Į Tai būtu tikriausia pagalba ne 
tais net išeina įspūdingas. Bet ir : tik silpnesnėms kolonijoms, bet 
jų metu didelė dalis tautiečių no- įr silpnesniems pavieniams lie- 

duonelės” tuviams.
Huettenfeldo gyventojai jau 

dabar didžiuojasi lietuvių gimna
zija, bet tada didžiuotųsi visas 
Wuertenbergas, mes išgarsėtume 
savo organizuotumu ir kultūrin
gumu ir būtume plačiai Vokieti
joje gerbiami ir per tai mūsų sie
kiai labiau respektuojami.

Bendruomenė tolei išliks gyva 
ir gaji, kolei joje neišblės idea
lizmas, Amerikiniame auklėjime 
prasikiša kryptis: daryk tik tai, 
kas malonu ir naudinga. Tokios 
pasaulėžiūros paveiktas jaunimas 
ir gerai kalbėdamas bei skaityda
mas lietuviškai, lietuviška prob
lematika .mažai domėsis, nes ji 
jiems rodysis “persunki”, neįdo
mi, tai ir nenaudinga. Savose 
gimnazijose darytume viską, kad 
įdiegtume lietuvišką sielą ir kad 
mokiniai persiimtų idealistiniu 
galvojimu, kurį daugelis iš mūsiš
kių dar išsinešėme iš Lietuvos 
mokyklų. ♦ * *

Sutelkę lėšų, mes pastoviai 
remtume pasenusius mūsų tautos 
veteranus laisvės kovotojus, kad 
jiems nereikėtų stumdyti vežimė
lius, bet ir toliau galėtų ramiai 
dirbti kultūrinį darbą.

Bendruomenė pastatytų pir
mos eilės prieglaudos namus įvai
riuose kraštuose visiems pagal
bos reikalingiems lietuviams, to
kius, kad svetimtaučiai net pavy
dėtų. Per Bendruomenę galėtų 
gauti paramą ir kiekvienas į var
gą patekęs tautietis iš tolimiau
sių užkampių ir visi žinotų, kur 
reikia kreiptis. Tai ir bus'tikra 
pagalba silpnesniesiems.

Mūsų spauda pagerėtų ir su
telktų į krūvą geriausius plunks
nos darbuotojus. Tas įgalintų iš
leisti pirmaeilės informacijos 

(Nukelta į 9 psl.)

čiuose patikimiausioje priežiūro-

ri tik “skanėstų” ir 
į rankas neima^ burnodami dėl 
ilgesnių ir rimtesnių tai dienai 
pritaikintų kalbų. Daromos Tau
tos Fondui rinkliavos ir spaudo
je skelbiamos, žinant tautiečių 
pajėgumą ir išlaidumą asmeni
niams reikalams, jas skaitant 
koktu darosi.

Periferinėse kolonijose vis la
biau įsigali “parapijiškumas”, t. 
y. vis hermetiškesnis užsidary
mas savo apylinkės ribose. Pa
vyzdžiui, kai šių eilučių autorius 
savo paskaitoje minėjime pareiš
kė norą suorganizuoti lietuviškos 
gimnazijos Vokietijoje rėmėjų 
ratelį, tai vos keturi savanoriai 
atsirado. Bet užtat sekė agresy
vūs anoniminiai laiškai nuo kai- 
kurių vietos veikėjų, iš kur ma
tėsi baimė, kad būsią pakenkta 
vietiniams reikalams, kai iš tik
rųjų reikalas sukosi tik apie $12 
nuo'asmens per visus metus.

Yra ir daugiau negalavimų. 
Tai rodo, kad reikėtų “stipres
nės rankos” iš centro, bet, anot 
priežodžio, “sauso niekas neklau
so”. Iš tikrųjų, ne tik centriniai 
organai turėtų silpnesnes koloni
jas remti, bet ir šios savo įna
šais ir bendrai lietuviškai veik
lai atsidavimu turėtų tą patį cent
rą ir kiekvieną gerą sumanymą 
kitų kolonijų palaikyti. Prie da
bartinio nusiteikimo nedaug ką 
padėtų ir stipresnių kolonijų glo
ba. nebent malonūs globėjai pa
siustų vaidintojų trupę su links
ma komedija.

Tikrasis veikimas išeivijoje su
siklostęs dvejomis pagrindinėmis 
kryptimis: politine ir tautiškai 
kultūrine. Kalbant apie pastarą
ją. neišvengiamai susiduriama su 
opiu jaunimo klausimu. Didžiau
sias priekaištas — jis nekalba lie-

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės, ir gani vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvailes Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVMJE S.

“BROLIŠKOJI” KINIJA KO VERTA AMNESTIJA?
Partizanas Bronius Genys, dalį po

kario metų praleidęs Lietuvos girio
se, pasinaudojo augščiausios tarybos 
amnestija. Vėliau jis tapo Kraštų 
plytinės Pasvalio rajone direktoriu
mi ir netgi buvo priimtas į komparti-

■
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gegužės 2 d. Knights of Columbus salėje,
222 Queenston Road, ruošia tradicinį

Lietuvos kompartija pradėjo akci
ją prieš “broliškosios" Kinijos komu
nizmą. Visame krašte šaukiami spe
cialūs partiečių susirinkimai. Vil
niaus miesto kompartijos komiteto 
plenume kiniečių juodus darbus gvil
deno miesto k-to pirmasis sekr. K. 
Mackevičius. Zarasų komunistus švie
tė Lietuvos kompartijos ck sekr. B. 
Popovas. I Kretingą panašiu tikslu 
buvo nuvykęs net pats Lietuvos min. 
pirm. M. šumauskas. Tokie susirin
kimai, tenka manyti, bus pravesti vi
sose didesnėse Lietuvos vietovėse. 
Pagrindinė kalbėtojų tema: “Šmei
žikams — deramą atkirtį".

Paskirų kompartijų darbuotojų Ki
niją smerkiantieji pranešimai spau
džiami “Tiesos" pirmame puslapyje, 
čia graudžias propagandines ašaras 
lieja Trakų gamybinės v-bos “Perga
lės" kolchozo pirm. L šulga, Lietu
vos augšč. teismo civilinių bylų ko
legijos konsultantas K. Lipeika, Kau
no miesto vykd. k-to sveikatos apsau
gos skyr. vedėjas Jonas Gairylius 
ir kt.

PERSONALINĖ PENSININKĖ
Balandžio 9 d. Vilniuje mirė per

sonai. pensininkė Bronė Babrauskai- 
tė, kuri buvo gimusi 1902 m. Dauja- 
tavos dvare, Radviliškio rajone. Į 
kompartiją ji Įstojo jau 1925 m., visą 
savo gyvenimą paskirdama neprikl. 
Lietuvos pamatų griovimui. Velionės 
palaikai pašarvoti Politinio švietimo 
namuose ir bus palaidoti Antakalnio 
karių kapinėse. Didžiausiu nuopelnu 
jos biografijoje laikomi keleji metai, 
praleisti Varnių koncentracijos sto
vykloje, į kurią ji buvo patekusi už 
komunistinę veiklą.

IŠGELBĖJO TRIS VAIKUS
Augščiausioji taryba medaliu “Už 

narsumą gaisro metu" apdovanojo 
“Lietuvos žemės ūkio technikos" 
Kauno rajono skyriaus vyr. inž. Edu
ardą Baikauską ir Kauno “Bituko" 
gamyklos darbininką Juozą Kalinaus
ką. Rizikuodami gyvybėmis, jie iš 
degančių namų išgelbėjo tris vaikus.

KRAŠTOTYRININKAI
“Žinijos" salėje, Vilniuje, Įvyko 

pirmasis Kraštotyros Draugijos suva
žiavimas, kuriame buvo priimti šios 
dr-jos Įstatai ir darbo planai. Draugi
jos pagrindinis uždavinys — rinkti
istorinę medžiagą kraštotyros muzė- kamšatis. “Neringos" viešbutis ir ka- 
jams. 1863 m. sukilimo sukakties pro
ga kraštotyrininkai daug naujų eks
ponatų yra radę Kauno, Rokiškio, 
Vilkaviškio, Zarasų rajonuose. Tačiau 
kraštotyrininkų veiklą gerokai varžo 
Lietuvos kompartija, istorinį elemen
tą Įžiūrėdama vien tiktai komunizmo 
revoliucijoje, komunistiniame pogrin
dyje ir dabartinėje sovietinėje Lietu
vos okupacijoje. Daug pastangų pvz. 
skiriama 1918-19 m. taria majai tary
bų valdžiai išryškinti, dar daugiau jų 
tenka nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo niekinimui. Karinis komisaras 
P. Petronis ragino suvažiavusius: 
Revoliuciniai praeities žygiai Įkvepia 
šių dienų jaunimą. Jis nori būti toks, 
kokiais buvo Uborevičius, Putna ir 
kiti liaudies karžygiai..." Taigi, tau
tiniais didvyriais mėginami padaryti 
Sov. Sąjungai nuėję tarnauti karinin
kai, kuriems iš tikrųjų visiškai nerū
pėjo Lietuva.

žos pilną laišką “Tiesai", kurios re
dakcija dabar praneša, kad Br. Ge
nys jau pašalintas iš kompartijos. Ko 
tad verta sovietinė amnestija?

LIETUVIS GYDYTOJAS 
NIGERIJOJE
žvejybos laivas-šaldytuvas “Rapo

las čarnas" buvo užsukęs į Nigerijos 
uostą. Pamatęs sergančius vaikus, 
gydytojas Algis Raugas jiems suteikė 
medicininę pagalbą. Laivo ir gydyto
jo išlydėti susirinko visi kaimo gy
ventojau Algis Raugas yra baigęs 
Kauno medicinos institutą, dirba 
Klaipėdos rajono Gargždų ligoninėje 
chirurgu.

GRIŽO IŠ V. VOKIETIJOS
Klaipėdos rajono “Žemaitijos” kol

chozo stalius Jonas Endriulis su vi
sa savo plačiąja gimine repatrijavo 
V. Vokietijon. Jo sūnaus Povilo žmo
na Elena Beišytė-Endriulienė, pasak 
“Tiesos", nenorėjusi važiuoti, bet bu
vusi prikalbinta Skaudvilės kleb. Čir- 
tauto. Povilas ir Elena Endriuliai 
dabar jau grįžo atgal į “Žemaitijos" 
kolchozą. “Tiesa" negali atsidžiaugti, 
kad jiems, girdi, nepatikęs gyveni
mas V. Vokietijoje, kad jie ten nega
lėję darbo gauti. Nepasisekimo prie
žastimi, atrodo, tenka laikyti papras
čiausią dalyką — vokiečių kalbos ne
mokėjimą. Su grįžusiu Endriuliu da
bar net žmona negalinti susišnekėti, 
pasak “Tiesos", jam vis dar atrodo, 
kad jį kažkas persekioja, mėgina nu
žudyti, nunuodyti. Kaltė, savaime su
prantama, suverčiama revanšistams 
ir nacionalistams, kurie, girdi, V. Vo
kietijoje jam nedavę ramybės...

UŽGESUSIOS REKLAMOS
“Švyturyje" M. Barisas rašinyje 

“Centrinis prospektas” pasakoja, 
kaip dabar atrodo pagrindinė Vil
niaus magistralė — Lenino prospek
tas. Jis nusiskundžia, kad daug ant
raeilių vietinio susisiekimo autobu
sų linijų kažkodėl niekaip negali iš
siskirti su šia gatve, kurioje jau ir 
taip esanti perdidelė autovežimių

vinė užtemdo senojo “Vilniaus" gar
bę ir šlovę. O “Dainavos" restoranas 
— modemus pastatas iš stiklo ir be
tono — panašiai pasielgė su “Nerin
ga". Lenino prospekte išsirikiavusios 
pagrindinės parduotuvės. Tačiau vil
nietis, sugalvojęs nusipirkti cigare
čių, turi jieškoti gastronomo ir gaišti 
brangų laiką, nes spaudos kioskuose 
rūkalai nepardavinėjami. Mat, rūka
lais ir laikraščiais prekiauja skirtin
gos žinybos. Nepatenkintas M. Bari- 
sas ir šviesos reklamomis: “Ir dar 
vienas klausimas įkyriai skverbiasi 
į galvą, kai vaikštai svarbiausiu Vil
niaus prospektu naktį, šviesos rek
lamų vis dar nedaug. Tačiau kam rei
kalinga neono reklama, jeigu ji ne
šviečia? Tvarkingą neono užrašą net
gi centrinėje respublikos sostinės 
gatvėje sunku surasti. Negi negalima 
priversti degti visas reklamos rai
des?" V. Kst.

kartūnu balių vakarą @ LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės

Bus renkamos ir
premijuojamos įdomiausios 

kartūnų suknelės.

— vėl paskirtas Graikijon. Matas taip 
pat yra kelis mėnesius tarnavęs Japo
nijoj ir trejus metus Asmaroj, Erit
rėjoj, Afrikoje.

SV. KAZIMIERO LIET. PARAPI
JA, Lyndwoode, gegužės 24 d. iškil
mingai minės deimantinę — 75 metų 
gyvavimo sukaktį. Tai bene seniausia 
Amerikos lietuvių katalikų parapija.

KUN. P. PATLABA, buvęs ilgame- 
tis Cicero augštesniosios lituanistinės 
m-los direktorius, pereitais metais 
aplankė laisvosios Europos kraštus, V. 
Berlyną ir Sv. žemę. Sugrįžęs į Cicero 
pasakojo savo įspūdžius ir parodė fil
minius vaizdus.

KUN. DR. V. RIMŠELIS, MIC, Tėvų 
marijonų privincijolas, lydimas kun. 
R. Balnio, MIC, balandžio 10 d. išvy. 
ko į Argentiną atlikti vienuolijos nuo. 
statų įsakytos vizitacijos. Provinciolas 
iš Argentinos grįš atgal, o kun. R. 
Balnis — liks Argentinoje darbuotis 
sielovados srityje.

ERNESTAS JASICKAS, Čikagos 
miesto policininkas, su kitu tarnybos 
draugu sugavo John Davis, kuris bu
vo įsilaužęs į Šv. Simono bažnyčią ir 
pavogęs neturtėliams skirtas aukas. 
Pas Davį buvo rastas maišas su vagi
liaus įrankiais ir $228. Jis buvo apvo
gęs ir kitą bažnyčią. Vagilius prisipa
žino ir nurodė kitą savo bendradarbį, 
su kuriuo specializavosi bažnyčių api
plėšime.

Argentina
BERISSO MIESTE yra 13 lietuvai

čių mokytojų, kurios prisideda prie 
jaunimo auklėjimo ir lietuviškos veik- 
los.

ONA LEKIENĖ -Vedašytė mirė šir- 
dies smūgiu balandžio 1 d., sulaukusi 
50 m. amžiaus. Kilusi nuo Panevėžio.

MINDAUGO DRAUGIJOS naują vai- 
dybą sudaro: pirm. K. Palukas, vicep. 
J. Jasauskas, sekr. L. Mikelaitis, sekr. 
pad. A. Šeštakauskas, ižd. A. Griška, 
ižd. pad. B. Marcinkevičius, nariai: P. 
Rožanskas, A. Pamparas, J. Talman- 
tas. Rev. k-ja: J. Kulikauskas, J. Kaz
lauskas ir O. Bakanas.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ CENT
RO V-BA pasiskirstė pareigomis: 
pirm. kun. V. Bagdanavičius, MIC, vi
cepirmininkai: A. Ginteris ir V. Min- 
gėla, sekr. V. Kasniūias, ižd. Pr. Šu
las; kandidatai — muz. J. Bertulis ir 
Z. Juškevičienė; garbės teismas — 
Los Angeles, kontrolės k-ja — Det
roite.

APIE LIETUVIŲ KUNIGĄ, princą 
D. Galiciną, kuris pats pirmasis JAV- 
bėse yra priėmęs visus kunigiškuosius 
šventinimus, platokai rašo pranciško
nų laikraštis “Companion" balandžio 
mėn. nr.

LATVIŲ VYSK. J. RANCANS, gy
venąs JAV, yra didelis lietuvių drau
gas; gerai moka lietuvių kalbą, pre
numeruoja “Draugą” ir domisi kita 
lietuviška spauda.

Įdomi loterija, turtingas bufetas, 
Domenic Ferri muzika suteiks 
kiekvienam daug džiaugsmo ir 

geros nuotaikos.
Nepraleiskime paskutinių šio 
pavasario šokių Hamiltone.

Vakaro pradžia: 7.30 vai. vak. 
Įėjimas — 2 dol., 

moksleiviams — 1 dol.

Vakarą paįvairins savo dainomis

Ateitininkų sendraugių

Toronto 
Vyrų Kvartetas, 
ved. muz. St. Gailevičiaus.

S HAMILTON
MOKAME SMERKTI, MOKĖKIME 

PADĖTI. — Lietuvių jaunimas dažnai 
smerkiamas už nelietuviškumą, bet ar 
pakankamai jis remiamas? Štai pavyz
džiai. Nekartą vietinėj spaudoj vardas 
“Lithuania" paminėtas tik jaunimo 
dėka. Tai sporto klubas “Kovas" iško
vojęs Kanados meisterio vardą. Kokia 
garbė jiems* taLsaujelei lietuvių, nu
galėjusiai vietines komandas lietuvių 
vardu! Kiek laiko ir pastangų skyrė 
jaunieji, iki pasiekė šiuos rezultatus! 
Ir kaip mes juos pasitikom? Nepaslap- 
tis, kad jie prisimena tik Hamiltono 
miesto vadovybę, kuri juos įvertino ir 
apdovanojo. Iš mūsų jie neišgirdo jo
kio malonesnio padėkos žodelio, ne
skaitant mažos simbolinės dovanėlės 
ar gėlių iš mūsų B-nės vadovybės.

Kitas mūsų tautos vardo garsintojas 
— “Gyvataras" su vadove G. Breich- 
maniene ir gražiausia lietuviškojo jau
nimo grupe, kuri dabar turi virš 100 
asmenų. Per daugelį metų buvo inten
syviai dirbta laisvalaikiais, kad būtų 
pasiektos pirmosios vietos Tautų Fes
tivalyje, kur Lietuvos vardas gražiai 
nuskambėjo svetimųjų spaudoje. Kiek 
mūsų lietuviškoji visuomenė jiems pa
dėjo? Grupės nariai dar ir šiandien 
prisimena “gerųjų" tautiečių motyvus: 
aš važiuoju į savo vasarnamį, aš žu
vauti, o aš turiu būti vardadienio ba
liuje ir t.t. Tai vis “pagalba" mūsų 
tautinės egzistencijos išlaikymo pio
nieriams ir Lietuvos vardo garsinto- 
jams.

Grupės dalyvius kankina tik kartus 
prisiminimas ir abejonė: ar verta au
kotis tiems, kurie Lietuvos nėra matę 
iš viso? Ar verta atsižadėti asmeninių 
malonumų vien dėlto, kad būtų pada
ryta garbė tiems, kurie iš Lietuvos yra 
atsivežę gražius prisiminimus, augš- 
tas pareigas ir garbingus titulus? Taip 
galvoja šimtas su viršum mūsų gra
žiausio atžalyno artinantis Tautų Fes
tivaliui Toronte, kur “Gyvataras", 
kaip viena stipriausių meninių grupių, 
turės dalyvauti. Be to, “Gyvataras" 
yra kviečiamas išpildyti programą ir 
Kanados parodos metu. Ten ją stebės 
tūkstančiai svetimtaučių.

“Gyvatarui” pasiekus savo žydėji
mo laipsnį ir subūrus virš 100 jaunų 
lietuvių į vieną vienetą, pasidarė ne
beįmanoma patiems visus techniškus

darbus atlikti. Sudaryta “Gyvataro" 
valdyba techniškiems darbams: Vai- 
tonienė, tel. 383-1516, Gedminienė, JA 
7-7836, Jonikienė 389-2169, Sakalienė 
FU 3-2881, Zubas LI 5-5933, Barkaus
kas 385-0236, Pašilys LI 44708. Val
dyba kviečia visus hamiltoniečius lie
tuvius prisidėti. Pagrindinis v-bos pra
šymas — transporto priemonės šokė
jams. Prašome iš anksto mums praneš
ti, kad reikalui esant žinotumėm kur 
kreiptis. Tas mums labai palengvins ir 
sutaupys laiką. Tikėdami, kad šiais 
metais sudarysime geresnes sąlygas 
mūsų jauniesiems šokėjams, iš anksto 
visiems tariame nuoširdų ačiū.

“Gyvataro" valdyba

ATGARSIAI APIE MADŲ PARO
DĄ. — Kat. mot. valdybos iniciatyva 
suruoštoji madų paroda turėjo didelį 
pasisekimą. Lietuvės moterys mode
liavo pačių pasiūtus ar numegztus dra
bužius ir* skrybėlaites. Pasirodo, esa
ma nepaprastai darbščių ir gabių po
nių, kurios sugeba ne tik pasiūti, bet 
ir sukurti skoningus drabužius ir gra
žias, puošnias skrybėlaites. Žiūrovių 
atsilankė virš 150. Turbūt nei vienas 
anksčiau ruoštas betkoks moterų po
būvis neturėjo tiek dalyvių. Moterys 
suėjo pažiūrėti ir pasidžiaugti kitų 
sugebėjimais. Toks ir buvo rengėjų 
tikslas — įvertinti savo pačių darbą, 
paskatinti siūti tas, kurios iki šiol dar 
nesiuvo, nes siuvimas — taupumas, o 
taupumas — dorybė.

Valdyba dėkinga skyriaus dvasios 
vadui mons. dr. J. Tadarauskui už lei
dimą pasinaudoti sale, ponioms už iš- 
kepimą pyragų vaišėms, D. Jonikienei 
ir p. Stanaitienei už paaukojimą skry
bėlaičių loterijai, kurios laimės keliu 
atiteko p. Burdinavičieneidr p. Gurgž- 
dienei. Ačiū drabužių gamintojoms ir 
modeliuotojoms, komentatorei L. 
Stungevičienei ir didelė padėka žiū
rovėms už gausų atsilankymą, tas pa
skatins valdybą ateityje ruošti tokio 
pobūdžio parodas, įtraukiant į darbą 
kiek galint daugiau moterų, o stebė
tojais kviesti ir-vyrus. Z.

Hamiltono lietuvės katalikės moterys, surengusios madų parodą, kurioje parodė savo meną. I eilėje 
iš kairės: Dirsytė, V. Rickaitė, Norkutė, R. Kriaučiūnaitė, Kronaitė, Gasiūnaitė; sėdi: D. Juškevičie
nė, Z. Rickienė, Kronienė, S. Rakštienė, L. Stungevičienė, E. Norkienė, N. Stanaitytė, S. Gasiūnienė; 
stovi: A. Stanaitienė, Dirsienė, Vainauskienė, G. Breichmanienė, M. Kežinaitytė, Gasiūnaitė, G. Kriš- 
tolaitienė, Sakalaitė, Arštikaitytė ir A. Pietrantonio - Gurgždytė. Nuotrauka A. Juraičio

WELLAND, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO

JŲ KLUBO “LITUANICA” VEIKLA. 
— Klubas turi virš 90 narių, bet dar 
iki šiol nepasitaikė jokių nesusiprati
mų. Jis visuotinius narių susirinkimus 
šaukia nerečiau kaip du mėnesiai. 
Klubo narės, vykdamos į susirinki
mus, atsineša užkandžių, o klubas pa
sirūpina kavute ir alučiu. Po kiekvie
no susirinkimo vyksta malonios vai
šės.

Klubo valdyba per praėjusius savo 
veiklos metus yra sušaukusi 6 visuoti
nius klubo narių susirinkimus; prave
dė 2 šaudymo pratimus į lėkštes klu
bo šaudykloje, p. Bieliūnų ūkyje. Ten 
pat pravestos vienos t. v. kalakutų 
šaudymo rungtynės. Suruošė tris tarp- 
klubines medžiokles su anglų “Sports 
Club”, kurias "Lituanica” laimėjo ir 
gavo taurę. Padaryta viena klubo pri
zinė medžioklė. Eilinės klubo medžiok
lės buvo ruošiamos kas šeštadienį. 
Suruošta viena didelė išvyka su šei
momis — prizinė žvejyba už Donvil- 
lės. Surengta 14 parengimų; vienas 
jų gana didelio masto balius. Paminė

tas klubo dešimtmetis. Išrinkta ko
misija klubo nuosavybei įsigyti. Klu
bas yra šėrininkas Hamiltono L. Na
mų, Spaudos bendrovių ir paremia 
kiekvieną lietuvišką organizaciją fi
nansiškai, kuri tos paramos reikalin
ga ir į jį kreipiasi. Valdyba aplanko 
kiekvieną savo sergantį narį ligoninė
je ir jį apdovanoja klubo vardu gėlė
mis.

Veiklai geras sąlygas sudaro p. Sto
kai. Jie, būdami Crowland viešbučio 
savininkai, leidžia klubui nemokamai 
naudotis viešbučio salėmis, čia vyksta 
posėdžiai, parengimai - šokių vakarai, 
susirinkimai ir vaišės. Todėl valdyba, 
baigdama savo kadenciją reiškia p. 
Sinkams nuoširdžiausią padėką už to
kią milžinišką klubo veiklos paramą.

Dabartinis, baigiančios kadenciją 
valdybos rūpestis yra klubo tradicinis 
kartūnų balius birželio 6 d., šeštadie
nį, 5 v. p.p. St Stephens Hall, Wel
land, kampas East Main St. ir Port 
Robinson Rd. Meninei programai at
likti yra pakviestas muz. St. Gailevi- 
čius su savo vadovaujamu augšto me
ninio lygio vyrų kvartetu ir kylanti 
meninė pajėga sol. R. Strimaitis. Šo
kiams gros garsusis Babecko vad. lie

tuvių orkestras. Ponioms bei pane
lėms jau laikas pradėti siūti kartūno 
suneles konkursui, nes premijos aug- 
štos. Klubo valdyba

GRAŽIAI DIRBA MOKYKLA. — 
Jau eilė metų šeštad. mokyklą išlai
ko ir jai vadovauja Tėvai pranciško
nai. Šiemet mokyklą lanko rekordi
nis vaikučių skaičius — 15. Mokyklos 
vedėjas Tėv. Mikalauskas, OFM. Jis 
taip pat dėsto religijos pamokas. Mo
kytojauja p. M. čepukienė.

Bal. 5 d. p. žinaičių bute buvo su
rengta “Velykų Bobutė”. Susirinko vi
si vaikučiai ir jų tėvai. Mokiniai pa
dainavo dainelių, pasakė eilėraščių, 
paskaitė rašinėlių. T. Barnabas visus 
vaikučius apdovanojo dovanėlėmis. 
Per vaišes vaikučių tėvai T. Barnabui 
dėkingumo vardan įteikė gražių gėlių 
puokštę.

Setad. mokyklos tėvų komitetas vi
sų tėvų vardu reiškia T. Barnabui vie
šą padėką už taip daug jo poilsio va
landų ir lėšų, paaukotų lietuviškam 
reikalui. Taip pat vieša nuoširdi pa
dėka p. M. čepukienei už taip puikų 
mokymą mūsų vaikučių.

Welland© lietuvių šeštad. 
mokyklos tėvų komitetas

PADĖKA
Baigdama sveikti noriu savo 

miesiems pareikšti savo viešą nuošir
džią padėką. Nuoširdžiai dėkoju dr. 
Valaitienei, dr. A. R. C. Butson už to
kią rūpestingą priežiūrą ligoninėje; už 
dvasinius patarnavimus — mons. dr. 
J. Tadarauskui ir ligoninės kun. kape
lionui. Dėkoju už gėles, dovanas ir vi
sa kita — KLK Moterų Dr-jos valdy
bai, p.p. O. Norkienei, Rickienei, Ko- 
chankienei, Pliurienei, Z. Sakalienei, 
Vainauskienei, čėsnienei, p-lei P. Sa
dauskaitei, p-lei Anytai Preikšaitis ir 
visiems tiems, kurių čia nepaminėjau, 
mane lankiusiems. Siunčiu Jums iš šir
dies ačiū -—

Danutė Babin, Hamilton, Ont.

arti-

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
metinės šventės proga išleidžia savo 
laikraštuko “Moksleivio Balsas" 2 nr. 
Jie patys šį laikraštuką prirašė ir su
redagavo. Patys jį ir platins sekm. po 
pamaldų prie bažnyčios. Kiekvienas 
neatsisakykime jį įsigyti.

HAMILTONO ATEITININKŲ ME
TINĖ ŠVENTĖ prasideda gegužės 2 
d,, šeštadienį, 7.30 vai. v. tradiciniu 
kartūnų baliumi Knights of Columbus 
salėje, 222 Queenstone Rd. Baliaus 
metu programą išpildys Toronto vyrų 
kvartetas. Premijos suknelėms ir kiti 
įvairumai.

Sekmadienį, gegužės 3 d., 11 vai. 
iškilmingos pamaldos, bendra Komu
nija. Pamokslą pasakys mons. dr. J. 
Tadarauskas. Po pamaldų parapijos 
salėje bendri pietūs šventės daly
viams. Pietų metu kalbės Moksl. Atei
tininkų S-gos dvasios vadas kun. G. 
Kijauskas, SJ, iš Čikagos.

3.30 vai. p.p. iškilminga akademija 
Katedros mergaičių gimnazijoje, 467 
Main St. E.: jaunučių ir moksleivių 
ateitininkų priesaika, Ateitininkų Fe
deracijos vado dr. J. Girniaus paskai
ta. Šventės meninę dalį išpildys Ha
miltono ateitininkai ir svečiai.

6 vai. užkandžiai ir pasilinksmini
mas parapijos salėje.

šventėje dalyvauti pakviesti Toron
to, Ročesterio, Detroito, Klevelando 
ateitininkai. Pamaldose dalyvaujama 
organizuotai — su vėliavomis. Visi 
prašomi atvykti 10.30 v.r., kad būtų 
galima tinkamai pasiruošti eisenai į 
bažnyčią.

Hamiltono lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti šioje 
šventėje. J. P.

PADĖKA
Visiems, prisidėjusiems prie paruo

šimo mums staigmenos — dvidešim
ties metų vedybinės sukakties pobū
vio, tariame nuoširdų ačiū.

Nuoširdžiai dėkojame mons. dr. J. 
Tadarauskui už sveikinimus.

Ypatinga padėka tenka p. E. V. Sa- 
kavičiams ir p. E. P. Gužams kaip dau
giausia darbo įdėjusiems ruošiant po
būvį.

Dėkojame p.p. B. S. Ignatavičiams, 
R. K. Butkevičiams, O. S. Bakaičiams, 
Slavinskams, E. A. Kybartams, O. Ka
činskienei, St. Kačinskui, E. E. Gali
niams, Baltuškoms, Klevams, St. A. 
Steigvilams, Meškauskams, A. M. Mik
šiams, G. J. Krištolaičiams, D. J. 
Skaisčiams, Pranskevičiams, Didžba- 
liams, Ig. Varnui, Chris. Papalazarou.

Taip pat dėkojame broliui Stasiui ir 
šeimai už sveikinimus.

Lionė ir Vladas Kybartai

J. GUSTAITIS, niujorkietis, buvęs 
mokytojas ir gimnazijos direktorius 
Lietuvoje, serga ir gydosi namie dr. 
T. Savicko priežiūroje.

DR. N. NOVOŠICKIS su žmona Li- 
dija buvo atvykę į Čikagą ir viešėjo 
pas A. ir Ir. Budreckus. Daug metų 
buvo nesimatę su savo bičiuliais. Su 
geriausiais įspūdžiais grįžo namo — 
Kanadon.

PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 
statyti J. Vaičeliunas (Sudbury, Ont.) 
paaukojo $5. Norintieji prisidėti prie 
paminklo statybos, savo auką prašome 
siusti: Pakštas Fund, c/o J. Mikaila, 
16870 Stoepel, Mich., 48221, USA.

ANDRIUS GARBUKAS, ilgametis 
spaudos darbuotojas, spaudoj bendra
darbiavęs apie 50 mėtų, rašinėdamas 
trumpas humoru persunktas žinutes ir 
feljetoninio pobūdžio dalykėlius, pa
sirašinėdamas “Pustapėdžio” slapyvar
džiu, balandžio 8 d. pravažiuojančio 
automobilio buvo užkliudytas ir už
muštas Floridoj, Hillsboro srityje, kur 
iš Čikagos buvo nuvykęs atostogautu

J. SLAVINSKAS, Scrantono miesto 
policininkas, kovo 31 d., grįždamas iš 
tarnybos i namus, iš degančio namo 
išgelbėjo Mrs. David Jones, jos vyrą 
ir mažamečius sūnų ir duterį. Šeimą 
gaisras užklupo miegančią II namo 
augšte.

SCRANTON vyskupijos laikraščio 
“Catholic Light” pranešimu, šiais me
tais du tos vyskupijos lietuviai kuni
gai minės sidabrinę kunigystės sukak
tį; kun. Jurgis A. Andruška, Marian 
vienuolyno kapelionas ir Marywood 
kolegijos profesorius, Įšvęstas kunigu 
1939 m. birželio 3 d.; kun. Mykolas C. 
Ožalas, šv. Juozapo parapijos klebo
nas, Duryea, Pa., Įšvęstas taip pat 1939 
m. birželio 3 d.

SERŽANTAS MATAS P. ZUJUS, 
dvejus metus ir 4 mėn. ištarnavęs JA 
V-bių ambasadoje Maskvoje, sausio 
21 d. buvo sugrįžęs į JAV, kur pralei
do 2 mėn. Vašingtone ir namie; ba
landžio 6 d. išskrido Graikijon Į sosti
nę Atėnus, kur paskirtas trijų metų 
tarnybai JAV ambasadoje. Seržantas 
yra sūnus “Garso" red. Mato ir Kazi- 
mieros Zujų. JAV kariuomenėje jis 
tarnauja nuo 1946 m. Po trejus metus 
yra tarnavęs JAV ambasadose Graiki
joj, Olandijoj, Beirute — Libane, dve
jus metus ir 4 mėn. Maskvoje ir dabar

Niagara pusiasalis
GEGUŽĖS 16 D. MATYSIME “AT

ŽALYNĄ”. — KLB apylinkės valdyba, 
susitarus su St. Catharines SLA 278 
kuopa, pakvietė Hamiltono teatrą 
“Aukuras” su Kazio Binkio 5 veiksmų 
drama “Atžalynas”.

Štai ką “Darbininkas” rašė apie 
“Atžalyną”: “Veikalas tuo mums bran-

ALB. LAKICKAS, paskutiniojo ka
ro ateivis, Argentinon nuvykęs su kita 
lietuvių grupe iš Italijos, išvyko į JAV 
nuolatiniam apsigyvenimui, nors jis ir 
Argentinoje buvo gerai įsikūręs.

N. ŠANTARAITĖ - PRASAUSKIE- 
NĖ su sūnum Algirdu išskrido lėktu
vu i š. Ameriką. Prieš pusę metų Į JA 
V-bes yra išvykusi jos duktė Alba ir 
sūnus Dionyzas, kurie, globojami kun. 
St. šantaro, jau yra gerai įsikūrę.

M. R. ŽEMAITIS iš Rosario pašauk
tas atlikti karinės prievolės į Argen
tinos karo laivyną.

Australija
BRISBANĖS ir apylinkės lietuviams 

kovo 8 d. Švč. Marijos bažnyčioje pa
maldas ir rekolekcijas pravedė atvy
kęs iš Sydnejaus kun. P. Martūzas.

O. PUMPUTIENĖ, 67 m. amžiaus, 
mirė Melbourne. Palaidota kovo 4 d.

salė, 111 Church St., St. Catharines, 
Ont. Ji turi didelę gražią sceną, bal
konus ir gali talpinti kelis šimtus 
žmonių.

Rengėjai tikisi, kad ne tik Niagaros 
pusiasalio, bet ir tolimesnių apylinkių 
tautiečiai — vyresnieji ir jaunimas 

I parems mūsų drąsų žygį iškviečiant

PADĖKA
Nuoširdus ačiū dr. S. M. Hudecki ir 

dr. O. Valaitienei už operacijas ir prie
žiūrą. Jūsų parodytą nuoširdumą ligo
ninėje ir nelaimės vietoje ilgai atsi
minsiu.

Ypatingai ačiū už gražias gėles ir 
dovanas, kurias gavau būdamas ligo
ninėje. Mano žmonelei Birutei ir sū
neliams, uošviams K. K. Mankaus- 
kams, švogerkai A. Falikauskienei, 
dukrai D. Falikauskaitei, J. A. Asme- 
navičiams, K. A. Žilvyčiams, Z. Skrip- 
kienei, G. L. Skripkutėms, J. A. Mik
šiams, I. A. Judd, S. Slavinskienei, D. 
F. Juškevičiams, E. J. Bajoraičiams, 
Tri Realty savininkams, A. Pranskevi- 
čiūi ir Z. Didžbaliui, katalikių moterų 
valdybai, p. Kačinskienei ir p. Bakai- 
tienei, H. E. Dahn, V. Blauzdžiui, J. 
Svilui, A. Tėveliui, A. Aušrotai, E. 
Baronienei, L. Koperskiui, Frost Steel 
& Wire Co. Ltd. W. C. Chick, M. 
Chmura, M. Barabash, C. J. Hayes, 
ir visiems kitiems mane lankiusiems 
nuoširdus ačiū. J. Sadauskas

RICHARD PIKNA
B.A., LL.B.

advokatas
notaras

Suite 205
50 KING STREET EAST

Hamilton
Ontario

Telefonas 
528 - 7922

gus ir įdomus, kad jis vaizduoja nepri- j 36 asmenų lietuvišką jaunimo teatrą, 
klausomos Lietuvos besimokantį jau
nimą, jo pastangas siekti mokslo, jo 
pasiaukojimą kitiems. Nors veikalas 
daug kur vaidintas, bet jis visada 
mielai žiūrimas, nes visada patraukia 
jo idealizmas. Tai veikalas, kuris kiek
vieną optimistiškai nuteikia".

Jau gauta erdvi ir gražiausia šioje 
apylinkėje didžioji Canadian Legion

Apyl. valdyba, susitarus su St. Ca
tharines SLA 278 kuopos valdyba šio 
parengimo pelną nutarė skirti paremti 
sportininkams vykstantiems Į Austra
liją. Be to, gegužės 16 d. savaitgalį iš
puola trys dienos poilsio. Tad dauge
lis st. cathariniečių laukia svečių iš 
Toronto, Ročesterio, Tillsonburgo, 
Delhi ir kitų vietų. St. catharinietis

MALONIAM
TILLSONBURGO, DELHI, SIMCOE, WOODSTOCK, INGERSOLL, 

AYLMER IR KITŲ APYLINKIŲ TAUTIEČIŲ DĖMESIUI!

Pranešame, kad nuo š. m. balandžio 28 d. perėmėm

didžiausių Tillsonburgo viešbutį

Sį šeštadienį, gegužės 2 d. kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti į oficialų jo atidarymą. Minėtą dieną 

nuo 12 vai. iki 2 vai. po pietų
ATVYKUSIUS SVEČIUS VAISINSIME ALUMI NEMOKAMAI.

Kviečiame visus pravažiuojančius pro Tillsonburgą 
tautiečius apsistoti nakvynei geriausiame 

ARLINGTON VIEŠBUTYJE, 
kuris yra pačiame šio miesto centre.

Lietuviai savininkai

RODNEY, Ont
ATVYKSTA KVARTETAS. — Rod-į sulaukti iš aplinkinių lietuvių koloni- 

ney ruošiamasi dvigubai šventei: ge
gužės 3 d., 4 v. p.p.. Community salė
je įvyksta Motinos Dienos minėjimas 
ir kartu šeštadieninės mokyklos moks
lo metų užbaigimas. .Ta proga atvyks
ta iš Toronto vyrų kvartetas, vadovau
jamas muz. St. Gailevičiaus. Jis atliks 
meninę programą, kurioje pasireikš 
ir šeštad. mokyklos šokėjų grupė ir 
vaidintojai. Motinoms atitinkamą žodį 
tars iš kaimyninio Londono atvykęs 
naujas liet parapijos klebonas kun. 
B. Pacevičius. Tikimasi daug svečių

jų. A.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ Melbour- 
ne iškilmingai paminėta. Organizuotas 
jaunimas dalyvavo pamaldose su vėlia
vomis — ateitininkai ir skautai. Po pa
maldų minėjimas Įvyko par. salėje. 
Programa su gerai pavykusia menine 
dalimi buvo išpildyta jaunimo — atei
tininkų.

SOLISTŲ REVIZITAS. Privačiame 
laiške, gautame Australijoj iš JAV, ra
šoma, kad š.m. liepos mėn. su Austra
lijon atvykstančia Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktine atvyksiąs sol. Sta
sys Baras-Baranauskas. Taip pat esą 
vilčių, kad kartu su juo atvyksianti ir 
sol. A. Stempužienė.

CHORISTĖ BRAŽELIENĖ, po pasi
sekusios operacijos sėkmingai sveiks
ta namuose. Galutinai pasveikusi žada 
vėl grįžti Į Geelongo lietuvių chorą.

LIET. TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
Sidnėjuje, Australijoje, su naujai pra
dėtais kultūrinės veiklos metais tary
tum Įgavo naujo Įkvėpimo. Joje re
guliariai šiuo metu repetuoja 8 poros 
— dvigubai daugiau negu pernai.

H. ANTANAITIS, neseniai sugrįžęs 
iš Romos jaunuolis, šiais metais studi
juos humanitarinius mokslus Sidnė
jaus un-te.

Vokietija
P. VAITIEKŪNAS, vienas iš pen* 

kių abiturientų, šjn. baigęs Vasario 
16 gimnaziją, savo specialybės studi- 
joms žada pasirinkti veterinariją. Jo 
motina — prancūzė, tėvas — vokietis, 
o jis pats įsūnytas lietuvių šeimos ir 
išaugęs geni lietuviu.

Paruošė Pr. AL

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
| naujas patalpas — 

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

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penkta
Antradieniais (r penktadieniais 5 vai.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 307 Telefonas JA 9-0511
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O) SKAimOJAI PASISAKO
LIETUVOS KARO AVIACIJOS 

LAKŪNAI IR KPT. MARCINKUS
Perskaitęs straipsnį “lietuvis britų 

aviacijoje” radau keletą netikslumų 
ar neaiškumų.

Karo lakūnas kpt. Marcinkus tarna
vo Lietuvos karo aviacijos mokyklos 
eskadrilėje 1934-1936 metų laikotar
pyje. Ėjo mokyklos žinių karininko — 
adjutanto pareigas. Kaip geras spor
tininkas, vadovavo sporto pamokoms 
aviacijos mokyklos karininkų klasėje.

Lietuvos karo aviacijoje lėktuvų bu
vo vienviečių ir dviviečių (mokomų 
buvo ir daugviečiųj. Vienvietį karo 
lėktuvą (naikintuvą) valdė lakūnas- 
pilotas. Juo galėjo būti karininkas ar 
puskarininkis. Dviviečiai karo lėktu
vai pagal paskirtį buvo skirstomi į 
žvalgybos ir lengvus bombonešius. 
Juose skrisdavo pilotas ir, pagal rei
kalą, žvalgas - lakūnas ar šaulys - lakū
nas. žvalgas galėjo būti tik karinin
kas, jis lėktuvą mokėjo valdyti silpnai. 
Lakūnas - šaulys buvo tik puskarinin
kis ir jų buvo tik bombonešių eskad
rilėse.

Kpt. Marcinkus buvo lakūnas - žval
gas, todėl lėktuvą mokėjo valdyti 
menkai. Lankydamas Europos valsty
bes su lėktuvu Anbo IV 1934 m. jis 
skrido irgi žvalgu. Tą lėktuvą valdė 
kpt. Liorentas (vėliau pulk. Itn.). Bri
tų aviacijoj, kaip rašoma straipsny, jis 
tarnavo anglų pirmoje naikintojų es
kadrilėje, taigi buvo pilotas. Kada jis 
išmoko skraidyti (tapo pilotu) ir kur, 
liko neaišku.

Lietuvos kariuomenėje atskirų para
šiutininkų dalinių nebuvo. Kpt. Mar
cinkus buvo vienas iš daugiausia kartų 
šokęs su parašiutu. Jis trumpą laiką 
buvo paskirtas instruktuoti lakūnus 
šokti su parašiutais.

Aviacijos lakūnai buvo trijų rangų - 
tarnybinių eilės laipsnių. 1. Lakūnas- 
mokinys skaitėsi būdamas aviacijos 
puskarininkių ar karininkų mokyklo
je. Jo priedas prie algos buvo 50 litų. 
2. Baigę mokyklą lakūnai skaitėsi ant
rojo rango. Jų algos priedas — 100 
litų. 3. Pirmas laipsnis buvo duodamas 
atlikus kaikuriuos uždavinius ir para
šius išsamų straipsnį iš aviacijos sri- 

. ties. Straipsnis buvo vertinamas pa
skirto augštesnio laipsnio pirmą ran
gą turinčio karininko. Karininkas ar 
puskarininkis jį gavęs gaudavo prie
do prie algos 225 litus. Tie priedai 
nesiskaitė algos dalimi ir galėjo būti 
nutraukti neatlikus lakūno skraidymo 
minimumo; be to, nebuvo įskaitoma į 
pensijos dydį. Kitokių priedų prie al
gos karo lakūnai negaudavo. Algos dy
dis priklausė nuo laipsnio ir užimamos 
vietos.

Plieno sparnai buvo duodami tik 
pirmo rango lakūnams po trejų metų, 
išskraidžius nustatytą valandų skaičių 
ir apie tai paskelbus aviacijos įsaky
me. Plieno sparnai nesiskaitė “augš- 
čiausiu pasižymėjimo ženklu”, kaip ra
šoma minėtame straipsnyje. Jais bu
vo pažymima augščiausias patyrimo — 
garbės laipsnis karo lakūno. Vieninte
lis Lietuvoje pasižymėjimo ženklas bu
vo “Vyčio kryžius”. Jų buvo kelių 
laipsnių ir buvo duodami daugiausia 
tik karo laiku. J. Žilys

PAGARBA HAMILTONUI, 
O KUR TORONTAS?

San. “Tž” 17 nr. skaitėme, kad Ha
miltono tautinių šokių grupė “Gyva- 
taras” turi 107 narius! Tai pavyzdys 
visoms liet, kolonijoms, kaip keli pa
siryžę asmenys sugeba puikiai suorga
nizuoti jaunimą ir laikyti jį lietuviš
kame būry. Sėkmės hamiltoniečiams!

O kaip su Torontu? Juk skelbiama, 
kad liet, studentų esą apie 100, gimna
zistų virš 200, o šeštad. mokyklą lan
kančių vaikų 600. Tačiau taut, šokių 
grupėje tėra 19 porų šokėjų! 38 jau
nuoliai iš veik 1000 galinčių dalyvau
ti ar bent pradėti ruoštis ateičiai. Be 
to, nemaža jaunuolių nelanko jokių 
mokyklų ir slysta iš lietuvių bendruo
menės tarpo. Ir juos reiktų pritraukti.

Ar Torontas neturi patalpų, vadovų 
ar iš viso neįvertina taut, šokių reikš
mės, kaip lietuvybės išlaikymo ir jau
nimo subūrimo priemonės? Kas iš vi
so rūpinasi Toronto taut, šokių grupe 
ir nuo ko priklauso jos plėtimas, didi
nimas ir apjungimas bei įjungimas 
daugiau liet, jaunimo ir priaugančių
jų? Berods, seniau apyl. v-ba rėmė įsi
gyjant taut, drabužius. Tačiau dabar 
gėda darosi prieš save ir kitus matant 
taip apleistą svarbią liet, jaunimo ap
jungimo priemonę.

Girdėti, kad į Liet. Dieną Niujorke 
vyks tik 9 poros šokėjų. Iš tokios gau
sios ir, palyginti, darbingos kolonijos 
tik 9 poros! Šaukiame, kad jaunimas 
šioks , ir toks, o progų jiems pasireikš
ti, įsijungti į lietuvišką darbą nesuda
rome. Karus

ST. CATHARINIECIŲ 
PAREIŠKIMAS

Ryšium su Joninių rengimu Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos St. 
Catharines skyrius atsiuntė raštą 1964. 
IV. 16, kuriuo praneša, kad vilniečiai 
nei 1963 m., nei šiemet Joninių ne
rengia. Rašte sakoma:

“Mes konkurentams iš kelio pasi- 
traukėm ir, atrodo, jie galėtų mus vi
sai užmiršti. Iš spaudos žinome, kad 
šiais metais ir tą pačią dieną taip pat 
bus dvejos Joninės. Vienas ruošia KL 
B-nės Wellando apylinkė ir kitas St. 
Catharines lietuvių parapija, (ši ren
gia ne Jonines, o 15 metų įsikūrimo 
sukakties paminėjimą. Red.), žinoma, 
jų reikalas ir mes į jų tarpą... nesi- 
kišam. Tačiau apstulbom, kai š.m. ba
landžio 8 d. “NL” nr. 15 (887) radom 
mūsų vardu skelbiamas Jonines. Ir

The Globe a. Mail, TorontoKanados vienkiemyje: su pavasariu atsiranda ir nauja draugystė.

Pergalei nėra pakaitalo
KAŽKURIE VELIONIES GEN. MACARTHURO KOVŲ UŽKULISIAI

“Stambiosios žuvys” Amerikoje

ATSILIEPIMAS I LSB 
VYR. SKAUTININKO 

PAREIŠKIMĄ
“Man bent yra neabejotina, kad Lie

tuvos skautai galėtų pasidaryti jau
nuoju avangardu tolimesnėje mūsų 
valstybinio, tautinio ir dvasinio atgi
mimo eigoje, jei sugebėtų tinkamai 
susiorganizuoti ir prisitaikyti prie mū
sų gyvenimo aplinkybių” (Prof. St. 
Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra).

Šie žodžiai labai tinka dabarčiai, kai 
Liet. Skautų Sąjunga pergyvena aud
ringą laikotarpi. Skautų Sąjunga nėra 
pripažinta Tarptautinio Skautų Biuro 
ir vargiai bus pripažinta. Ji, mano 
nuomone, tiek pat turi teisės vadinti 
save skautais, kaip ir Jūrų Skautija. 
Tiek LSS, tiek Jūrų Skautijos viene
tai yra registruoti vietinėse skautų są
jungose, todėl turi tas pačias teises ir 
pareigas. Jūrų Skautijos ir LSS ideo
logija niekuo nesiskiria; skirtingos tik 
priemonės, naudojamos auklėjimui.

Lietuviškos skautijos kūrėjas ir pir
masis Jūrų Skautijos vadas 1926-1927 
m. v .s. P. Jurgėla sako: “Daugeliu at
žvilgių Lietuvos jūrų skautai pirmavo 
savo idealizmu, darbštumu ir žygišku- 
mu” (Sk. Aidas, nr. 3, 1957 m.). B. 
Powell taip pat buvo neblogas buriuo
tojas ir kartu su savo broliu per šiau
rės jūrą aplankė Skandinaviją.

Garsus ispanų rašytojas Blasco Iba- 
nes rašė: “Jūra apie ją neišmanantį 
įsibrovėlį lavonu žemei grąžina”.

Lietuviškos jūrininkystės tėvas jū
rų kapitonas brig. gen. T. Daukantas 
rašė jūrų skautams: “Pareigą kelk 
augščiau už teisę. Kovok net kai ma
nai: nėra vilties laimėti; kovok iki 
pergalės ir nesustink išgąsty: sustingi
me mirtis, veikime išsigelbėjimas. 
Dirbk, kaip dirba ambicingas, bet būk 
mylinčiu broliu artimam, jo nelaimė
se, gyvenimo sunkenybėse”. •

Tai tokios mūsų žymiųjų veikėjų ir 
darbuotojų nuomonės.

v.j.s. B. Stundžia,
Jūrų Skautijos

L.e.p. Neringos tunto tuntininkas

Gen. Douglas MacArthuro mir
tis iš praeities archyvu vėl ištrau
kė Korėjos karo strategiją ir po
litinius užkulisius. Spaudos pus
lapiuose kartojamas garsusis ge
nerolo šūkis: “Pergalei nėra pa
kaitalo”. .. Generolo MacArthuro 
strateginius ėjimus kare su Japo
nija dar daug metų studijuos ka
ro mokyklų auklėtiniai. Jų dėme
sys taipogi bus skirtas ir išsikėli- 
mui Inchone, Korėjoje, kai gen. 
MacArthuras, nepaisydamas savo 
patarėjų protesto balsų, vieninte
lėm dviem atsarginėm divizijom 
palaužė Š. Korėjos komunistų nu
garkaulį.

Korėja — policijos veiksmai
Gen. MasArthurui buvo gerai 

žinomas karinis statutas. Jis žino- 
__ ______ ____  __ ______ jo, kad amerikiečių sistemoje 
tai žodis žodin nukopijuota mūsų prieš prezidentas yra vyriausias ka- 
dvejus metus rašyta korespondencija ■ riuomenės vadas, prieš kurį joks 
buvusių aštuntųjų Joninių reikalu. generolas neturi teisės pakelti

... Gintis nuo tokio akiplėšiškumo balsą. Susikirtimas su prez. Tru- 
randam tik vieną išeitį, tai viešai in- manu buvo sąmoningas antkapis 
f°rn*u°ti lietuvišką visuomenę, kad įjgus dešimtmečius užtrukusiai 
vilniečių vardas naudojamas piktai j MacArthur0 karinei karje. 
provokacijai. Dar kartą pabreziame, ® J
kad VKLS-gos SV Catharines skyrius 
šiais metais Joninių nei Wellande, nei 
Merrittone neruošia”.

Pasirašė: VKLS-gos St. Catharines 
skyriaus pirm. Jonas Lelevičius, sekr. 
Ignas šajauka, ižd. Juozas Dilys.

DIDŽIAI GERBIAMAS
Skaitau Jūsų laikraštį. Įdomus apra

šymas apie Romą Marcinkų. Įdomiai 
rašo Stasys Yla. Ar Jūs negalėtumėte 
aprašyti apie Petrą ir Joną Vailokai
čius, kaip jie pasidarė Lietuvoje mili
jonieriais? Iš anksto dėkoju Jums, 
nes esu senas kanadietis ir mėgstu 
skaityti apie žinomus Lietuvos žmo
nes. Su pagarba J. B.

GERB REDAKTORIAU,
Aš išsikirpau lietuviškus pavadini

mus namų apyvokoje ir tikiu, kad jų 
pasirodys daugiau “T. žiburiuose”. 
Kodėl neįvesti lietuviško žodyno skil
tį kiekviename numeryje su angliškais 
paaiškinimais tiems, kurie, kad ir ne
kalba, bet domisi lietuvių kalba. Jų 
yra legijonai — neišnaudoti mūsų 
marčios ir žentai, bei kitokie giminės. 
Kitos tautos į juos tiesia rankas, svei
kina atėjusius, myli. Lietuviai — ne. 
Jie vaidina rūsčios anytos rolę, nes 
taip kažkas kadaise mokė — taip esą 
patrijotiška. Tai yra labai nuostolin
ga, nes tie nauji giminės sako: ‘-jeigu 
jie šitokie, tegu sau mirksta savo šiu
piny” ir pasitraukia šalin. O tačiau 
jie yra mūsų artimiausi ambasadoriai, 
bičiuliai. Mes esame netekę legijono 
natūralių draugų savo tautai per šitą 
įtaringą laikysena vedybiniais keliais 
įgytų giminių atžvilgiu. Žinoma, mes 
visuomet kaltiname tuos, kurie atveda 
“svetimą” elementą į mūsų tarpą.

Antra, esame labai patyrę šitame 
mene — suversti savo atsilikimo kaltę 
ant kaimynų ir visokeriopų priešų. 
Man dar ligi šiol neteko sutikti tokio, 
kuris sakytų, kad mes praeityje esa
me pasižymėję ypatingu sugebėjimu 
nenaudoti savo smegenų. Per amžius 
dėl mūsų nelaimių buvo kaltas vokie
tis, lenkas, rusas. Jūs patirsite iš dr. 
M. Anyso veikalo, kad mes tenai ko
vojome prieš prūsą, o iš dr. A. Ša
pokos, nors ne tiek mokslinės, kiek 
aktualios, Vilniaus istorijos — kad 
mes ten spyrėmės prieš lenką. Ką mes 
veikėme per pirmą tūkstantį metų to
se žemėse? Pačiame gajos ir verdan
čios Europos kelyje? Tai tebūnie ir to
liau rftūsų jaunų mokslininkų nagri
nėjama, nes senesniems nebeužteks 
metų. , Aguona

generolas neturi teisės pakelti

VYT. KASTYTIS

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ 
PREKYBA

• įvairios medžiagos namų remontams
bei priestatams.

• Faniera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas

rai. Savo protesto balsu jis, atro
do, norėjo atkreipti amerikiečių 
dėmėsi i komunistinės Kinijos pa
vojų visam Azijos žemynui.

Diplomatinė veikla, gen. Mac- 
Arthuro nuomone, yra būtina ne
sutarimams ir konfliktams paša
linti taikos keliu. Karo veiksmai 
gi liudija visišką suinteresuotųjų 
kraštų diplomatini bankrotą. Ga
lutinis žodis tada jau priklauso 
ne diplomatams, bet karo va
dams. Pagrindinis karo vado už
davinys — pasiekti pergalę. Čia 
ir gimė gen. MacArthuro šūkis, 
kad pergalei nėra pakaitalo.

Korėjoje pirmą kartą moder
naus karo istorijoje fronto kovos 
buvo pavadintos policiniais veiks
mais. Diplomatų sukurtoji “dali
nio karo” teorija buvo svetima ir 
nepriimtina West Point augščiau- 
siu pažymiu baigusiam strategui. 
Nors karas Korėjoje buvo veda
mas JT vardu, 90% visos jo naš
tos teko amerikiečiams. Tuo tar
pu sprendimuose visi kraštai, at
siuntę vos po keletą tūkstančių 
karių, turėjo lygų balsą. Gem 
MacArthurui būtų geriau patikę 
karą vesti vien tik JAV vardu: 
“Jeigu mes turime tikslą padėti 
savo sąjungininkams, padėkime 
jiems. Interesams susikirtus, nu
sverti privalo mūsų pačių užda
viniai.”

Gen. MacArthuro 
reikalavimai
Kiniečiams įsivėlus į Korėjos 

karą, gen. MacArthuras norėjo 
subombarduoti tiltus per Jalu 
upę. Tas, savaime suprantama, 
būtų nutraukęs kiniečių armijų 
tiekimą. Tolimesniais taikiniais 
gen. MacArthuras buvo numatęs 
elektros jėgaines ir tiekimo cent
rus Mandžiūrijoje. Jis taipogi no
rėjo, kad Čiangkaišekui būtų su
darytos sąlygos iš Formozos išsi
kelti i Kinijos žemyną. Tuometi
nėse sąlygose toks žingsnis, labai 
galimas dalykas, būtų atnaujinęs 
pilietinį karą pačioje Kinijos te
ritorijoje. Diplomatai gen. Mac
Arthuro siūlymus ir reikalavimus 
atmetė. Jie bijojo, kad į karą ga
li įstoti Sov. Sąjunga, nors tada 
sovietai dar neturėjo didesnio 
skaičiaus atominių bombų ir net
gi žymesnio oro laivyno joms ant 
taikinių Amerikoje numesti. Gen. 
MacArthuras netikėjo, kad Sov. 
Sąjunga griebtųsi karinės avan
tiūros. Didžiojo stratego akis įžiū
rėjo silpniausią sovietų tašką — 
Sibiro geležinkelį, kuris, MacAr
thuro nuomone, nėra pajėgus 
pervežti visas karo medžiagas, 
reikalingas karui vesti platesniu 
mastu.

pią, generolo vardu meta aštrų 
kaltinimą Britanijai ir jos sava
naudiškai politikai. Remiantis J. 
G. Lukas pranešimu, visi susira
šinėjimai tarp generolo MacAr
thuro ir prezidento H. Trumano, 
britų diplomatų dėka, pasiekda
vę Pekingą. Kinijos komunistų 
vadams dėlto buvę žinomi gen. 
MacArthuro pasiūlymai ir prez. 
Trumano veto balsas. Jie pvz. ži
noję, kad Trumanas neleis bom
barduoti Jalu upės tiltų, vadina
si, jų armijų užnugaris būsiąs 
saugus...

Britams labiau už Korėjos karą 
rūpėjo Hong Kongo likimas. Nor
maliose sąlygose komunistinė Ki
nija Hong Kongą norėjo palikti 
britų rankose, nes per jį ėjo pre
kyba su Britanija. Visuotinio ka
ro atveju Hong Kongas būtų at
sidūręs kariaujančios komunisti
nės Kinijos teritorijoje.

“U.S. News & World Report” 
rašė 1951 m. gegužės 11 d. savo 
vedamajame: “Užtruko 10 mėn., 
kol pagaliau mūsų atstovai JT ga
vo Įsakymą pravesti rezoliuciją, 
draudžiančią prekyba su priešu. 
Visiems yra gerai žinomas faktas, 
kad nuo Korėjos karo pradžios 
Kinijos komunistus per Hong 
Kongą, britų uostą, pasiekė 120. 
000 tonų gumos, t.y. keturis kar
tus daugiau, negu britai jos yra 
pristatę 1949 m. Per Hong Kon
gą į komunistinę Kiniją nukelia
vo taipogi didoki kiekiai alyvos, 
plieno, aliuminiaus, elektros 
Įrengimų, varinės vielos ir kitų 
karui vesti reikalingų gaminių.”

Tas pats žurnalas gen. MacAr
thuro pašalinimą sutiko karčiais 
žodžiais: “Gen. MacArthuro at
šaukimas priešo pradėtos kritiš
kos ofenzyvos metu nėra karo va
do pranašumo prieš civilini auto
ritetą reikalas. Tai yra karinio 
efektingumo klausimas, susikir- 
tęs su civiliniu kvailumu.” .

Nuolaidos nepakeis
pergalės
Gen. MacArthuro karinis mot

to — ‘pergalei nėra pakaitalo” — 
tebėra gyvas ir šiandien. Padalin
dami Korėją į dvi dalis, diploma
tai neišsprendė klausimo. Pagal 
jų “dalinio karo” teoriją šiandien 
visiškai panašiomis sąlygomis 
vyksta kovos P. Vietname, kur 
amerikiečių, atrodo, laukia dar 
didesnė katastrofa, negu Korėjo
je. Gen. MacArthuras buvo tei
sus, tvirtindamas, kad dėl Kinijos 
atžvilgiu padarytų klaidų teks at
gailoti ištisą šimtmetį.

D i p 1 o m atų tūpčiojimas pa
smerkė pralaimėjimui kubiečių 
pabėgėlių išsikėlimą garsiojoje 
Kubos Kiaulių įlankoje. Prez. 
Kennedžio Kubos blokada ir jo 
susikirtimas su Chruščiovu buvo 
gerokai pavėluotas žingsnis, iš es
mės nepakeitęs susidariusios situ
acijos. Diplomatų neryžtingumas 
padėjo perskirti Berlyną mūro 
sieną.

Vertą dėmesio klausimą Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
žurnale “ACEN News” kelia Sal
vador de Madariaga rašiniu — 
“Kodėl Vakarai ne|stengia išnau
doti savo priešo silpnumo?” Jis 
pastebi, kad Vakarai siekia per
galės, bet, deja, pergale supran
tamas tik didžiųjų tautų prestižo

klausimas, kai tuo tarpu reikėtų 
kietos ir bendros politikos prieš 
komunizmą. Dėl prestižo kovoja
ma tarpusavyje, skęstamą nesu
tarimų jūroje, silpninamos jėgos.

Gen. J^aęArthuras teisus — 
pergaWinerapakaitalo: jos ne
keis kompromisai, prestižo apsau
gai skirti daliniai susikirtimai, 
vengimas susidariusiai situacijai 
pažvelgti tiesiai į akis arba, kaip 
sako liaudis, griebti ožį už ragų.

“TŽ” 15(742) nr. Pr. Aiženas 
str. “Stambioji vakariečių žuvis 
— Nosenko” rašo, kad sovietų 
pabėgėlis Nosenko esąs nepa
prastai svarbus slaptų informaci
jų teikėjas vakariečiams, bet Pr. 
Alšėno straipsnis reikalingas pa
pildymo, nes Nosenko nebe pir
moji “stambi žuvis”, atsiradusi 
š. Amerikoje ir jo likimas Vaka
ruose nebus kitoks kaip kitų 
“stambių žuvų”. Tad pravartu at
kreipti dėmesį, ką apie tokias 
“žuvis” rašo “Newsweek”. O tas 
savaitraštis spėjo, kad Jurij No
senko praeina normalią procedū
rą, ČIA taikomą pabėgėliams iš 
Rytų. Ištaigiai įrengtame kamba
ry, tarp mikrofonų ir rekordinių 
juostelių, pirmiausia jį tardo ru
siškai kalbąs JAV žvalgybos par
eigūnas; tikrina bėglio tapatybę 
ir bėgimo motyvus. Po valandos 
ČIA vyriausia butinė gauna pir
mą pranešimą. Pabėgėlis naudo
jasi visais patogumais ir gauna 
užtikrinimą, jog jam joks pavo
jus negresiąs.

Po kelių tolimesnių apklausi
nėjimų pabėgėlis melo detekto
rium tikrinamas, ar tiesą sako. 
Jei tai parodo, kad pabėgėlis yra 
O.K., jis perkeliamas į ČIA būs
tinę JA V-se, kur apklausinėji
mas gali trukti kelis mėnesius. 
Pabėgėlį griežtai saugo ČIA 
agentai. Karts nuo karto pabėgė
lis pavežiodamas po šį kraštą, kad 
jį pažintų ir neabejotų, jog, pasi
rinkęs laisvę, nesuklydo.

Kai iš Jurijaus Nosenko bus iš
gauta viskas, ką jis žino, tuokart 
jis gaus 6-8 mėn. poilsio su $500- 
600 mėnesinės pensijos, gyvens 
tų pat agentų saugojamame bu
te; jis bus aprūpintas rusų kny
gomis apie sovietų tironiją. Tuo 
pat laiku jis komentuos kitus 
pranešimus, skaitys sovietų spau
dą ir rašys jam pažįstamų sovie
tų pareigūnų gyvenimo aprašy-

mus bei charakteristikas. Kai pa
galiau bus jo žinių bagažas visai 
išsemtas ir jo sovietų reikalų pa
žinimas bus netekęs aktualumo, 
jis turės savo gyvenimą pradėti 
tvarkyti kaip eilinis amerikinės 
visuomenės narys.

Iš ČIA pusės jam bus taikoma 
visokeriopa pagalba, bet jo atei
tis liks netikra, nes ant jo gyve
nimo kabės sovietų padarytas 
mirties sprendimas, kurį turės 
įvykdyti jų pasiųsti agentai. To
dėl ne tik Nosenko, bet ir anks
tyvesni žymūs pabėgėliai turės 
gyventi nuolatinėje baimėje, štai 
labai augštas sovietų slaptosios 
policijos pareigūnas generolas 
Orlov, prieš 26 metus pasirinkęs 
laisvę, gyvena pasislėpęs; tik ke
li ČIA ir FBI agentai žino jo ad
resą. Nikolai Chochlov, 1954 m. 
išsiųstas vieno rusų emigrantų 
vado nužudyti, neatliko savo už
davinio ir paprašė politinės glo
bos: parašė knygą ir skaitė pa
skaitas, bet nusigręžęs veidu į sie
ną ir prie uždarytų langų. Prieš 
6 metus nuvažiavo į Paryžių ir 
susirgo liga su užnuodijimo simp
tomais. Grįžęs į JAV toliau sle
piasi. Igor Gouzenko 1945 m. pa
bėgo iš sovietų ambasados Kana
dos sostinėje ir išdavė 109 sovie
tinių agentų sąrašą. Jo parašytos 
knygos ir filmai materiališkai jį 
aprūpino, bet viešumoje nesiro
do.

Nosenko bėgdamas, matyt, tu
rėjo rimtų motyvų, nes negalėjo 
nežinoti, kokios gyvenimo sąly
gos, koks likimas jo laukia.

J. Gobis

Vašingtonas. — Apgailėtinas 
faktas, kad prez. Kennedy var
das sukomercinamas ir net sauva- _ 
liškai naudojamas. Ligoninės, ke
liai, aerodromai ir kt. mažiau vie
šo pobūdžio pastatai pavadina
mi jo vardu be šeimos sutikimo.

PERGYVENTI FAKTAI J. K. Sudburietis

Maištaujanti policijos mokykla
Vokiečių karo mašina žaibo greitumu per

skrodė į Lenkijos širdį. Lenkų didybė žuvo — 
jie kapituliavo. Tuo laiku “XX Amžius” ekstra 
laidoje įdėjo karikatūrą: ministeris Natkevičius, 
grįžęs iš Maskvos pasitarimų, laiko rankose di
džiulį portfelį, o iš jo kyšo Vilniaus pilies ir ka
tedros bokštai. Visi pradėjo spėlioti, kad Vilnių 
rusai grąžino Lietuvai. Bet “Pupų dėdė,, nepa
klausęs “Razaliutės” perspėjimų, iš džiaugsmo 
užtraukė dainelę: “Vilnius musų, o Lietuvėlė ru
sų”. Tas jam kainavo tris paras Anykščių poli
cijos daboklėje. Vilnius grįžo Lietuvai, o Lie
tuvą okupavo rusų gaujos. “Pupų dėdė” buvo 
pirmas Lietuvos “kankinys” dėl Vilniaus, bet 
teisus. Praslinko metai, ir “nenugalimoji” rusų ar
mija triukšmingai nešdinosi ne tik iš gražiųjų 
Vilniaus apylinkių, bet ir visos Lietuvos, o jos 
vietą užėmė vokiečių armija ir civilinė valdžia.

Vokiečių civilinei valdžiai pageidaujant, Vil
niuje, §v. Jono gt. nr. 1, steigiama lietuvių poli
cijos mokyklą. Apskričių policijos vadams įsa
kyta paskirti tinkamus kandidatus, tarnavusius 
nepriklausomos Lietuvos policijoje: valdininkus, 
vachmistrus, vyr. policininkus ir kt. Kiekvienas 
policijos vadas stengėsi jam paskirtą kontingen
tą tinkamais kandidatais kuo greičiau užpildyti. 
Visi kandidatai, per 6 mėnesius baigę mokyklos 
kursą, turėjo grįžti į pirmykštes vietas ir užimti 
atsakomingesnes pareigas.

kitų augštų policijos pareigūnų, parinktų iš vi
sos Lietuvos. kaip lektoriai. Priedo — vokietis 
ryšių karininkas ir jo pavaduotojas, mokantis 
kalbėti lietuviškai.

Mokomieji dalykai: baudžiamosios teisės 
nuostatai, kvotų, bylų sudarymas ir nusikaltimų 
aiškinimas, policinė teisė, priešgaisrinė apsauga, 
judėjimo tvarkos taisyklės, kova su spekuliaci
ja, “džiudžitsu” ir karinis parengimas bei rikiuo
tė, ginklai, šaudyba ir sportas.

Per 6 mėnesius įtemptai ruošėmės; lekto
riai nepagailėjo savo žinių ir patirties perduoti 
mums. Viskas vyko normaliai, lyg tai būtų ne 
karo metas. Retkarčiais, gavę leidimą, išeida
vome į miestą, stebėjome gerąsias ir blogąsias 
jo puses.

Kiekvieną dieną 2 valandas praleisdavome 
Bernardinų sode, Gedimino pilies kalno papė
dėje, rikiuotės ir “džiudžitu”'' pratimuose. Ak
menimis grįstos gatvės skambėjo nuo tvirtų vy
riškų žingsnių, akmenys skilo nuo vokiečių ba
tų pasagų, o dainų garsai skleidėsi miesto pla
tybėje. “Vėliavos iškeltos plakas”, “Pajūriais pa
mariais”, “Jau pražydo sode vyšnios” — dainų 
garsai linksmino Vilniaus lietuvius. Jie būriais 
lydėjo mus ligi mokyklos kiemo, kur didžiulės 
durys pasakydavo “sudiev” ir girgždėdamos iš 
lengvo užsidarydavo.

2 MULOCK AVĖ., TORONTO 
(prie Dundas•Keele)

Tel.: biznio 769-5171 
vakarais 762-9759

atgailos ožys?
žurnalistas Jim. G. Lukas, po 

gen. MacArthuro mirties paskel
bęs lig Šiol nutylėta pasikalbėji-
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davė 3 kandidatus; jų tarpe 
Tuo laiku tarnavau Anykščių 

Labai nesinorėjo gražiųjų 
bet raminausi, kad neilgam, 
grįšiu atgal; antra, labai no-

Utenos apskr. 
teko būti ir man. 
policijos punkte. 
Anykščių palikti, 
nes. po 6 mėnesių 
rėjosi pamatyti išsvajotą Vilnių ir jo istorines 
įžymybes.

Kuprinės slegiamas, palengva žygiuoju į 
siaurojo traukinėlio Panevėžys - Švenčionėliai 
stotį, Anykščiuose. Sudiev, Anykščiai! Garvežys 
pučia garą, šniokšdamas rieda, nors ir vokiško
mis kortelėmis maitinamas. Traukinyje susitin
ku Panevėžio, Utenos, Švenčionėlių ir kitų ap
skričių kandidatus ir su daina “Vilniaus kalne
liai sveikiname jus” vakare pasiekiame Vilnių.

POLICIJOS MOKYKLOJE
Pirmą kartą atvykus, Vilnius atrodė labai 

įspūdingai. Miestas senas, vingiuotas, kalnuo
tas, daug istorinių vietų, pastatų; bažnyčių. Čia 
rodos, kur tik eini, kur tik pasisuki, viskas dvel
kia lietuviška senove. Sekančią dieną, kiek lai
kas leido, aplankiau Gedimino pilį, Aušros var
tus ir Trijų Kryžių kalną. Suklupau ant akme
ninio gatvės grindinio prieš Aušros Vartų pa
veikslą ... taip lengva sieloje ir jaučiu, kad esu 
toks mažas žemės vabalėlis prieš Tą, Kuri iš di
dingo paveikslo žvelgia į mane. Gerai nusitei
kęs grįžau į mokyklos patalpas ir užsiregistra
vau. Pastatas senas, dviejų augštų, trikampės 
statybos, viduryje kiemas, tik vieni vartai ir du
rys į gatvės pusę. Viduje daug kambarių, salių 
ir koridorių. Panašu į buvusias kareivines, o 
gal ir kalėjimą. Raštinėje palikęs tarnybinį pa
žymėjimą gavau “Soldbuch” — atseit kareivio 
knygelę. Kažkaip pasirodė labai įtartina, bet 
ką gi padarysi — į balą puolęs sausas nekelsi.

Susirinko apie 200 įvairių laipsnių policijos 
tarnautojų. Pagal mokyklos taisykles, be leidi
mo neturėjome teisės išvykti iš mokyklos ribų 
ir vietoje turėtų įvairių laipsnių turėjome vadin
tis mokiniais. Suskirstė į 3 būrius su vadais ir 
būrininkais.

Vadovybė: mokyklos viršininkas E., adjutan
tas K., viršininko pavaduotojas G. ir daugelis

Sekmadienįais su daina žygiuodavome į Šv. 
Jono bažnyčią pamaldoms. Sukaupę mintis gar
binome Augščiausiąjį, “Pulkim ank kelių ir Ma
rija Marija” giesmės veržėsi iš vyriškų krūti
nių ... Nevienam sūri ašara vilgė skruostus, 
primindama sunkų ir žiaurų tėvynės likimą.

Augštai sakykloje skambėjo a.a. kun. A. Lip- 
niūno prasmingi ir drąsūs pamokslo žodžiai. Be 
jokios baimės jis kritikavo , smerkė rudąjį nacio
nalizmą, taip pat ir raudonąjį komunizmą, o 
tautiečiams aiškino, kaip išvengti klaidų. Ne be 
reikalo Šv. Jono bažnyčia ir Aušros Vartai bū
davo pilni žmonių, kurie susirinkdavo išgirsti 
kun. Lipniūno. Daugelis net netikinčiųjų atei
davo pasiklausyti jo žodžių. Per visus bolševi
kinės okupacijos metus jis kalbėdavo iš sakyk
los, bet komunistai nedrįso jo suimti. Tur būt 
jam pagelbėjo ir jo gudrumas. Pradėdamas pa
mokslą, perskaitydavo citatą iŠ Stalino konsti
tucijos apie religijos laisvę, paaiškindamas, kad 
paties Stalino parašyta konstitucija garantuoja 
tikėjimo laisvę, todėl kas smerkia tikėjimą, 
smerkia patį Staliną ir griauna komunizmą.

Pamaldoms pasibaigus, susitikdavome su lie
tuviais studentais, aptardavome bėdas, pasida
lindavome naujienoms ir pogrindžio spauda. 
Ramiai prabėgo nustatytas mokslo laikas, lai
kėme egzaminus ir tikėjomės greit grįžti namo, 
bet buvome apvilti.

MOKYKLOS SUKILIMAS
Šešių mėnesių mokyklos kursas baigtas, bet 

apie grąžinimu į senąsias tarnybos vietas nieko 
nesigirdi. Tyla... matyt, prieš didelę audrą. 
Klausėme mokyklos viršininką, bet jis nieko ne
žino. Kad turėtume kokį užsiėmimą, kartojame 
praeitą kursą ir sėdime klasėse. Retkarčiais 
mokyklą panaudodavo kovai su komunistiniais 
partizanais, bet tik tada, kai įvykdavo žmogžu
dystės (Kamajai), sprogdinimai (Tverečius), 
padegimai Bogino apylinkės ir kt Naudos iš 
to nebuvo, nes po žiaurių žudynių (pvz. Kama
juose išžudyta 15 asmenų, policijos tarnautojų 
ir padegtas miestelis), kol mokykla pasiekdavo 
įvykių vietą, komunistiniai partizanai būdavo 
pasitraukę į Vilniaus krašto didžiulius miškus.

(Bus daugiau)



Visi dirbantieji turės numerius
Kanados darbo min. Allan J. Mae* 

Eachen paaiškino, kad dėl keleto prie- 
•• žasčiiĮ įvedama nauja socialinės ap

draudos registracija. Nedarbo apdran- 
dos komisija irgi pastebėjo, kad nuo
lat didėjąs dirbančiųjų skaičius Kana
doje pasendino naudojamąjį surašymo 
ir numeravimo būdą. Naujoji sistema 
pradėta įvesti nuo balandžio 1 d. kei
čiant apdraudos knygeles. .

Socialinės apdraudos numeris bus 
išduodamas visiems dirbantiems asme
nims. Registracija pritaikyta plačiam 
naudojimui, kaip pvz. pensijų planui 
ir kitoms viešosios gerovės pašalpoms. 
Nors naujoji sistema sukėlė gyvento
jų tarpe abejonių ir net įtarimų, ta
čiau, kaip pastebi darbo min. Mac- 
Eachen, ji buvo norima įvesti jau 
prieš 22 metus.

Turėti tikslią kartoteką verčia ir tai, 
kad esti registruotų 50.000 asmenų pa
varde Smith. Virš 10.000 Smithų var
das prasideda raide J. Todėl užpildant 
formą, reikia pažymėti ir motinos 
mergautinė pavardė. ■

Dirbantiesiems bus įteiktos pareiš
kimo formos, kurias, pilnai ir tiksliai 
užpildžius, reikės grąžinti darbda
viams. Tada darbdavys pasiųs pareiš
kimo formas Unemployment Insur
ance Commission įstaigai. Socialinės 
apdraudos numeris bus siunčiamas 
darbdaviui kaip trijų dalių kortelė. 
Viena kortelės dalis bus įteikiama dir
bančiajam. Ji bus tinkama nešioti pi
niginėje. Antrąją dalį reikės laikyti

saugiai padėtą. Trečioji kortelės dalis 
tenka darbdaviui. Joje bus nurodyta 
gimimo diena ir mėnuo, bet ne metai. 
Jei dirbantysis dirba dviejose vietose, 
tai tik vienas darbdavys turės kortelę, 
o kitam pranešamas tik socialinės ap
draudos numeris.. Nedirbantieji bus 
registruojami per nedarbo apdraudos 
įstaigas, kurios ir įteiks naujuosius 
registracijos numerius.

Sis registracijos projektas apims 
Kanadoje apie 6 - 6.5 mil. dirbančiųjų. 
Registracijos rajoniniai centrai Mont- 
realyje, Toronte, Winnipege, Moncto- 
ne ir Vankuveryje aprūpins plastiki
nėmis kortelėmis vietines nedarbo 
įstaigas.

Nedarbo apdraudos įstaiga pastebi, 
kad svarbu užpildant pareiškimo for
mą, įrašyti tikslias žinias ir tai nedel
siant.

Los Angeles. — Ralph M. Par
sons inžinierių firma jau 10 me
tų dirba prie vandentiekio pla
no, kurio įgyvendinimas kainuotų 
$100 bilijonų. Vanduo iŠ Frazer’ 
Yukon, Peace, Athabaska ir kitų 
upių tvenkinių, kanalų ir tune
lių pagalba butų siunčiamas iš 
šiaurės į pietus. Projektas aprū
pintų elektra ir vandeniu 7 Kana
dos provincijas, 33 Amerikos 
valstijas ir 3 šiaurinės Meksikos 
valstybes. Niagara Falls elektros 
gamyba pakiltų 50%.

LIUDAI IR PETRUI DAUNIAMS, 

mylimam tėveliui ir uošviui mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia —.

Otavos Lietuvių Bendruomenė

A. t A.

JUOZUI PETRAVIČIUI mirus,

jo sūnų Vytautą ir visus jo artimuosius

nuoširdžiai užjaučia —

Trane Co. of Canada

lietuviai bendradarbiai

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus, 

žmonai, dukrai L. Daunienei, sūnui Vytautui 
ir jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą —
St. V. Liuimai
A. K. Stauskai

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus,
jo žmonai p. Petravičienei, dukrai Liudai, 

sūnums Vitui ir Romui bei jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia’—

Sokolovų šeima
M. P. Traškevičiai

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus,
liūdinčią jo žmoną Mariją, dukrą p. Liudą, 

sūnus Vytautą ir Romą,
marčią p. Malviną ir žentą inž. Petrą, 

anūkus ir visus šeimos artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Aldona ir Petras Dranginiai

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus, 

jo dukrai Liudai Daunienei, artimiesiems ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia —

Dana ir Juozas Daniai 
Birutė ir Kazimieras Vilčinskai 

Ottawa
i—

A. t A.
STASIUI VOSYLIUI mirus,
Z. K. Lembertams, O. K. Asevičiams, 

sūnums Algiui, Justui ir Juozui bei jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia —

S. M. Girčiai

Mylimai mamytei

JANUŠKIENEI Lietuvoje mirus,

, jos sūnų Vytautą Janušką ir jo visą šeimą 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

ir kartu broliškai liūdime —

Vaserių šeima

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIįĮ OAZE115 METĮĮ
Žinodamas, kad St. Catharines, 

Ont., Tėvų pranciškonų vienuoly
ne vyksta atnaujinimo darbai, 
taip pat pasiruošimas 15 metų 
įsikūrimo sukakties šventei, pa
prašiau Tėvą Barnabą Mikalaus
ką paskirti keletą minučių laiko 
pasidalyti dabartiniais ir ateities 
planais. Žinojau, kad vienuolyno 
namas buvo pirktas blogame sto
vyje, t.y. be rūsio, be apšildymo 
ir be koplyčios. Tad iš karto ėjau 
prie reikalo.

— Atrodo vienuolynas yra iš
ėjęs iš sunkių pradžios dienų į vi
siškai naujas, geras sąlygas?

— Tiesa, vienuolynas išgyveno 
labai sunkius laikus pradžioje, — 
aiškino T. Barnabas. Nedidelis 
lietuvių skaičius pats gyveno nau
jakurių vargą. Palengva buvo nu
galėti materialiniai sunkumai, ir 
misijos darbas pasidarė visai įma
nomas. Prieš ketvertą metų daly
kai taip susitvarkė, kad dabar jau 
galima padėti savo tautiečiams.

— Kokią paramą gauna jau
nimas?

— Jaunimui įrengta saliukė, 
įsteigtas knygynas, skaitykla, ge
ras patefonas plokštelių muzikai 
ir pianinas. Čia jaunimas turi 
progos susirinkti ir praleisti lais
valaikius lietuviškoje nuotaikoje. 
Čia jie dažnai ir pavaišinami. Re
miami jų parengimai, išleidžiami 
į vasaros stovyklas, padengiant 
visas ar dalines išlaidas. Buvo nu
pirkti jiems tautiniai drabužiai. 
Wellande išlaikoma šeštadieninė 
mokykla.

— Viso pastato atremontavi- 
mas, koplyčios įrengimas ir pa
minklo pastatymas turbūt parei
kalavo nemažai darbo ir lėšų?

— Taip, — linksmai atsakė Tė
vas Barnabas, — su Dievo pagal
ba viskas įmanoma ir negaila. Vi
sa tai daroma ne sau, bet vietos 
lietuvių reikalams.

— Kaip einasi su pasiruošimu 
atžymėti 15-kos metų sukaktį?

— Pirmiausia, yra leidžiamas 
sukakčiai atžymėti leidinėlis, 
iliustruotas nuotraukomis. Pati 
šventė šiemet numatoma surengti 
kaip galint gražiau. Programa jau 
sudaryta — ji bus įdomi ir gyva, 
ypač bus smagi jaunimui, kuriam 
daugiausia yra skiriama ši šven
tė. Numatoma jaunimo iš visų di
džiųjų bendruomenių Kanadoje 
ir is netolimųjų Amerikoje. Vis
kas vyks birželio 20 d., šeštadie

T. BARNABAS MIKALAUSKAS, OFM, 
Niagaros pusiasalio lietuvių klebonas.

nį, didžiojoj Merrittono salėje. 
Religinė dalis bus atžymėta sek
madienį, birželio 21 d.

— Kaip sekasi su organizacijo
mis? Ar būna nesklandumų?

— Turiu pasakyti, kad ‘ šiuo 
metu St. Catharines yra pilnas 
sutarimas; visoms organizaci
joms, kiek galiu, mielai padedu. 
Su skautais labai gražiai dirba
ma. Tai vienintelė liet, jaunimo 
organizacija Niagaros pusiasaly
je. Didelis sutarimas ir bendras 
darbas vyksta su lietuvių Bend
ruomenės St. Catharines apylin
kės valdyba. Truputį yra sunkiau 
su Wellando apylinkės valdyba, 
bet ir jai linkiu sėkmės ir visada 
esu pasirengęs padėti.

— Girdėjau, kad užbaigus vi
sus vienuolyno ir koplyčios dar
bus, esate numatęs pakviesti žy
mesnius valdžios pareigūnus ir 
juos supažindinti su lietuviška 
veikla šiame Niagaros pusiasa
lyje?

— Taip, visai teisingai. Bus pa

kviesta žymesnių lietuvių ir vie
tinių atstovų.

— Dabar koplyčia iš lauko at
rodo kaip tikra, moderni, nedide
lė bažnyčia. Labai gražiai sutvar
kytas įėjimas į koplyčią. Taip 
pat matau baigiamą statyti mo
dernią, lietuviško stiliaus, koply
tėlę su užrašu “Lietuvai”. Ar tai 
reikštų kokį paminklą?

— koplytėlės tikslas — pa
puošti patį sodelį ir užbaigti visą 
darbą lietuviškais motyvais. Ži
noma, visa tai liudys mūsų tikė
jimą ir kartu meilę mūsų Tėvy
nei Lietuvai. Koplytėlėje tai ir 
atžymėta. Galiu pridurti, kad vi
sas darbas atliktas pagal inž. dr. 
A. Kulpavičiaus projektą, skonin
gai ir detaliai paruoštą.

Padėkojau Tėvui Barnabui už 
malonų priėmimą bei informaci
ją ir atsisveikinau dar kartą ap
žvelgęs mažo vienuolyno — tik 
poros žmonių — tikrai pasigėrė
tinus darbo rezultatus.

Jonas Kimantas

Naujai Įsigyta Londono lietuvių katalikų bažnyčia. Kol kas ji priklauso anglikonų parapijai. Birželio
1 d. taps lietuvių nuosavybe. Nuotr. E. DaniliūnoNuotr. E. Daniliūno
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Nauja knyga gegužės mėnesiui
Pasirodė knyga, skirta gegu

žės mėnesio dvasiniam skaitymui. 
Ją parašė T. Kornelijus Bučmys, 
OFM, o išleido Tėvai pranciško
nai Brooklyne, N.Y. Knyga pava
dinta “Gegužės mėnuo”, papuoš
ta skoningu viršelio aplanku, tu
ri 104 psl. Joje nušviesti įvairūs 
Marijos gyvenimo ir veikimo as
pektai 31 mąstyme, kurių kiek
vienas užima nepilnus tris pusla
pius.

Autorius lengvu ir patraukliu 
žodžiu nagrinėja šias temas: Lie
tuva — Marijos žemė, Dievo Mo
tina, Žmonijos Motina, Nekaltas 
Prasidėjimas, Malonės pilnoji, 
Gabrieliaus apreiškimas, Marijos 
nekaltybė, Jėzaus broliai, Marijos 
dalyvavimas atpirkime, Malonių 
tarpininkė, Marija Kano vestuvė
se, Marijos paėmimas į dangų, 
Visatos Karalienė, Marija ir Eu
charistija, Marijos nusižemini
mas, Motina Sopulingoji (2 skai
tymai), Marijos džiaugsmai, Šven
toji šeima, Marijos malda, Pa
maldumas į Mariją, Rožinis, Šei

mos malda, Pasiaukojimas Mari
jai, Marijos litanija, škaplieriai, 
Liurdas, Fatima, Marija ir Rusi
ja, Marija ir protestantai, Marija 
ir krikščionių vienybė.

Knyga skirta skaityti gegužinių 
pamaldų metu ar jos būtų baž
nyčioje, ar lietuviškuose sambū
riuose, ar šeimoje, ar paskirai. 
Gale pridėta Marijos litanija ir 
tradicinė gegužės mėnesio gies
mė “Sveika Marija”. Aplanke 
duotas knygos aptarimas ir trum
putė autoriaus biografija. Knyga 
yra ir tuo naudinga, kad ji pra
turtina gegužės mėnesiui Dievo 
Motinai skirtą literatūrą, kuri 
jau gal kiek nusidėvėjo, nes per 
kelerius paskutinius metus nieko 
naujo šioje srityje nebuvo išleis-

Knyga gaunama pas autorių 
32 Rusholme Pk. Cres., Toronto 
3, Ont. ir “Darbininko” adminis
tracijoje, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N.Y., 11221, USA. Kai
na $1.50* .

T. Viktoras Gidžiūnas. OFM

Naujas puolimas, seni ginklai
Įsteigus “mokslinio” ateizmo 

institutą Maskvoje ir priėmus re
zoliuciją stiprinti ateizmo propa
gandą, reikėjo laukti stiprios 
ofenzyvos. Jau išėjo 70.000 eg
zempliorių knygos “Kas yra Tal
mudas” I laida. Vadinas, religi
jos puolimas prasideda žydų tikė
jimo niekinimu. Tos knygos au
torium yra žydas Moisei Salomo- 
novič Bielinskij.

Kaip žinoma, Talmudas yra pa
grindinis žydų rabinų mokslo šal
tinis; jis atsirado pirmaisiais am
žiais po Kr. gimimo. Talmude su
koncentruoti religiniai ir teisiniai 
principai. Talmudas turi 2 dalis.
I — “mišna”; Mozės 5 knygų pa
pildymas ir paaiškinimas. “Miš
na” turi 6 dalis, dėstančias mal: 
das, šventes, santuokos reikalus, 
civilinę ir kriminalinę teisę ir kt.
II dalis “gerama”, kurią sudaro 
mokytų vyrų raštai apie “miš- 
nos” turini. Talmudas yra kolek
tyvus veikalas, surašytas rytiniu 
aramajų kalbos dialektu. Yra dvi 
jo redakcijos: babiloninė, priva
loma žydų religinei praktikai, ir 
jeruzalinė’ kuri teturi istoriškai 
literatūrinę vertę. Minėtos sovie
tų knygos apie Talmudą autorius 
stengiasi išjuokti visą žydų tikėji
mą. Jis puola Izraelio ir JAV ra-

binus, kaip nesveiko žydų nacio
nalizmo šulus.

Po pirmojo Mozės religijos 
puolimo bus išleista antra knyga, 
atakuojanti krikščionių tikėjimą. 
Tos antrosios knygos autorius jau 
seniai žinomas — tai buvęs kata
likų kunigas ir orientalinių kal
bų profesorius Vienos universite
te’ Franz Griese. Labai Įdomus 
faktas, kad prof. Fr. Griese kny
ga pirmą kartą yra pasirodžiusi 
kaizerio Wilhelmo laikais. Ji bu
vo išleista feldmaršalo Ludendor- 
fo lėšomis: Vėliau ja naudojosi 
vokiečių nacionalsocializmo apaš
talai; dabar ji tarnaus sovieti
niam komunizmui kaip ginklas 
krikščionybei pulti. Taip pat Įdo
mu, kad Griese’s, o ne Jono Ra
gausko knyga eis pagrindiniu 
ginklu kovai su krikščionybe. Ma
tyt, Maskva Griesę laiko svares
niu ateizmo “mokslininku”, negu 
lietuvi iškunigį Joną Ragauską. 
Kaip Griese’s knyga nepadarė vo
kiečių pagonimis, taip ji ir sovie
tinių žmonių daugumos nepada
rys nei pagonimis, nei tokiais 
ateistais, kokių Maskvos kompar
tijos centro komitetas nori. Kny
ga kartoja senus priekaištus, ku
rie yra seniai atsakyti ir išnagri
nėti. J. Gbs.

LONDON, Ont.
MOTINOS DIENA bus paminėta ge

gužės 9 d., šeštadienį. Programoje — 
jaunųjų montažas, dalyvaujant D. 
Chainauskienės vad. taut, šokių grupei 
ir kleb. kun. B. Pacevičiaus vedamam 
jaunimo chorui, deklamuotojams ir 
t.t.

RODNEY APYLINKĖ kviečia Lon
dono lietuvius dalyvauti jų rengiama
me Motinos Dienos minėjime gegužės 
3 d., sekmadienį. Jų programoje da
lyvaus Toronto vyrų kvartetas ir pa
skaitą skaitys mūsų klebonas kun. B. 
Pacevičius.

KAIMYNŲ AUKOS BAŽN. FON
DUI.— Tikrai yra džiugu, kad fondo 
rėmėjų gretos tiek pačiame Londo
ne, tiek ir už jo ribų, nuolat gausė
ja. Bažnyčios įsigijimo mums svarbą 
gerai supranta ir kaimyninių koloni
jų lietuviai atsiliepią nuoširdžiomis au
komis, štai J. V. Skrebutėnai iš To
ronto paaukojo $100! P. O. Kamins
kienė iš Hamiltono — $40. Tai jau 
antroji jos auka. Fondui aukojo ir 
lietuviai, negyveną Londone, bet esą 
mūsų parapijos ribose; $20: J. Vit
kauskas; po $10: V. Vaitkus ir P. Ka- 
ziukonis. Visi trys iš Woodstocko; 
$20: J. Mulevičius; $5: B. Lazdinis; 
$2: P. Pigaga.

K. KUDUKIS ne K. Kudulis tvarko 
parapijos knygas ir visą atskaitomy
bę. Už šią korektūros klaidą “T. ž.” 
Nr. 16 K. Kudukį atsiprašome. D.E.

DELHI, Ont.
PADĖKA

Pagerbusiems mus ir apdovanoju
siems mūsų naujagimę dukrelę Kris- 
tiną-Dianą nuoširdžiai dėkojame. Pir
miausia esame dėkingi kun. klebonui 
dr.’ J. Gutauskui už malonų dėmesį ir 
paskolinimą stalų bei Kėdžių.

Nuoširdžiai dėkojame rengėjams: 
Januliams, Šturmams, Rasokams, Vyš
niauskams. Dėkingai prisimename vi
sus dalyvius: p.p. Tamašauskus, Stra- 
domskius, Vyšniauskus, A. Augustina- 
vičius, Škudus, Baltulius, Pūkus, F. 
Spargauskus, Meknevičius, Steigvilus, 
V. Dirsę, Mačiulius, Žebartavičius, B. 
Dirsę, Vilkus, Balčiūnus, Lileikius, 
Martinkevičius, Skodienę, Jurėnus, 
Šturmus, M. Jankus, Juknas, Usvaltie- 
nę (mamytę), Girdvainius, Tarvydus, 
S. Augustinavičius, Gamelius, Verai- 
čius, J. Rudokus, Rasokus, Galeckus, 
Žiogus, Balnius, Vytus, Matelius, P. 
Baltonius, R. Jočius, Ažuolinskus, J. 
Lingaičius, Tirvus, Laureckus, Ger- 
čius, Joneikus, čeikus, Stankus, šiur- 
nas, Janulius, J. Šimkus, E. M. Joknb- 
preikšus.

Nuoširdžiai Jūsų —
Gerda ir Andrius Usvaltai

Berkeley. — Du Kalifornijos 
studentai teigia ilgiausiai žaidę 
krepšinį — 45 valandas; krepšių 
įmesta 6.674.

KLAUSKI APIE KANADA
KLAUSIMAS: Mano žmonai susir

gus, gydytojas davė receptą. Kai vais
tininkas pasakė, kad vaistai kainuos 
$10, padejavau, kad perdaug. Po ant
ro apskaičiavimo paprašė $6.95. Už
mokėjau. Tada nusiunčiau receptą dar 
dviem vaistininkams Toronte. Vienas 
atsakė, kad kainuos $5.75, o kitas — 
$8.55. Ar yra Kanadoje įstaigos, ku
rios prižiūri vaistų kainas?

ATSAKYMAS: Nėra įstatymo, re
guliuojančio kainas betkokio gaminio, 
parduodamo Kanadoje. “Combines 
Act” nurodo, jei tam tikras asmenų

skaičius laikosi vienodų kainų, gali bū
ti traukiami teismo atsakomybėn. “Re
strictive Trade Practices” komisija 
pereitais metais tyrė, nes kainos bu- 
vo dirbtiniu būdu suvienodintos ir pa
našios; taigi, ten turėjo būti slaptas 
susitarimas. Bet pasirodė, kad tai ne
buvo tiesa. Laikas nuo laiko vyriau
sybė ir atsakingos privačios įstaigos 
tyrinėjo kainas, bet iki šiol nerado, 
kad vaistų kainos peraugėtos. Laisvos 
iniciatyvos sistemoj jūsų privilegija 
pirkti kur nori. Greit sužinosite, kur 
geriau ir pigiau pirkti, ar tai būtų 
vaistas ar maisto gaminiai.

Londonas. — Airis, 30 m., ta
po pasauliniu kalbėjimo čempi- 
jonu, iškalbėjęs 133 vai. be su
stojimo. Pasirinkti dalykai — po
litika, hipnotizmas, švara, jauni
mo nusikaltimai ir kriminalai. 
Vėliau pareiškė turįs “plepėjimo 
dovaną”.

Atsiųsta
Pirmyn Jaunime, nr. 2(16), balan

dis, 1964 m., Toronto Moksleivių Atei
tininkų laikraštėlis, 15 psl. Redaguo
ja Aldona Bušinskaitė, 508 Glenlake 
Avė., Toronto 9, Ont., Canada. Virše
lis ir iliustracijos Reginos Danisevi- 
čiūtės.

Lietuvių Dienos, nr. 3(142), kovas, 
1964 m., 26 psl. Red. B. Brazdžionis, 
leidėjas A. F. Skirius, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood 29, Calif., USA.

Floridos Lietuviai, nr. 3(29), kovas, 
1964 m. Floridos lietuvių ir vasaroto
jų mėn. laikraštis. Red. E. Karnėnas. 
Leidėjai: Anelė Zabukas ir Petras Po
cius, 3031 54th St., So. Gulfport 7, 
Fla., USA.

Eglutė, nr. 4, balandis, 1964 m., 31 
psl. Leidžia Lietuvių Kultūros Insti
tutas. Redaguoja ir administruoja 
Nek. Pr. M. seserys, RFD 2, Putnam, 
Conn., USA.

Mūsų Vytis, nr. 1, sausis-vasaris, 
1964 m., dvimėnesinis skautiškos min
ties žurnalas. Red. Vyt. Germanas, 
adm. Ed. Zabarskas, 2300 West 23rd 
St., Chicago, Ill. 60608, USA. Leidžia 
Akademinis Skautų Sąjūdis.

pa minėti
Skautų Aidas, nr. 1 ir 2, 1964' m., 

lietuvių skautų ir skaučių laikraštis. 
Redaguoja kolektyvas, vyr. red. v.s. 
Ant. Saulaitis, Old Colonial Road, 
Oakvillh, Conn. 06779, USA. Admin.: 
s. L. Eimantas, 91 King Edward Ave., 
London, Ont., Canada. Leidžia: LSS 
Tarybos Pirmija.

Muzikos Žinios, nr. 2(169), 1964 m. 
Red. J. Kreivėnas, adm. J. Narukynas, 
2345 W. 56 St., Chicago, Ill. 60636, 
USA. Leidžia Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Vargonininkų Sąjunga. 
Šio nr. priedas: Christus Vincit by 
Rev. L. A. Budreckas, M.M., 7 psl. gai
dų; Rugiagėlės, Br. Budriūnas, žod- 
džiai Br. Buivydaitės, 6 psl. gaidų.

Šaltinis, nr. 2(15), tikybinės ir tau
tinės minties laikraštis. Red. kun. S. 
Matulis, MIC. Red. ir adm. adr. 21, 
The Oval, Hackney Rd., London E. 2, 
England.

Ateitis, nr. 3, kovas, 1964 m., lietu
vių katalikiškojo jaunimo žurnalas. 
Leidžia Moksleivių Ateitininkų Sąjun
ga: 5725 So. Artesian Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

FOUR SEASONS TRAVEL D^-i.
254 LAKESHORE RD. EAST, rOtT VreaiT

Vp A^ĖKI AC tisais kelionių reikalais, visame pašau- 
. DAUtlNAj Įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namu LE 6-4681

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. 
Tel. OX 9-4444

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vak.

SIMPLICITY 
SKALBIAMOJI 

MAŠINA 
yra grynai kanadiškos gamybos, 

11 svarų talpos.

SKALBIA 25% GERIAU

IR GREIČIAU.

1 37 Roncesvalles 
Avė. Tel. 537-1442

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai ryto iki 9 v. vak.

SAUGUS GRĘŽTUVAS. 
METALINIS SKALAUTUVAS. 
DVEJŲ METŲ BESĄLYGINĖ 
GARANTIJA IR 
10 METŲ GARANTIJA 
PAGRINDINĖMS 
MECHANIZMO DALIMS.

Vertas dėmesio 
pirkinys.



Angliškai rašanti Mietu vaite
Otavoje 

dalena Eg_ 
parašiusi romaną “Mountain 
Shadows” ir išleidusi 1955 m., 
be to, visą eilę smulkesnių kūri
nių. Nors jie rašyti anglų k., ta
čiau savo dvasia bei vaizduojamu 
turiniu yra lietuviški ta prasme, 
kad yra įkvėpti lietuvių išeivijos 
gyvenimo. Būdamas Otavoje, 
drauge su inž. Daniu, užsukau į 
jos butą. Kaip buvo sutarta tele
fonu, ji mūsų laukė ir labai ma
loniai bei vaišingai priėmė. Kal
bėjom angliškai ir tai įvairiais

rašytoja Mag-
• Raškevičiūtė,

ir su jais susiję dalykai, todėl ir 
ėmiau teirautis.

— Kur gi išvydote pasaulį — 
Lietuvoj ar Kanadoj?
— Mano gimtinė — Bankhead, 
Alberta. Ten 1907 m. išvydau pa
saulį. Mano tėvui padėjo įsikur
ti p. Matijošaitis. Kaip ir dauge
lis kitų, mano tėvas Raškevičius, 
pabėgo nuo caro karinės prievo
lės ir atvyko į Kanados vakaras 
anglių kasti. Jis buvo kilęs be
rods nuo Prienų. Motina — Ona 
Baltrušiūtė atvyko vėliau. Tėvas 
kiek prasigyvenęs įsigijo mažą 
viešbutį ir turėjo vietiniam susi
siekimui arklių stotį. Tais laikais 
žmonės automobilių nedaug tetu
rėjo, keliai nebuvo pritaikyti, be 
to, anoje srityje prie Banff nebu
vo leidžiama važiuoti automobi
liais. Valdžiai rūpėjo saugoti ne
paliestą gamtą, gyvūniją ir apy
linkės grožį. Visi turėjo važinėti 
arklių traukiamom karietom — 
“stage coach”. Mūsų miestelyje 
Bankhead buvo tam tikslui laiko
mi arkliai. Vėliau, kai išsibaigė 
anglių kasykla, persikėlėm į Bel
levue, kur baigiau gimnaziją. Mo
kytojų seminariją — Normai 
School baigiau 1928 m. Tai buvo 
sunkūs laikai — pijonierių die
nos. Dabar tokio gyvenimo nie
kas negali įsivaizduoti. Net ir su 
mokslu tada buvo sunku. Pvz. 
kad ir aš — nedaug tegavau to 
mokslo. Panašų likimą yra turė
jęs ir mano vyras — jis prasimu
šė į augštuosius mokslus savo jė
gomis.

— Kas Jus paskatino rašyti?
—- Noras įnešti Kanados lite- 

ratūron ateivių gyvenimo pavaiz- 
3 davimą. Tai sritis, kurioje mažai 
kas reiškiasi, o tuo tarpu ateivių 
gyvenimas anais laikais buvo ne 
tik įdomus, bet ir reikšmingas. 
Dabar jis plačiosios visuomenės 
yra užmirštas. Kadangi aš visa 
tai pergyvenau, noriu savo įspū
džius literatūriškai apdoroti.

— Ar šiuo metu rašote ką nors 
naujo?

— Taip, noriu tęsti ateivių gy
venimo pavaizdavimą. Jis man 
toks artimas. Turiu kaiką para
šiusi ir dar teberenku medžiagą.

Autorė mažai ką tepasakė apie 
savo planus ir kūrybą. Iš pasta
bų, paskelbtų “Mountain Shad
ows” aplanke, matyti, kad ji ra
šyti pradėjo 14-kos metų. Reda
gavo vaikų mėn. žurnalą, rašė po
ezijos kūrinių ir vaidinimų, buvo 
kurį laiką “The Writers’ Jour
nal-’ korespondentė. Jos eilėraš
čių buvo spausdinta įvairiuose 
Kanados laikraščiuose bei žurna
luose. žinoma, visa tai — anglų

Magdalena Raškevičiūtė - Eggleston.
Nuotrauka Capital Press Service

kalba. Rūpėjo sužinoti, kaip yra 
su lietuvių kalba.

— Ar nebandėte rašyti lietu
vių kalba?

— Vieninteliai mano rašiniai 
lietuviškai — laiškai mamai. Ji 
man rašo kas savaitę lietuviškai, 
ir aš turiu jai atsakyti. Mamai 
dabar yra 74 m. amžiaus. Ji gy
vena Albertos prov. pas sūnų, to
li nuo Otavos, taip kad labai re
tai matomės.

— Ar tėvai nemokė Jūsų lie
tuviškai?

— Tada ir patys tėvai mažai 
temokėjo. Be to, nebuvo iš ko 
mokytis; net spaudos sunku buvo 
gauti. Atsimenu, tėvai gaudavo 
laikraštį iš Čikagos. Jie man daug 
pasakodavo apie Lietuvą, jos pra
eitį, kaip motinos mokė vaikus 
skaityti iš maldaknygių prie ra
telio, bijodamos rasų žandarų.

— O nepriklausomoj Lietuvoj 
ar neteko būti?

— Ne. Prieš trejus metus ma
no vyras važiavo Europon, ir no
rėjom kartu aplankyti Lietuvą, 
ypač mano tėviškę. Deja, sovietų 
ambasada vizos nedavė ir iki šios 
dienos neatsakė. Man buvo pasa
kyta, kad galėčiau nuvykti tiktai 
į Vilnių ir, berods, Kauną tiktai 
penkiom dienom, bet tokiu pasiū
lymu negalėjau pasinaudoti.

— Ar palaikote ryšius su Ota
vos lietuviais?

— Palikusi savo tėviškę 1928 
m. labai mažai lietuvių tesutikau. 
Pirmasis lietuvis inteligentas, ku
rį sutikau Kanadoj, buvo prof. 
A. Ramūnas, o pirmasis lietuvis 
kunigas — kun. dr. Vikt. Skilan- 
džiūnas Otavoje. Užmegzti pasto-

vių ryšių su vietos lietuviais iki 
šiol neturėjau progos.

Pokalbin įsiterpė inž. Danys 
(Danilevičius) ir paklausė, ar p. 
Eggleston sutiktų atsilankyti į 
lietuvių pobūvį. Ji mielai sutiko 
ir priminė žinanti, kad mons. J. 
Balkūnas esąs jos giminaitis iš 
tėvo pusės.

— Girdėjom, kad Jūsų vyras 
yra žurnalistikos profesorius 
Carlton universitete Otavoje. Ar 
jis negalėtų kartais parašyti ang
liškai spaudai straipsnių apie Lie
tuvą?

— Šiuo metu jis labai užimtas. 
Būdamas žurnalistikos skyriaus 
direktorium, visą laiką skiria 
universitetui ir mažai terašo. 
Atostogų metu išvažiuoja Į Banff 
dėstyti literatūros vasaros kur
suose. Visdėlto aš manau, jeigu 
atsiųstumėt medžiagą, kada nors 
galėtų parašyti.

Mums besikalbant didžiulis ka
tinas gulėjo išsitiesęs ant minkš
tasuolio, o pianino garsai sklido 
iš pusrūsio, kur rašytojos duktė 
moko savo mokines muzikos. Ji 
baigusi konservatoriją, mėgsta 
dėstyti muziką ir domisi muziki
ne kūryba. Padėkoję už tokį mie
lą priėmimą, atsisveikinom ang
liškai rašančią lietuvaitę, augšto 
ūgio lietuviško veido blondinę, 
įaugusią Kanados gyveniman, bet 
dar nenutraukusią ryšių su savo 
lietuviška kilme. Tai liudija ir 
jos įteiktoji knyga “Mountain 
Shadows”, kurioje atsispindi pri
mityvus lietuvių ateivių gyveni
mas ir besiformuojanti kanadiš- 
koji kultūra. Pr. G.
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Baltrušaitis
poetą s-m i s t i kas

Įdomus tai buvo žmogus jau iš povyzos: gražiai nu
augęs, mėlynakis, šviesiaplaukis, visada tiesios, orios 
laikysenos, labai rimtas. Įdomios jo patirtys ir pažintys, 
nes buvo daug keliavęs po pasaulį, įkopęs į kultūros 
viršūnes, pagaliau ilgokai dirbęs diplomatinėje tarny
boje. Dar įdomesnis jo vidaus pasaulis — pažiūros į meną 
bei gyvenimą.

Baltrušaitis buvo didelis talentas, žodžio magikas, 
prasmės jieškotojas, savotiškas mistikas, religininkas.

Panemunių vaikas

Kaip daugelio kitų žymių asmenybių formacijos klo
duose ryškiausios įtakos būna paslėptos vaikystėje, taip 
neabejotinai buvo ir Jurgio Baltrušaičio atveju. Gimė 
jis 1873 m. Skirsnemunės parapijoj, Paantvardžių vien
kiemyje, netoli Nemuno. Augo tarp dviejų brolių ir trijų 
seserų valakiniame ūkyje, neketinamas leisti į mokslus. 
Kaip visi kiti vaikai, jis ganė bandą, dirbo ūkyje, bet 
daugiau nei kiti mėgo stebėti gamtą. Jį kažkas traukte 
traukė klajoti panemuniais, miškais, kaimų keliais, kopti 
į piliakalnius.

— Mane traukė ypač piliakalniai ir apylinkės miš
kai... Labiausiai aš mėgdavau klajoti sodžiaus keliais 
su palinkusiais ir nuo laiko bei darganų pajuodavusiais 
kryžiais, kurie man įkvėpė seno ir skausmingo Golgo-

Kryžių ir miškų įspūdžai dažnai jam grįždavo ir įsi
pindavo kūrybos posmuose:

tiek pristatė ir kodėl?

Protestantų kunigo biografija
KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Prote stantų dvasininkas dr. 
Norman Vincent Peale, pagarsė
jęs savo pamokslais Niujorko 
Marble Collegiate bažnyčioje, 
straipsniais žurnaluose ir knygo
mis (ypač “The Power of Positive 
Thinking”) susilaukė dar gyvas 
būdamas filmo apie savo gyveni
mą. Tai “One Man’s Way”.

Vaikystėje nusistatęs prieš sa
vo tėvo, kaip pastoriaus luomą, 
jaunuolis Peale pasirenka žurna- 
lizmą, kaip nusikaltimų reporte
ris. Savo įtikinančia kalba pajė
gęs išgelbėti mergaitę iš griūvan
čio namo, Peale pajunta dvasinin
ko pašaukimą ir, po trejų semina
rijos studijų metų, paskiriamas 
pastoriumi į Syrąkūzus. Susipa
žįsta su viena studente, kurią ve
da, o vėliau su šeima išvyksta į 
Niujorką.

Tarp asmeninių šeimos įvykių 
įjungiami epizodai ir iš jo karje
ros laimėjimų bei abejonių. Vis
dėlto šiame biografiniame filme 
nėra didesnės dramatinės įtam
pos ir veiksmingumo, bet gana 
gausu dialogų. Gana ilgokai per
duodami net 4 paties dr. Peale 
pamokslai.

Tekstas šiam filmui paruoštas 
pagal Arthur Gordon knygą “Mi
nister To Millions”. Režisavo De
nis Sanders.

Pagrindinę N. V. Peale role su 
giliu įsijautimu atlieka Don Mur
ray, prieš kiek laiko sėkmingai 
pasirodęs kataliko kunigo vaid- 
meny filme “The Hoodlum 
Priest”. Pastoriaus žmonos cha
rakterį pavaizduoja Diana Hy
land, dar naujokė filmuose, bet 
pasižymėjusi Broadway teatruo
se ir televizijoje.

Filme išvengtas betkoks prisi
minimas santykių su katalikais. 
Jie visai net nepaminimi. Deja, 
tokio atsargumo pasigendama re
aliame N. V. Peale gyvenime.

šis filmas nekelia priekaištų 
ar kliūčių betkokiai žiūrovų kate
gorijai.

Amerikiečių filmų režisorius 
Joseph Losey, per paskutinius 
dvylika metų dėl politinių moty
vų pasitraukęs Anglijon, sukūrė 
tikrai menišką, bet savo turiniu 
šiurpų filmą “The Servant”. Šia
me fįlme paliečiami ir kritikuo
jami Anglijos klasių skirtumai. 
Pereitų metų rudeni šis filmas 
atstovavo Anglijai Niujorko fil
mų festivalyje ir pasiekė Kana
dą.

Tai liūdna istorija silpno žmo
gaus, kuris tampa savo tarno ver
gu. Tony, iškilmingai žavus, bet 
paviršutiniškas jaunuolis įsigyja 
didingus XVIII rūmus puošnioje 
aikštėje. Naujas tarnas Barrett 
labai mandagus ir kruopštus, tie
siog atsidavimo ir uolumo mode
lis, tačiau iš jo akių spindi nenu
slepiamas pasikėsinimas prieš sa
vo šeimininką. Nors Tony drau
gauja su praktiška sužieduotine, 
tačiau pilnas nepraktiškų planų 
ir svajonių. Sužadėtinės ragina
mas, jis visdėlto neatleidžia tar
no, kurs atsigabena savo neva se
serį Verą. Ji tik padeda vesti di
diką smukimo kebu.

Tekstą šiam filmui stropiai pa
ruošė Harol Pinter pagal Robin 
Maugham romaną. Nuostabiai 
puiki nespalvota fotografija žy
miai prisideda prie įtampos išryš
kinimo, pristatant vaizdus iš įvai
rių plotmių.

Dirk Bogarde vaidyba tikrai 
puiki ir geriausia jo filmų karje
roje. Nenuostabu, kad už tai jam 
teko Britų filmų akademijos pre
mija. Jautriai įtikinantis ir James 
Fox, debiutantas ekrane, šeimi
ninko, tampančio tarno vergu, ro
lėje. Sklandžiai pasireiškia Wen
dy Craig bei Sarah Milles sužadė
tinių vaidmenyse.

Žmogiškojo silpnumo neatspa
rumas blogio įtakai, pavaizduotas 
nors ir neperdėtoje formoje, ga
li kaikam sukelti tik šiurpą. Tad 
šis filmas rezervuotinas vien pil
nai subrendusiems žiūrovams.

Nuostabusis metalas titanijus
Technikos amžiuj slenkant to

lyn į naujas gamtos užvaldymo 
sritis, nuostabusis metalas tita
nium (Ti) įgauna vis didesnės 
reikšmės. Ten kur reikalinga di
delis stiprumas ir atsparumas 
karščiui, titan jus išstumia aliumi
ni jų. Pačių naujausių lėktuvų, 
kaip C-106, paviršiaus plokštės 
pagamintos iš titanijaus. JAV 
laivynas stato bandymams povan
deninio laivo modelį, pagamintą 
grynai iš titanijaus metalo. Lėk
tuvų varikliai jau seniai naudoja 
titanijų.

Šio metalo didėjantis pareika
lavimas duoda daug vilčių Kana
dos metalurgijai. Yra žinoma, 
kad Kvebeko ir Ontario provinci-

yra gaunamas iš dviejų rūdos rū
siu: ratilio ir ilmenito. Ilmenito 
rūdos klodai randami Kvebeko 
prov. prie Allard ežero. Eksper
tai spėja, kad tai didžiausi rūdos 
klodai visame pasaulyje — apie 
150 mil. tonų. Ji turi 35% tita- 
nijaus ir 40% geležies. Iki šiol 
kasmet iškasama tarp 3 ir 4 šim
tų tūkstančių tonų. Rūda gabena
ma į Sorel miestelio elektrinę lie
jyklą, kur gaunamas titanijaus 
dioksido koncentratas, kuris ga
benamas i JAV tolimesniam ap
dirbimui. Prie St. Urbain yra ra
tilio rūdos klodai, bet produkci- 
nė gamyba maža. Ontaro prov. 
yra dideli “titaniferous magnet-NdU. I\VdJCh.V 11 k/AALdllV V Vllltl' j Ji d LA A LA A A LALO. 11AA VA UUO lllaįlALl 

jose yra dideli titanijaus rūdos ite” rūdos klodai, kurie turi 15% 
klodai. Titanijus, kuris yra 40% titanijaus. Bandymai daromi, bet 
lengvesnis už plieną ir daug at- platesniu mastu ši rūda dar ne- 
sparesnis už aliuminijų, iki šiol1 naudojama. Br.

Stiprių įspūdžių jam paliko gimtinės namai, kuriuos 
buvo ketinęs įausti užplanuoton poemon “Dulkės ir 
žvaigždės”. O tuose namuose šilumą jam teikė ypač 
motina — jo apdainuota verpėja, audėja. Ji verpė ir 
audė ne tik lino pluoštą, bet ir pasakų, padavimų, o 
ypač dainų. Visa tai kurstė ir ugdė būsimo rašytojo 
vaizduotę.

— Paslaptingą poezijos liepsną greičiausiai aš būsiu 
kas tarp dievybės ir žmogaus — savos rūšies dvasinin- 
nus veidas nuolatos gobė mano visą žmogiškąjį gyve
nimą.

Dešimties metų vaikas buvo išleistas į Skirsnemunę 
pas kleboną Žakevičių pasimokyti rašto. Šis pastebėjo 
vaiko gabumus ir prikalbėjo tėvus leisti jį gimnazijom 
Ir jis buvo išleistas į Kauną, kur rado tą patį Nemuną, 
bet kitą, svetimą, nesvetingą pasaulį. Kaunas tais laikais 
buvo labai nelietuviškas.

Iš Kauno vasaromis parvykdavo namo talkinti šeimai 
ir klajoti senais takais. Dar buvo gyva motina, tad kas
met, kol baigė gimnaziją, atnaujindavo ir pagilindavo 
ryšį su mistiškąja kaimo ir. šeimos dvasia.

Bebaigdamas gimnaziją, pradėjo rašyti poeziją ir 
nebepertraukė jos išvykęs Maskvon. Ten baigė fizikos- 
matematikos fakultetą, bet šalimais studijavo literatūrą 
ir mokėsi kalbų. Jų išmoko keliolika ir tai atvėrė jam 
kelius į pasaulinę literatūrą.

Tarp rašto žinovų

Antrais studijų metais jau buvo paruošęs du eilėraš
čių ciklus ir dvi dramas, bet jų niekur neskelbė. Užtat 
pradėjo spausdinti vertimus rusų literatūros žurnaluose. 
Vertimams rinkosi žymiausius rašytojus ir per savo gy
venimą išvertė per 50 veikalų. Iš tų vertimų jis beveik 
ir pragyvendavo, o prieš tai — iš privačių pamokų. Savo 

‘ originalia kūryba pradėjo rodytis rusų žurnaluose baigęs 
studijas apie 1899 m., ir labai greit atkreipė į save žy
mesniųjų talentų dėmesį.

Baltrušaitis atsidūrė labai įdomioj rašto ir meno 
žmonių draugystėj. Iš pačių rusų jo draugai buvo Bal- 
montas, Briusovas, Poliakovas, Čekovas — rašytojai ir 
Skriabinas — muzikas. Beversdamas pasaulinių autorių 
veikalus, vėliau bekeliaudamas, susibičiuliavo su skan
dinavais — Ibsenu ir Strindbergu, italais — Papini ir 
Amendola, anglu Gordonu Craigu. Be kitko, jis dalyva-

vo ir Ibseno laidotuvėse, siunčiamas rusų rašytojų drau
gijos.

Pirmuosius du lyrikos rinkinius jis išleido rusų kal
ba dar prieš I D. karą. (Tretysis buvo išleistas po jo 
mirties Paryžiuje). Pirmasis rinkinys “Žemės laiptai” 
buvo išverstas ir išleistas italų kalba — “Le Scale 
Terrestre”. Apie jo kūrybą jau tada pradėta rašyti ne tik 
rusų literatūroj, bet ir kitų tautų. Baltrušaitis nejunta
mai kopė į pasaulinio garso pakopą.

Religiškos pažiūros į meną

Garsėjo jis ir savo originaliom pažiūrom į meno es
mę ir menininko — rašytojo paskirtį. Poezija jam buvo 
tartum religinės apeigos giesmė, o poetas lyg tarpinin- 
paveldėjęs iš mano motinos jautriausios sielos. Jos Švei
kas. Poezijos tikslas, kaip Čiurlioniui tapybos, jam buvo 
tartum žemės atnaša visatos Kūrėjui.

Menas amžinai einąs aukuro link ir anksčiau ar vė
liau vėl sugrįšiąs prie šventosos ugnies, vėl įžengsiąs į 
šventyklą tarnauti didžiajai pasaulio paslapčiai. Kiek
vienas tikrai meniškas kūrinys esąs liturgiškas savo gi
liausiose šaknyse ir religiškas savo augŠčiausiose viršū
nėse. Dėlto kūrėjas privaląs būti tobulas savo meno 
įrankis: atnašautojas ir pirmoji auka, tarpininkas ir kū
rybinio stebuklo šaltinis.

Šias pažiūras Baltrušaitis pirmą kartą atskleidė rusų 
kultūros ir meno atstovam savo viešoj paskaitoj, kurią 
1915 m. rengė filosofinė draugija Maskvoje.

Būtų permaža pasakyti, kad Baltrušaitis tik teoriš
kai susikūrė šias mistiškas pažiūras. Jis tuo gyveno, taip 
dainavo, ir, sakytume, apaštalavo, primindamas net ki
tiem dainiam jų pašaukimą:

— Ne mirksnio liepsnai tavo kanklės, broli!
— Ne žemės taurei tavo troškis, tad amžių gaire 

remkis, loškis!
— Dainiaus žygiai iš amžių semia, gerbdami lygiai 

dangų ir žemę.
— Dainiau, metęs džiaugsmą pigų, semk iš skausmo, 

ne iš knygų žodį, Dievo žaibui lygų...
— Iš Jo dosnumo, dainiau, gavo ir skambų kerą 

kanklės tavo, ir tu atlygink Jam daina. Kad nors ir vargti 
žmogui duota, žmogum Ši žemė vainikuota ir amžių 
žiedas — jo daina.

KULTŪEIffiJE VEIKLOJE
SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDA- i 

KNYGĖ jau pasirodė įvairiomis kalbo- 1 
mis ir negirdėtai dideliu tiražu. Lie- : 
tuviškai išleista 10.000 egz., angliškai :
— 67.000, vokiškai — 45.000, olandiš
kai — 450.000, itališkai (du leidimai) <
— 35.000, ispaniškai — pirmojo leidi
mo 15.000 (antrojo leidimo tiražas — 
nesužinotas), kiniškai — 2.000 egz. Ru
denį leidinys pasirodys ir prancūzų k. 
Jų išleidmu daugiausia rūpinasi kun. 
L. Jankus. Tai viena priežasčių, kodėl 
jis sovietinio teismo buvo nuteistas 
kalėti net 15 metų.

LIETUVIŲ DIENA NIUJORKO PA
RODOJ įvyks rugpjūčio 23 d. Progra
moje dalyvaus 38 liet, chorai su 1.300 
dainininkų, 20 tautinių šokių grupių 
su 400 šokėjų. Lietuvių Dienos prog
ramai pranešinėti yra pakviesta filmų 
artistė Rūta Lee-Kilmonytė.

“THE MARIAN” balandžio mėnesio 
nr. išėjo pertvarkytas. Redakcijos rei
kalų vedėjas kun. dr. J. Prunskis su
telkė visą eilę naujų bendradarbių, 
augštų kvalifikacijų žmonių. Redak
ciją sudaro: kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, kun. dr. J. Prunskis, kun. dr. J. 
Vaškas, MIC, ir kun. A. Naudžiūnas, 
MIC.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS gegužės 9 d. Čikagoje 
paminės K. Donelaičio 250 m. gimi
mo sukaktį, šalia meninės programos 
bus jo raštų paroda. Joje bus parodyti 
ir mūsų periodinėj spaudoj paskelbti 
straipsniai apie Kr. Donelaitį. Planuo
jama vėliau juos išleisti atskiru lei
diniu.

ŽURN. PATRICIA YOUNG, vanku- 
verietė, nuolatinė katalikiško laikraš
čio “Our Sunday Visitor” bendradar
bė ir dažna vedamųjų autorė, savo ra
šiniuose dažnai mini Lietuvą ir jos 
kančias. Balandžio 19 d. “Our Sunday 
Visitor” ji spausdina straipsnį “Twen
ty Million Souls”, reiškiantį nusiste
bėjimą, kad pasaulis kalbėjo ir tebe
kalba apie Hitlerio išžudytus šešis mi
lijonus žmonių, tuo tarpu nutyli Le
ino, Stalino ir Chruščiovo ekstermi- 
nuotas daugiau dvidešimt milijonų 
sielų. Straipsnyje net du kartu mini
ma Lietuva, pabrėžiant ir klausiant: 
“How about some publicity for fair 
play for Hungary, for Lithuania, Lat
via, Estonia, Poland and a dozen other 
conquered nations?”...

J. CICĖNAS savo Dienų skeveldro
se — “Naujienose”, cituodamas nese
niai laisvę pasirinkusį lenkų poetą ir 
dramaturgą Artur Marya Swinarski, 
cituoja ir to poeto kartotą Proudhon 
mintį: “Laikraščiai — tai minčių ka
pinynas”. Gi Swinarski priduriąs: 
“Tarkime, kad taip; bet ir mintys juk 
kur nors turi palaidotos, kai joms atei
na galas — ir ne kiekviena pašventin
toje žemėje”.

ADELAIDĖJE šv. Kazimiero para
pijoj leidžiamas “šventadienio Balsas” 
pradėjo 12-tuosius metus. Jį pradėjo 
leisti kun. kun. dr. P. Jatulis.

KOMUNISTINĖ “LAISVĖ” RAŠO: 
“Skaudu, kai nyksta talentai prasilavi
nusių žmonių tik todėl, kad, suvilioti 
melagių, apleido savo gimtąją šalį, 
kur šiandien būtų įvertinti, pagerbti”. 
J. Cicėnas “Naujienose” paaiškina: 
“Na, ir mizerija! Gal tovarišč pasakys, 
ko ‘nutilo’ Sruoga, Vienuolis, Vaičiū
nas, kodėl ‘nepataiko į taktą’ Anglic- 
kis, ko žuvo Jokūbėnas, ko ‘pertaisi- 
nėja savo (senus) raštus’ Boruta, ko 
‘puse burnos’ Graičiūnas, Inčiūra ir t. 
t. ir t.t. Ko pagaliau Baltušis nebai
gia ‘Parduotų vasarų’ (literatūrą ‘par
davė’ valdininkėlio nuzulintai kėdei, 
ir kam?!), kur Putino ‘Sukilėliai”? Ir 
t.t. ir...”

LB AUSTRALIJOS KR. VALDYBA 
pradėjo leisti politinį antikomunistinį 
žurnalą anglų k. “News Digest — In
ternational”. Perskaitęs žurnalo pirmą 
ir antrą numerius, apie leidinį labai 
palankiai atsiliepia dr. A. Mauragis 
“Tėviškės Aiduose”, pabrėždamas, jog 
tas žurnalas — tai “tikroji priemonė 
kovoje su komunizmu”. Pr. AL

HEIMATGRUSS. Jahrbuch der 
Deutschen aus Litauen fuer 1963 — 
Tėviškės sveikinimas. Vokiečių iš Lie
tuvos metraštis 1963 m.; Salzgitter-Le- 
benstedt: Landsmannschaft der Litau- 
en-Deutschen, Am Saldergraben 12. 
96 psl. Leidinys gausiai iliustruotas 
dokumentinio pobūdžio vaizdais iš 
prieškarinių ir karo metų. Iš straips-

nių pažymėtinas neseniai mirusio pas
toriaus Max Bordelius “Friedlich - 
freundliche Koexistenz” psl. 13-18, 
kur paliečiami lietuvių-vokiečių san
tykiai neprikl. Lietuvos laikais. Prof, 
dr. Constantin von Regel “Liebe zum 
Osten” psl. 19-23 pasakoja apie savo 
pabėgimą iš Kauno bolševikams už
ėjus ir sunkumus įsikurti gimtojoje 
Šveicarijoje karo metu. Prof. dr. Man
fred Hellmann straipsnyje “1648-1655 
— erste Vertreibung und Flucht der 
Litauendeutschen” (Pirmasis Lietu
vos vokiečių išvarymas ir bėgimas) 
psl. 72-75 pasakoja apie bėglius iš Lie
tuvos Didž. Kunigaikštystės miestų į 
Prūsiją maskviečių invazijos metais 
XVII a. viduryje; apie tai jau rašė 
Karge, Ivinskis ir kt. Pakartotos ke
lios iliustracijos iš XVII a. Lietuvos 
vokiečių praeities iš “Das Litauen- 
Buch (1918).

KIELTO, FED. VOKIETIJOJE, UN- 
TE veikia pasaulinio ūkio institutas 
—Weltwirtschaftliches Institut Nese
niai jam sukako 50 veiklos metų. Ins
tituto archyve sukaupta ir tūkstančiai 
Lietuvos, Latyijos ir Estijos perijodi- 
nių ir kitų leidinių, ypač iš Pabaltijo 
nepriklausomybės laikų. Susidomėję 
gali pasinaudoti instituto leidiniais. 
Įvairios lietuvių institucijos Vakaruo
se jau nekartą tomis galimybėmis yra 
pasinaudojusios. Pageidaujant už mo
kestį atliekamos ir norimų leidinių 
fotokojipos.

BERNARD FERON KNYGA pran
cūzų k. “Dieu en Russie Sovietique”, 
išleista Paryžiuje 1961 m., išversta vo
kiečių kalbon. Išvertė Rudolf Tann- 
hof, išleido Hans Driewer Verlag, 
Essen 1963 m. Knyga pavadinta “Gott 
in Sowjetrussland”. Vokiškasis' verti
mas yra papildytas prof. Maceinos pa
stabomis. '

DIE LITERATUR IN DER WELT’ 
pirmasis tomas jau yra išleistas Zueri- 
che. Jame yra 17 psl. straipsnis apie 
lietuvių literatūrą, parašytas prof. A. 
Maceinos. Kituose tomuose bendra
darbiauti pakviesti dr. J. Grinius, A. 
Vaičiulaitis ir kiti.

WOLFGANG LAUR Vokietijoj pa
rašė studija “Namens- und Sprach- 
schichten in den nordoestlichen Pro- 
vinzen dės Deutschen Reiches” — 
Vardų ir kalbų sluogsniai šiaurės-ry
tų Vokietijos provincijose žurnale: 
“Zeitschrift fuer Ostforschung”. 12. 
Jahrg. Heft 4. Dezember 1963. Stdu- 
dijos skyriuje “Namen dės baltischen 
Schicht” — Baltiškojo sluogsnio var
dai psl. 748-752 liečiami lietuviški vie
tovardžiai Rytprūsiuose. Pabaigoje pa
žymima, kad sovietų okupuotos Ryt
prūsių dalies beveik visi vietovardžiai 
pakeisti rusiškais; tik kaikurių van
denų vardai palikti senieji.

m

PROF. DR. ANTANAS MACEINA

NIEKŠYBĖS
PASLAPTIS

svarsto VI. Solovjovo supratimą, 
kas yra antikristas ir kokia jo 
rolė bei apraiškos pasaulio isto
rijos kūrime.

“Si autoriaus studija norėtų 
būti... antikristlnių užmačių ati
dengimas” (A. Maceina).
Išleido Ateitininkų Federacija, 

916 Willoughby Ave, Brooklyn, 
N.Y. 11221. Gaunama leidyklos 
adresu ir pas platintojus. Kaina 
4 doleriai.

I... ——■■

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“GYVENIMAS PAŠVĘSTAS DAI

NAI”, V. Kavoliūno apybraiža, supa
žindina skaitytojus su lietuviško ope
ros teatro įkūrėju Kipru Petrausku. 
Knygą autorius pradeda Kipro studi
jomis Peterburgo konservatorijoje, 
pirmaisiais žingsniais Marijos teatre 
ir baigia dabartiniu į pensiją išėjusio 
žmogaus gyvenimu. Neseniai K. Pet
rauskas atšventė 75 metų amžiaus su
kaktį. Iš scenos jis pasitraukęs 1957 
m., išsinešdamas didžiulį veterano dai
nininko patyrimą — virš 80 įvairių 
operų partijų. Kūrybinį dainininko 
kelią 1950 m. propagandiniais sume
timais įvertino Maskva, suteikdama 
jam Sov. Sąjungos “liaudies artisto” 
vardą, Lenino ir Darbo raudonosios 
vėliavos ordinus. Taip pat propagan
diniais sumetimais Lietuvos komparti
ja jį du kartus — 1946 m. ir 1954 m. 
— paskyrė kandidatu į augščiausiąją 
tarybą.

Apie dabartinį K. Petrausko gyveni
mą V. Kavoliūnas rašo: “Kiekvieną 
rytą — tiek skaisčių saulės spindulių 
nužertą, rasos ašaromis besiprausian
tį pavasarį ar vasarą, tiek pažliugusį 
rudenį ar speiguotą žiemą — būtinai 
sutiksite gatvėje aukštą, tiesų vyrą, 
truputį palinkusį, lyg besiklausant 
muzikos ar gamtos garsų, gyvenimo 
nušarminta galva. Tarsi rūpestingas 
šeimininkas jis iš lėto, santūriu žings
niu apsuka Gedimino kalną, aikštę, 
patraukia palei linksmai akmenimis 
bešokinėjančią Vilnelę, Neries pakran
tes.” Popiečius Kipras mėgsta praleis
ti stadijone, o vakarais jį gali matyti 
koncertų salėse, besiklausantį jauno
sios kartos dainininkų ir kitų meninin
kų. Jauniesiems dainininkams jis ne
kartą yra ištiesęs pagalbos ranką, pa
dėdamas įveikti pirmuosius žingsnius 
sunkiame operos meno kelyje.

MONOGRAFIJĄ “MIKALOJUS 
DAUKŠA” parašė Jurgis Lebedys. 
Ji buvo išleista pr. metų pabaigoje. 
Recenzentas J. Jurginis veikalą laiko 
rimta M. Daukšos, jo kalbos ir tuome
tinės aplinkos studija: “Jeigu sakysi
me, kad Mykalojus Daukša yra lietu
vių kultūros istorijoje žibintu, tai Le
bedžio knyga yra naujai įpiltas į jį 
aliejus”. Spręsdamas klausimą, ar M. 
Daukša postilę išvertė vienas, ar gal
būt turėjo padėjėjų, J. Lebedys prita
ria išeivijoje esančio kalbininko P. * 
Skardžiaus nuomonei, kad vertimas 
buvo atliktas vieno asmens — paties 
M. Daukšos.

UETUVSKŲ KILIMŲ PARODA 
atidaryta Trakų muzėjaus salėje. Eks
ponatus šiai parodai davė Lentvario 
kilimų fabrikas, kuris yra pagarsėjęs 
jau ir už Lietuvos ribų. Parodos lan
kytojams labiausiai patinka šių die
nų ornamentai — “Erdvė”, “žvaigž- 
dynas”, “Atomas” ir raštai žiemos mo
tyvais — “žiemos fantazija”, “Užsnig
ta tvora”, “žiema”, “Pusnys”, “žie
mos langas”. Parodą aplankė ekskur
santai iš Lenkijos, Vitebsko, Maskvos 
ir Latvijos vietovių. Kaikuriuose kili
muose vilna jau pakeista atsparesniu 
ir pigesniu sintetiniu pluoštu — lav- 
sanu. V. KsL



Mann & Martel
BEALTOBS

2320 Bloor St W.
BABY POINT

$8JOO pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Kanados plaukimo pirmenybėse, ku- 
riose dalyvavo 28 Kanados ir Ameri
kos plaukimo klubai, N. Kėkštaitė iš
sikovojo II v. 100x4 l.s. ir VI v. 400 L 
s. (5:17 min).

Toronte mokyklų plaukimo pirme
nybėse Vaida Jurevičiūtė išsikovojo 
I v. 25 y. nugara (18,1 sek.),, III v. 
50 yJ.s. ir III v. 100 y. x 4; Jonas So
doms — I v. 25 y. peteliške (15,1),.I 
v. 100 yJ.s. (68,6 sek.) ir II v. ind. 
100 y. estafetėje; Robertas Mikučio- 
nis — II v. 100 y .l.s. ir III v. 50 y.l.s.

Š. Amerikos lietuvių ir pabaltiečių 
plaukimo pirmenybės šiemet bus pra
vestos Klevelande birželio 27-28 d.d. 
Tuo pat laiku įvyks ir pabaltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybės.

š. Amerikos krepšinio pirmenybės 
įvyks Klevelande gegužės 9-10 d.d.

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai dalyvavo ŠAL pir

menybėse, kurios įvyko užpraeita sa
vaitgalį Detroite. Jose šalia Klevelan- 
do, Čikagos, Detroito, Omahos, Hamil
tono ir Toronto stalo tenisininkų da
lyvavo ir 10 vytiečių, kurie laimėjo 
daugumą pirmųjų vietų. Štai kaikurios 
pasekmės: vyrų vienetas — 1. J. Ka
valiauskas (Omaha), 2. P. Gvildys, 3. 
J. Nešukaitis (abu Vytis), 4. Kleiza 
(Čikaga), 5. Varnas (Detroitas). Mo
terų vienetas: 1. E. Sabaliauskaitė, 2. 
V. Nešukaitytė. Jaunių A: 1. Nasvy- 
tis (Klevelandas); jaunių B: 1. A. 
Krasauskas, 2. E. Zabiela (abu Vytis); 
jaunių C: 1. K. Galbokis, 2. Zakarevi
čius (abu Vytis). Mergaičių A: 1. E. 
Sabaliauskaitė, 2. V. Nešukaitytė; 
mergaičių B: 1. V. Nešukaitytė; mer
gaičių C: 1. V. Nešukaitytė, 2. Kuda- 
baitė (Hamiltonas), 3. R. Stončiūtė 
(Vytis). Vyrų dvejetas: 1. Gvildys — 
Nešukaitis, 2. J. Kavaliauskas — R. 
Kavaliauskas. Moterų dvejetas: 1. E. 
Sabaliiauskaitė — V. Nešukaitytė. 
Mišrus dvejetas liko neišaiškintas. Jo 
finalistai P. Gvildys ir E. Sabaliaus
kaitė — J. Nešukaitis ir V. Nešukaity
tė rungtynes žais Toronte. Vyrų ko
mandinis: 1. Vytis, 2. Omaha. Moterų 
komandinis: 1. Vytis, 2. Omaha.

Vyčio stalo teniso sekcija praėjusia
me sezone buvo viena veikliausių sek
cijų. Šiame sezone vytiečiai numato 
dalyvauti šiose varžybose: gegužės 2 d. 
centrinės Ontario pirmenybėse Toron
te; gegužės 8-9 d. Pabaltiečių pirme
nybėse Klevelande ir gegužės 16 d. 
centrinės Kanados pirmenybėse Ota
voje.

Krepšinio sezono užbaigimo proga 
buvo suruoštas pobūvis Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Pobūvio metu buvo prista
tyti jaunieji krepšinio meisteriai, sta
lo tenisininkai, lietuvių ir pabaltie
čių slidinėjimo meisteriai K. Ališaus
kas, J. Jorfaitis ir įteikta dovana Pa
baltiečių slidinėjimo meisterei Onu
tei Ališauskaitei.

Krepšininkės paskutinėse sezono 
rungtynėse įveikė Canada Life penke
tuką 36:24.

Lengv. atletikos ir lauko teniso tre
niruotės numatomos pradėti artimiau
siu laiku.

Gailutė Kerniūtė tarpklubinėse plau
kymo rungtynėse Leaside, 50 yd. plau
kime nugara laimėjo II vietą. Daina 
Žukauskaitė mokyklos šuolio į tolį var
žybose laimėjo I vietą.

Mūsų rėmėjams: K. Ališauskui, V. 
Pulkiui, S. Ramanauskui ir S. ir V.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų. žemės sklypų, apartamentu, bizniu.

RUSHOLME RD. — COLLEGE. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 2 augštų, 
8 kambarių, 2 virtuvių namas. Vand. alyvos apšildymas. Garažas, šoni
nis privatus įvažiavimas. Kaina $19.000.

BLOOR — OSSINGTON. $3.000 įmokėti, mūro, 10 didelių kambariu na
mas. Kaina $15.000.

BATHURST — GLENCAIRN AVĖ. $1.000 įmokėti, medinis, atskiras, 5 
kambarių namas, sklypas 45x160, garažas, privatus įvažiavimas. Kaina 
$10.900.

INDIAN RD. — RONCESVALLES. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, dvieju 
augštų, 10 kambarių namas. Kiekviename augšte vonia 4 gabalų, mod. 
virtuvės, garažas. -

SWANSEA. $20.000 įmokėti, mūro, atskiras 10 butų, 6 metų pastatas. 
Kaina $82.000.

BLOOR — DUNDAS. $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių banga- 
liukas. Sklypas 50x160. Kaina $13.900.

Skabiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo R-10 vai

J. KUDABA, namų telefonas RU 3-2105
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

Baliūnams nuoširdžiai dėkojame.
A. S.

KOVO ŽINIOS
Hamiltono koviečiai, dalyvavę Det

roito žaidynėse bal. 18-19 d., sugrįžo 
su laimėjimu. Mergaičių stalo teniso 
iki 13 m. grupėje D. Kudabaitė laimė
jo II vietą. Iki 16 m. grupėje: D. Ku
dabaitė — II vietą, Vaitonytė — III ir 
Tumaitytė — IV. Moterų klasėje dve
jetas: Kudabaitė - Vaitonytė laimėjo 
III vietą.

Krepšininkai Meškauskas ir Viners- 
kis pakviesti į lietuvių jaunių krepši
nio rinktinę žaisti Klevelande pabal
tiečių krepšinio pirmenybėse.

Kovas dėkoja p-lei Subatnikaitei už 
nuvežimą ir globojimą žaidėjų Det
roito žaidynėse. Taip pat nuoširdi pa
dėka Hamiltono Bendruomenės valdy
bai, bankeliui “Talka” ir p. A. Šilins- 
kui už piniginę paramą sportuojan
čiam-jaunimui.

Kas norėtų praktikuotis lauko teni
se ateinantį sezoną, prašoma kreiptis 
pas J. Svilą ir A. Grajauską. V. P.

šie metai — olimpiniai. Deja, Lie
tuvos trispalvės nematėm Innsbrucke, 
neplevėsuos jinai ir Japonijos sostinė
je. Tačiau turime puikią progą išgar
sinti savo tėvynės vardą Australijos 
žemėje, prisidėdami prie mūsų krep
šininkų išsiuntimo į tą kontinentą. 
Tautieti, savo auka prisidėk prie kelio
nės išlaidų padengimo, siųsdamas sa
vo įnašą Kanados Komiteto ižd. L. 
Rickevičienei, 4 Avon Avė., Toronto 
9, Ont.

Ateitininkų žinios
HAMILTONO ATEITININKŲ šven

tėn išvykstama gegužės 3 d., sekmadie
ni, 9.30 vai. r. Važiuojantieji punktu
aliai susirenka prie Prisikėlimo par. 
Visi dalyvauja Hamiltone 11 vai. pa
maldose. Po to bus bendri pietūs. Iš
kilmingas aktas su menine programa 
2.30 vai., o vėliau šokiai jaunimui. Tė
vai, norintieji pasivežti vaikus namo, 
prašomi atvykti prie Prisikėlimo par. 
9 v.v.

LILIJA KIZAITĖ, šv. Jono Krikšt. 
parapijos jaunesniųjų ateitininkų pir
mininkė, mokykloje šokdama per kliū
tį gimnastikos pamokos metu, nelai
mingai griuvo ir nuskėlė kelio dviejų 
kaulų gabalus, kurie nukirto kojos 
sausgyles ir sužeidė raumenis.

Dešimt dienų išbuvusi ligoninėje, 
jau grįžo į namus, bet be lazdų dar po
rą mėnesių negalės vaikščioti.

Idėjos draugai-ės linki Lilijai grei
to bei laimingo pasveikimo.

SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS — 
šį šeštadienį, gegužės 2 d., 6.30 v.v. 
Prisikėlimo par. muzikos studijoje.

JAUN. MOKSL.* AT-KIŲ MERGAI- 
ČIŲ abiejų būrelių susirinkime pr. 
sekm. LV Namuose pravesti debatai 
pačių mergaičių pasirinkta tema “Ar 
mokslas mums reikalingas, o gal ir be 
jo galima apsieiti?” Tema buvo vispu
siškai išgvildenta. Prieita išvados, 
kad žmogui įgimta siekti ko nors, kas 
jį tobulina. Mokslas gi kaip tik ir yra 
viena tokių priemonių. Susirinkimui 
baigiantis, pasivaišinta mergaičių su
neštais kepsniais.

VYR. MOKSLEIVIAI organizuoja 
ekskursiją Niujorko pasaulinėn paro
dom Norima važiuoti birželio mėn. 
pabaigoje.

TORONTO
Ateitininkų vasaros stovykla 

vyks nuo liepos 18 iki rugpjūčio 
1 d. T. pranciškonų stovyklavie
tėje. Stovyklon bus priimami ber
niukai ir mergaitės 12-18 m. am
žiaus. Vadovaus studentai ir čia 
mokslus baigę akademikai, turį 
stovyklinės praktikos ir vadova
vę įvairiom stovyklom JAV.

Tėvai, nokintieji savo vaikus 
leisti ateitininkų stovyklon, pra
šomi įsidėmėti šią datą.

Jaunųjų menininkų pasirody
mas. — Kaip praneša didieji To
ronto dienraščiai, čia šiuo metu 
vyksta įdomi paroda — 20 jau
niausių dailininkų, daugiausia 
gimnazijų mokiniai, yra išstatę 
savo kūrinius, tikėdamiesi gauti 
stipendijas studijoms Menų Kole
gijoje. Paroda vyksta Lothian 
Mews galerijoje, 96 Bloor St. W. 
Šioje parodoje dalyvauja ir du 
lietuviai — R. Astrauskas ir R. 
Juknevičius, kurių dideles foto
grafijas įsidėjo “Toronto Star” 
pereito šeštadienio laidoje.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus narių susirinki
mas, balandžio 19 d. sutraukė 
gausų būrį narių ir viešnių.

Pradžioje apžvelgti socialinių 
reikalų ir parengimų nuveikti 
darbai bei einamieji reikalai. 
Centro v-bos pirm. L. Imbrasienė 
pranešė apie Socialinės Pagalbos 
Biuro veiklą. Mokyt. E. Krikščū- 
nienė savo paskaitoj nušvietė šių 
laikų sukeltas problemas, kurias 
jaunuolis turi išgyventi kartu su 
brendimu, čia labai svarbus yra 
tėvų uždavinys suprasti savo vai
kus ir tapti jiems noriai pasirink
tu autoritetu. Daugelis šių dienų 
jaunuolių blogybių dažnai pri
klauso nuo blogos seimos įtakos. 
Taip pat ir šio krašto valstybinės 
mokyklos, besivadovaudamos De
wey teorija neina tinkamu auk
lėjimo keliu. Kilo gyvos diskusi
jos, ilgokai užsitęsusios. Išsiskirs
tyta pageidaujant ateityje dau
giau panašių paskaitų. Pedago
gei E. Krikščiūnienei už taip 
gražiai ir išsamiai paruoštą pas
kaitą nuoširdžiai dėkojame. Kor.

Baleto šokėjai V. Karosaitė ir 
J. Puodžiūnas, kurie pereitą šeš
tadienį koncertavo Toronte, turė
jo labai įvairią programą: prade
dant nuo klasikinio Čaikovskio 
romanso ir einant į modernų iš
raiškos šokį, šis pastarasis bene 
ir buvo stipriausias koncerto ba
leto numeris, gal tik be reikalo 
pavadintas “Kas bernelio sumįs- 
lyta”, nes pats šokis buvo grynai 
internacionalinis. Graži duoklė 
lietuviškumui atiduota paskuti
niuoju lietuvišku potpuri, meniš
kai atliktu visais atžvilgiais, ša
lia baleto, programoje dar buvo 
mums jau žinoma ksilofonistė NL 
na Rae, lietuvišku jautrumu atli
kusi eilę klasikinių kūrinių.

Gaila, kad šiame jaukiame kon
certe, kurį organizavo Toronto 

i apylinkės valdyba, buvo mažai 
■ publikos.

Lietuvių studentų 
žinios

“DRAUGO” 18/4 NR. AMERIKOS 
LIETUVIŲ STUDENTŲ S-GA būkš- 

! tauja, kad dalis studentų yra pasyvūs 
lietuviškoje veikloje. Mažai kas ver
žiasi į vadovybę, net sunku būsią su
daryti Vyr. Ats. valdybą. Tam truk
dančios, dalinai, srovinės studentų or
ganizacijos. Keliamas klausimas apie 
susijungimą visų organizacijų į vieną 
ASS. čia, žinoma, įeitų ir Kanados 
studentai.

Gaila, kad lietuviškas akademinis 
jaunimas (dalis) yra pasyvus visuo
meninei veiklai. Pirmoj eilėj, visi tu
ri siekti diplomo, bet laisvalaikius tu
rėtų sunaudoti visuomeninei lietuviš
kai veiklai ir pramogoms. Mano nuo
mone, lietuviškas akademinis jauni
mas turėtų priklausyti ne tik lietuviš
kiems studentų sambūriams, bet siek
ti viršūnių ir bendrose universiteto 
studentų organizacijose.

Būti vien vergiškos dvasios žmoge
liu ir gyventi iš kitų malonės, gau
nant algelę ir rūpinantis tik šeimele, 
yra neiškilaus lietuvio akademiko gy
venimas. Alma

Lietuvių skautų 
veikla

RAMBYNO TUNTAS bal. 19 d. pa
minėjo savo globėją šv. Jurgį. Vilkiu
kų dvasios vadas Tėvas Paulius Balta
kis, OFM, vaizdžiai jį apibūdino. Sve
čias, Stanley Park distrikto tunt. C. 
Cook, sveikino ir džiaugėsi gražia lie
tuvių skautų veikla; dovanojo ilgo 
skautavimo žymeniu v.s. V. Skrinską 
ir s. F. Mockų. Stovyklavietės fondo 
pirm. ps. G. Stanioniui visos draugo
vės įteikė savo aukas iš Kaziuko mu
gės gauto pelno.

Antroji sueig. dalis pravesta užsi
ėmimų formoj, išdalyti raštai klausi
mai, į kuriuos kiekvienas turėjo atsa
kyti. Dainas pravedė tunt. s. K. Batū
ra, o savo meną parodė kiekviena d-vė 
atskirai. Ps. P. Kalvaitienė iš Bostono 
lankėsi tunto sueigoj ir paliko vilkiu
kams daina, kurią jie greit išmoks.

MIRGOS D-VRS eglių skiltis, vad. 
Z. Gvildytos, turėjo iškylą Leaside 
Parke. Gamtoje paminėjo šv. Jurgį ir 
mokėsi kelionės ženklus.

STOVYKLAVIETĖS AUKOTOJŲ 
šio vajaus trečias sąrašas — po $100: 
dr. A. S. Pacevičius, dr. A. A. Valad- 
ka; po $25: Br. Vaškelis, dr. M. D. 
Luman; $20: dr. M. J. Urbonas; $15: 
dr. J. Watt; po $10: V. G. Jocas, B. 
Kasponas. Visiems aukotojams nuošir
dus skautiškas ačiū.

ėka
Balandžio 6 d. man buvo suruoštas labai gražus priešves- 

tuvinis pobūvis. Pirmiausia noriu išreikšti savo nuoširdžią 
padėka visoms ponioms rengėjoms, kurių dėka ši maloni 
staigmena įvyko ir kuri visada man liks kaip brangus prisimi
nimas. Taip pat dėkoju visoms ponioms ir panelėms, dalyva
vusioms šiame pobūvyje ir už tokias puikias dovanas bei 
nuoširdžius linkėjimus.

Judita Matulionytė

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

JACQUES LIPSCHITZ • LIPŠICAS,
Lietuvos žydas, kuris yra pasaulinio 
garso skulptorius, neseniai Čikagoje 
buvo matomas vienoje televizijos pro
gramoje apie seno amžiaus sulauku
sius kūrėjus.

Šioje programoje, perduotoje per 
visos Amerikos televizijos tinklą, bu
vo pranešta, jog Lipšicas, kuris nese
niai sulaukė 72 m. amžiaus, yra gimęs 
Lietuvoje ir vėliau atvykęs Amerikon. 
Pats Lipšicas papasakojo apie savo 
kūrybą, darbus, pažymėdamas, kad di
delė amžiaus našta jam nekliudo rea
lizuoti užsimotus planus dailės sri
tyje. Jo numone, su kiekvienais me
tais įgaunamas patyrimas tarnauja kū
rybai.

Su Lipšico kūryba plačiau galės su
sipažinti čikagiečiai gegužės 15 d. Arts 
Club patalpose yra atidaroma jo dar
bų paroda.
• • •

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ LIETU- 
VIAI aktyviai dalyvavo neseniai įvy
kusiuose rinkimuose: ar tai bandyda
mi kandidatuoti, ar tai gavę progą pa
sipuošti kandidato titulu ar tik būda
mi rinkėjų eilėse. Bene didžiausią lai
mėjimą rinkimuose pasiekė cicerietis 
John Kimbark-Kimbarkas, kuriam ati
teko Cicero miesto sekretoriaus — 
“Town Clerk” vieta. Si pozicija yra ga
na augšta — antroji savo svarbumu 
Cicero miesto vadovybėje.

Kitas lietuvių kilmės žmogus — dr. 
William Osmanski pirmuosiuose rinki
muose buvo nominuotas respublikonų 
partijos kandidatu “Coroner” pozicijai 
užimti. Šis mūsų tautietis, kuris iš pro
fesijos yra dantų gydytojas, anksčiau 
plačiai pasižymėjo kaip vienas iš ge
riausių amerikoniškojo futbolo žai
dėjų.

Kiek sunkiau ėjosi Alfred Skallish - 
Skališiui, kuris norėjo patekti į gana 
augšta postą — Illinois valstybės gu
bernatoriaus kėdę, čia jam pirminiuo
se rinkimuose pavyko gauti tik kelis 
tūkstančius balsų.

Beje, Į nežymius postus norėjo kan- 
didatuoti ir keli naujieji ateiviai, bet 
jų pavardės dėl tam tikrų formalumų 
nebuvo net įrašytos į balsavimo kor
teles.

Yra gerai žinomą, kad žmonės sten
giasi bandyti savo laimę politikoje. 
Tokiu būdu gal ateityje daugiau lie

Kanados Lietuviu Fondo mecenatui 
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus,

jo žmonai, sūnui, dukrai ir giminėms 
gilia užuojauta reiškia —

KL Fondo valdyba

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus,

žmoną, vaikus ir jų artimuosius giliausiai užjaučia —

Dr. A. Pacevičius ir šeima

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankeli: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30-^-7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus,

liūdinčią jo žmoną Mariją, dukrą ir sūnų su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame —

P. S. Liačai

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus, 

velionies našlei, dukrai p. Liudai Daunienei su šeima 
ir sūnui Vytautui su šeima 

gilią užuojautą reiškiame —
S. B. Vaitiekūnai

A. t A.
JUOZUI PETRAVIČIUI mirus,

jo žmonai, sūnui Vytautui ir dukrai Liudai Daunienei 
Otavoje bei jų šeimoms 

reiškiame giliausią užuojautą —
Aldona ir Heris Gelažnikai 
Benigna Jonušienė

A. t A.

Dr. PRANUI ANCEVIČIUI mirus, 
gilią užuojautą jo šeimai reiškia —

Teilsisi ramybėje! Raudžių šeima
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tuvių įžengs į politines augštumas. 
• • •

DR. VYTAUTAS VARDYS, Wis- 
consin un-to politinių mokslų profe
sorius, balandžio 17 d. B. Pakšto sa
lėje Čikagos lietuvius supažindino su 
Amerikos užsienio politikos įvairu
mais.

Kalbėtojas pabrėžė, jog amerikie
čiai yra savanaudžiai ir jie savomis 
rankomis karštų kaštanų traukti iš 
ugnies neis. Amerikoje nesą žmonių, 
kurie karu norėtų spręsti santykius 
su Sov. Sąjunga... Jeigu kartais to
kia kalba eina, tai esanti daugiau tik 
rinkiminė propaganda. Amerika šiuo 
metu laukianti, kad Sov. Sąjungoje re
žimas lengvės, komunistų valdžia po 
truputį minkštės ir Sov. Sąjungos ag
resyvumas pradės dingtt

Kalbėdamas apie R. Europą, dr. 
Vardys pažymėjo, kad tos šalys Ame
rikai yra antrinė problema ir pareiš
kė, jog Amerikai R. Europos vaduoti 
nesiryš. Amerika palaikys tik mora
lias tendencijas, pavyzdžiui “iki tam 
tikro laiko” nepripažins Lietuvos oku
pacijos ir pan. Ėjimas agresyviu ke
liu reikštų erzinimą sovietų, o Ame
rika to nenori.

Dr. Vardys dar nurodė, jog yra pa
vojaus, kad Amerika gali nuslysti į 
šalį ir užuot laukusi Sov. Sąjungos- 
Kinijos susikirtimo gali stoti kaip są
jungininkas sovietų pusėje.

Diskusijose dr. Vardys davė pavyz
džių, liečiančių ir padėtį okup. Lietu
voje. Pasirodė, kad jis seka okup. Lie
tuvos spaudą ir žino apie tenykščią 
būklę.

Tillsonburg, Ont*.
NUPIRKO VIEŠBUTĮ. — Du hamil- 

toniečiai lietuviai — Balys Šeduikis 
ir Juozas Kežinaitis — balandžio 28 
d. perėmė didžiausią Tillsonburg vieš
butį Arlington, kuris yra pačiame šio 
miesto centre. Išleisdami juos iš Ha
miltono linkime geriausio pasisekimo. 
Manau, kad ir naujoje vietoje jie bus 
visų tautiečių pamėgti, ir jų viešbu
tis bus visų plačiųjų apylinkių tautie
čių susitikimų vieta.

Gegužės 2 d., šį viešbutį jiems par
davęs Balys Kronas savo lėšomis ruo
šia oficialų atidarymą, žiūr. skelbimą 
4 psi. sk. st.

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
JANE — BLOOR, $2.000 įmokėti, 

6 kambarių mūrinis namas, 
alyvos šildymas, garažas. 10 
metų atvira skola.

INDIAN RD. — BLOOR,
$2.000 įmokėti ir viena atvi
ra skola 10 metų. 10 kamb. 
per du augštus, atskiras, mū
rinis dupleksas. Prašoma 
kaina $18.300.

QUEBEC — BLOOR,
$3.000 įmokėti, 6 kamb. mū
rinis namas ant didelio skly
po. Yra leidimas ir planai 
dviem namam statyti. Prašo
ma kaina $12.900.

BABY POINT. $3.000 įmokėti, at
skiras 5 kambarių bungalas, 
alyvos šildymas, garažas, vie
na atvira skola balansui.

RUSHOLME RD. — COLLEGE.
$3-4.000 įmokėti. Puikus 10 
didelių kambarių atskiras 
namas su atskiru įėjimu, 
vand. alyvos šildymas, vieta 
garažui, 5 kambariai ir vo
nia pirmame augšte.

RUNNYMEDE — BLOOR. Apie 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, 
šiurkščių plytų originalus 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas, 
viena atvira skola 10 metų.

KINGSWAY. Apie $5.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis bungalas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
užbaigtas rūsys, arti susisie
kimo, neaugšta kaina.

JANE — BLOOR. $5.000 įmokėti, 
rupių plytų, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis 
planas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

RUNNYMiEDE — BLOOR rajone, 
apie $4-5.000 įmokėti, 8 k. 
per du augštus, atskiras na
mas, 2 vonios, garažas su šo
niniu įvažiavimu, viena.atvi
ra skola balansui, netoli 
Bloor.

INDIAN RD. — RONCESVALLES. 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių 
atskiras namas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ge
ra vieta nuomavimui.

HIGH PARK — BLOOR. $8.000 
įmokėti, keletos metų senu
mo, originalus 17 kambarių 
tripleksas, vand. alyvos šil
dymas. Garažai. Viena atvira, 
skola 10-čiai metų, netoli 
Bloor.

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

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

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

$2.000 įmokėti, Queen • Lansdowne, 
6 kamb. namas, 2 virt., šilto van
dens šild., dvigubas garažas. Pra
šo $13.900.

$6.000 įmokėti, Royal York—West
way, 6 did. kamb. bungalas, poilsio 

kamb. plius mažas pusryčių kam
barys, pristatytas garažas, dide
lis sklypas, naujas rajonas. Pra
šo $22.300.

$10.900 pilna kaina, 6 kamb. mūr. 
namas, alyvos šild., garažas, 1 hi
poteka balansui. Įmokėti $1.000.

$5.000 įmokėti, Bloor — Quebec.
10 kamb., atsk., mūr., namas, 2 
virt., 2 vonios, šilto vandens šil
dymas, garažas, 1 hipoteka bal.

Tnrime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 įmokėti, 8 butų mūrinis pa* 

statas. Karšto vandens-aly
vos Šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) 5^ % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir 1.1. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, intercom., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, intercom., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
' $0000 įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėtu Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

$3.000 įmokėti, Jane—Annette bun
galas, mūr., 5 kamb., moderni 
virtuvė, alyvos šild., alyvin. da
žais dažytas tinkas, garažas, vie
na hipoteka balansui.

$8.000 įmokėti, 14 kamb. tripleksas, 
mūrinis, šilto vandens šildymas, 
3 modern, virt ir vonios. $350 
mėn. pajamų, privatus įvažiavim., 
dvig. garažas. Prašoma kaina 
$31.000.

10 akrų lygios, sausos žemės plo
tas, Milton, Ont., prie pagrindinio 

kelio, arti Miltono plytinės ir 401 
- 25 kelių. Pramatomas pramonės 
augimas. Prašoma kaina $7.500, 
įmokėti $2.500.
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių -• Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
Telefonas 251-4864

(Atkelta iš 2 PsL)
yra pasakęs kelių valandų kalbą, 
kuri atspausdinta ir “Tiesoj”. Jis 
čia pasisako su visom detalėm ir 
programiniais punktais dėl visos 
eilės partijos tikslų ir aplamai 
dėl pasaulinės komunistų takti
kos. Jis nesivaržo savo išsireiški
muose ir savo “idėjos draugus” 
kolioja, kaip ir visokius imperia
listus, kolonistus, kapitalistus ir 
aplamai “liaudies priešus”.

Suslovas pastato kiniečių kom
partiją ir jos vedamą propagandą 
vienon eilėn su “antisovietinių, 
antikomunistinių, reakcinių, im
perialistinių sferų organais”. 
Propaganda neturi nieko bendro 
“su komunistų santykių elemen
tarinėmis normomis” ir yra iš es
mės “įžeidimas visos mūsų parti
jos, visos sovietinės tautos”. Esą 
kiniečių spaudoje skelbiami “to
kie kliedėjimo tvirtinimai, kad 
mūsų partija susitarusi su ameri
kiniu imperializmu, su pasauline 
reakcija, su Tito klika, su renege- 
ratais ir dešiniaisiais socialdemo
kratais, veda kovą su broliškomis 
socialistinėmis valstybėmis, su 
broliškomis partijomis, su visais 
marksistais ir viso pasaulio revo
liucinėmis tautomis”.

Suslovui yra aišku, kad “Pe- 
kingas užėmė liniją, vedančią į 
komunistinių partijų skilimą, su
darymą frakcijų bei grupių, prie
šingų marksizmui - leninizmui”. 
“Kiniečių vadovybės sugalvoti 
planai nieko bendro neturi su 
marksizmu-leninizmu, su pasauli
nio socializmo interesais”.

Suslovas vadina kiniečių prog
ramą “sukinietintu socializmu”. 
Kiniečių tikslas esąs: “panaudoti 
įvairaus plauko politinius atska
lūnus, komunizmo renegeratus, 
anarchistus, trockistus ir pan., — 
suskaldyti komunistų apjungtą 
frontą ir ... pajungti komunisti
nes partijas savo įtakai”.

“Kiniečių komunistų partijos 
vadovybės užmačios siekia pri
mesti savo avantiūristines sam
pratas ir metodus Azijos, Afri
kos, P. Amerikos tautoms, išri
kiuoti tautas vieną prieš kitą pa
gal rasinį principą, suardyti drau
gystę tarp tautinio išlaisvinimo 
bei darbo sąjūdžių; o tai gali tik 
dezorganizuoti ir susilpninti visą 
išlaisvinimo sąjūdį”.

Suslovas konstatuoja, kad “ko
va tarp pasaulinio socializmo ir 
pasaulinio kapitalizmo yra mūsų 
epochos pagrindinis turinys ...”

Kiniečiai “reviduoja marksisti
nį mokslą apie darbo klasės isto
rinę reikšmę, nužemina pribren
dusių kapitalistinių valstybių

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
_ Sav. Bill Bartha ir Frank Petit
Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal. 

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

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

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

Taupyk ir skolinkis

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

Toronto Lietuvių _ ... ... 
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai •
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone)

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ '

Dėmesio!•
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys -
RO. 9-6047

International 
Driving School 

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome tu standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswasenais.

darbininkijos sąjūdi”.
Suslovui “visi faktai kalba už 

tai, kad socializmo valstybės gali 
trumpais istoriniais laikotarpiais 
pralenkti kapitalistinius kraštus 
ir ūkio srityje”.

Suslovas tvirtina, kad “kuriant 
socializmo ir komunizmo techniš
ką bazę, socialistiniai kraštai su
duoda imperializmui smūgį po 
smūgio materialinės gerovės sfe
roje. Kai kapitalistinių kraštų 
darbininkai ir ūkininkai, matys 
socialistinių valstybių laimėjimus 
ir ūkinės gerovės srityje, darbi
ninkijos gyvenimo lygio pakėli
mą, demokratijos ir aplamai ma
sių rolę valstybių valdyme, įsiti
kins, kad tik socializmo santvar
koj galima patenkinti darbo žmo
nių pagrindinius reikalus”.

Reikia organizuoti pagalbų silpnesniem
(Atkelta iš 2 psl.) 

laikraštį, kaip dabartinis “Times’ 
ar pan. Radijo tarnybos ir visas 
kultūrinis gyvenimas klestėtų.

* -
Ilga išeivijos istorija rodo, kad 

tautiniai namai ir bažnyčios, kal
bėtojai ir meninės programos ne
apsaugojo mažumų nuo ištautėji- 
mo, tik kiek nutęsė. Neapsaugos 
nei kultūrinė stipresnės koloni
jos pagalba, žmonės serga tauti
ne apatija ir Toronte, ir Montre- 
alyje, ir net Čikagoje. Tik didelė
se kolonijose proporcingai dau
giau intelektualų ir šiaip aktyvis
tų, kurių išugdytos tautinės insti
tucijos ir veikimas labiau užden
gia lietuvišku veikimu nesido
minčius, negu mažesnėse vieto
vėse. Net Prisikėlimo salėje To
ronte girdėjau jaunimą kalban
tis tik angliškai.

Tautiečiams išjudinti reikia di
dingų planų ir kažko kito. Pagal
ba reikalinga ir didžiosioms ko
lonijoms. Jau seniai lietuviams 
laikas žengti plačiu pasauliniu 
mostu, o ne grupuotis tik apie sa
vo Namus ir bažnyčią ir laukti 
kas bus. Mumyse glūdi didelė po
tencinė jėga, tik kad niekas jos 
rimčiau neišjudina- ir taip vis 
smūtkeliu tautų pakelėje tebery- 
mome.

Mano siūlomas planas kaikam 
gali atrodyti nerealus. Bet jis 
jis daug realesnis, negu nepri
klausomos valstybės atstatymas 
ar partizanų kovos iš Lietuvos gi
rių šiam karui pasibaigus. Pla
taus masto veikimui turime visus 
duomenis: pinigų pas lietuvius 
yra; netrūksta, gabių, gerai iš
mokslintų ir sąžiningų asmenų, 
net buvusių valstybinio masto 
organizatorių; gera konjunktūra

AR JAU PRAŠĖTE

SAVO 
socialinės apdraudos 

numerio

UŽPILDYKITE PAREIŠKIMO 

FORMĄ DABAR

Unemployment Insurance Commission
OTTAWA UIC-264B

Vyriausybė išduoda socialinės apdraudos numerio 
korteles vietoje iki šiol daugumos dirbančiųjų turėtų 
nedarbo apdraudos numerių. Naujieji numeriai pa
lengvins vyriausybei naudoti modernius įstaigų me
todus greitesniam darbo našumui tvarkant nedarbo 
apdraudos ir kitus socialinės gerovės reikalus, kaip 
pvz. siūlomasis pensijų planas.
Dėl šių priežasčių jūs esate kviečiamas prašyti socia
linės apdraudos numerio, net jeigu ir nemokate į ne
darbo apdraudos fondą.
Jei dar nesikreipėte, štai ką reikia daryti.
JEI ESATE DIRBANTIS, darbdavys įteiks jums pa
reiškimo formą. Užpildykite ją ir nedelsdamas grą
žinkite darbdaviui.
JEI ESATE NEDIRBANTIS ir gaunate nedarbo ap
draudos pašalpą, užpildykite pareiškimo formą, kai 
kreipsitės į Unemployment Insurance Commission 
įstaigą asmeniškai arba paštu.
JEI ESATE DARBDAVYS, registruotas nedarbo ko
misijos įstaigoje, savaime gausite pareiškimo for
mas. Jei nesate registruotas komisijoje, prašome 
kreiptis į vietinę nedarbo įstaigą, ir formos bus jums 
pasiųstos. įteikite pareiškimo formas savo darbinin
kams, leiskite jas užpildyti ir nedelsiant jas visas, 
ne individualiai, grąžinkite komisijai.

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymas 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

A " “’ALFA RADIO & TV
Parduodam h* taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-61C5. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.VBIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

“Tai ir yra gili politinė pras
mė: nukariauti kapitalizmą ūkiš
kai ir tuo būdu rimtai palengvin
ti visom revoliucinėm jėgom ko
vą su imperializmu”.

Pagal Suslovą, visi kiti tarpvalstybi
niai nesusipratimai įvyko dėl kiniečių 
nedraugiškumo. Rusai buvo pasiuntę 
Kinijon 1950-60 m. 10.000 savo specia
listų. Rusijoj mokėsi ir praktiką atli
ko irgi apie 10.000 kiniečių inžinierių, 
technikų ir kitų specialistų. Gilino 
studijas ir 1.000 mokslo žmonių; apie 
11.000 studentų kiniečių yra baigę ru
sų mokyklas, universitetus.

Kultūriniai ryšiai šiuo momentu vi
sai nutrūkę. Įvyksta vis dažnesni nesu
sipratimai prie rusų-kiniečių bendros 
sienos. Pasak Suslovo, tai “grubi ki
niečių provokacija”; “mes neturime 
jokių teritorinių ginčų”.

ir pakankamai laisvės. Ir idealiz
mas daugelyje dar nevisai išny
kęs, nors kiek aprūdijęs.

Nei gyvybės, nei kraujo aukų 
dabar nereikalaujame — tik po 
šimtinę į metus ir stiprios vienin
gos organizacijos. Šitie tautiečiai 
būtų nugarkauliu ir pastoviu va
rikliu viso veikimo, kurį likimas 
uždėjo išeiviams ant pečių. Su
prantama, jie turėtų būti atitin
kamai atžymėti. Tai ir būtų pats 
efektyviausias žingsnis į praktiš
ką silpnųjų pagalbą ne tik mažo
se, bet ir didelėse kolonijose vi
same pasaulyje. P. š.

Miami Beach, Flo.
DR. A. UŽUPIENĖ šiuo metu va

saroja Miami Beach, Jazbučių motely
je, 8910 Collins Ave. Su ja kartu at
važiavo p. A. Ščepavičienė. čia jos 
rado torontiškę kaimynę p. A. Apera- 
vičienę; be to, sutiko pažįstamus iš 
Detroito p. K. Šeputas, kurie dažnai 
čia lankosi.

VANCOUVER, B.C.
SPAUDIS BALIUS buvo surengtas 

bal. 25 d. Programoje dalyvavo vieti
nės meno pajėgos. Pelnas skiriamas 
biuleteniui “Br. Kolumbijos Lietuvis” 
leisti. Jau išėjo 3 nr. Redaguoja F. 
Valys, adm. — Z. Katilienė.

PRINCE GEORGE KATALIKŲ KO
LEGIJOJE dėsto jaunas filosofas prof. 
Vyčinas. Jis su kitais tautiečiais ke
lia mintį steigti lietuvių vasarvietę 
prie Boston Bar.

LANKĖSI keletas tautiečių iš Mont- 
realio ir Toronto. P. Vyšniauskas, P. 
Jankauskas ir P. Savickas ketina per
sikelti į Vankuverį.

PAMINĖTA Balio Radzevičiaus 50 
m. ir jo dukros Rūtos 10 m. sukaktis. 
Dalyvavo gražus būrys tautiečių su
kaktuvininkų namuose.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

St. Catharines, Ont.
LIETUVIŲ MISIJOS — PARAPI

JOS 15 METŲ SUKAKTIES MINĖJI
MUI KOMITETO POSĖDIS įvyko ba
landžio 19 d. vienuolyno patalpose. 
Dalyvavo komiteto nariai: J. Daino- 
ras, A. Gverzdys, S. Janušonis, J. Ka- 
lainis, P. Meškauskas, J. Skeivelas, 
A. Stankevičius, K. Stankevičius, S. 
Setkus, P. Šukys, A. Viskontas, A. 
Zubrickas ir A. Žinaitis.

Nutarta pakviesti į šventę J. E. 
vysk. V. Brizgi ir T. pranciškonų pro
vincijolą T. J. Gailiušį. šventei atida
ryti pakviestas Lietuvos gen. konsul. 
dr. J. žmuidzinas. Taip pat nutarta 
išsiuntinėti garbės pakvietimus viet. 
visuomenės veikėjams.

Komitetas patvirtino programą. Pri
tarta sukakties leidiniui, kuris nu
švies T. pranciškonų misiją ir Niaga
ros pusiasalio lietuvių veiklą. Perkant 
įėjimo bilietus, knyga bus duodama 
nemokamai vienai šiemai.

Vienbalsiai buvo patvirtinta šven
tės data, birželio 20 d., ir nutarta pa
kviesti prie šventės prisidėti Wellan- 
do bendruomenės valdybą, kuri buvo 
numačiusi tą pačią dieną rengti Wel- 
lando Jonines, padengiant jai iki šiol 
susidariusias visas išlaidas. kor.

MOTINOS DIENOS minėjimas ren
giamas gegužės 10 d. vienuolyno pa
talpose, 75 Rolls Avė. 10 v.r. pamal
dos už motinas; po pamaldų minėji
mas su menine programa, kurią išpil
dys mūsų jaunimas — Niagaros pu
siasalio skautai. Visuomenė prašoma 
tą dieną skirti motinų pagerbimui 
tiek bažnyčioj pamaldose, tiek minė
jime, tiek savo šeimoj.

Apyl. valdyba

Fort William, Ont.
AUKOS LIETUVIŲ FONDUI. — 

$30: dr. E. Jasevičiūtė; $3: B. Raulic- 
kas; $2: J. Pargauskas, W. Bružas, J. 
Simonaitis, J. Brus, J. Tumosa; $1: J. 
Paukštys, V. Gurtajus, J. Osila, A. 
Kazlauskas, P. Ramonas, J. Blaškys, 
Peter, J. Goptaitis, S. Gimbutis, J. Ba
ronas, K. Jakaulėnas, J. Paliusky, A. 
Vaitkus, I. Kowalczyk, J. Danėnas; 
50 et.: V. Jokubauskas.

J. Kriščiūnas surinko $3. Aukas rin
ko J. Pargauskas. Iš viso surinkta 
$61,50.

MOTINOS DIENOS minėjimą ruo
šiame gegužės 16 d. Prosvita salėj, 
Simpson St., už kino Lake Theater, 
Fort William. Visus maloniai kvie
čiame dalyvauti. E. J.

VISIEMS JŪSŲ APDRAUDOS REIKALAMS

Prano BARAUSKO
a

6-0811
or RO 6-0832 
Commisioner for Taking Affidavits

RO

g e n t ū r a

49 CAMEO CRES. 
TORONTO 9

DR. E. ZUBR1EN3
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi, 
neto LE. 14251; namų CL. 94029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryte 
iki 630 vaL vak. Šeštadieniais nuo 

10 vaL ryto iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BUKOWSKA, R O. 
274 RONCESVALLES AVE

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

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

' f

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eienu-a valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

..ŠYPSENOS..
LENKIŠKI ANEKDOTAI

— Daktare, aš sergu triguba 
asmenybe: vienaip galvoju, kitaip 
kalbu ir dar kitaip elgiuosi.

— Kreipkitės į augštiesiems 
kompartijos pareigūnams skirtą 
ligoninę!...

Mokytojas: Kas išrado elektri
nį skutimosi aparatą?

Mokinys: Rusas Ogorkovas, be- 
siknaisiodamas amerikiečių am
basados šiukšlių krūvoje...

— Ką mūsų režimas yra pasi
savinęs iš kitų žmonijos sukurtų 
sistemų?

— Techniką — iš akmens am
žiaus laikų, laisvę — iš vergijos 
laikotarpio, išnaudojimą — iš ka
pitalizmo ir savąjį vardą — iš 
socializmo...

» * *
Kvailumo aptarimas

Remdamasis prof. Osleriu dr. 
A. Račkus rašo: “Kai jaunas ge
ria, yra kvailas, o kai senas ne
geria — tai irgi kvailas”. '

Saksofonas ir revolveris
Texas valstijoje turistas stebi

si, kad krautuvėje galima nusi
pirkti tik revolverius ir sakso- • 
fonus. t

— Tai paprastas dalykas, — 
paaiškina savininkas, — kiekvie
ną kartą, kai tik mes parduoda
me saksofoną, jo kaimynas atbė
ga nusipirkti revolverio.

Pajieškojimai
Lietuvos gen. konsulato Toronte 

jieškomas Lietuvos kūrėjas savanoris 
VIKTORAS PETROVAS. Jieškomasis 
arba žinantieji apie jį maloniau prašo
mi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
1 Trillium Terrace,
Toronto 18, Ontario.

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 9-7132



10 psi. * Tėviškės Žiburiai » 1964. IV. 30. — Nr. 18 (745)

TO ROM T
Toronto kronika, ateitininkų, skautų ir studentų žinios — 8 psl.

1964 m. gegužės 2 dieną Prisikėlimo parapijos salėje
Toronto Liet. Moterų Šalpos Grupė “DAINA” ruošia tradicinį

KARTŪNO BALIU
Gros Benni Ferry orkestras. Turtinga loterija, geras bufetas. 
TRYS STILINGIAUSIOS SUKNELES BUS PREMIJUOTOS. 
Įėjimas: $1.50, studentams $1. Pradžia 730 v.v.

IŠ ARTI IR TOLI, VISUS, MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI “Dainos” valdyba

ŠV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Gegužės mėn. laikomos tradici

nės gegužinės pamaldos, šiokiadieniais 
jos vyks 7.30 v.v., šeštadieniais — po 
8 vai. rytinių pamaldų ir sekmadie
niais — po 9.30 vai. rytinių pamaldų. 
Pirmosios gegužinės pamaldos — ši 
penktadienį, gegužės 1 d.

— Šis penktadienis — pirmasis ge
gužės mėn. Po rytinių pamaldų lanko
mi ligoniai namuose, o vakare 7.30 
vai. laikomos specialios šv. Mišios.

— Tikybos pamokos mokiniams, 
lankantiems viešąsias mokyklas, nuo 
praėjusio sekmadienio nutraukiamos 
iki sekančio rudens. Vaikams, besi
rengiantiems pirmajai išpažinčiai, pa
mokos vyksta tris kartus savaitėje: 
antradieniais ir ketvirtadieniais 6.30 
vai. ir sekmadieniais — po 11 vai. pa
maldų. '

— Susirinkimas tėvų, kurių vaikai 
ruošiasi pirmajai išpažinčiai, įvyksta 
šį antradienį 6.30 v.v. Bus aptartos de
talės, susijusios su pirmosios Komuni
jos vaikų iškilmėmis, ir sudaryta ko
misija.

— Motinos Dienos proga išdalo- 
mos anketos, kuriose galima pažymėti 
intencijas už gyvas ir mirusias moti
nas. Motinos Dienos minėjimas įvyks
ta gegužės 10 d.

— šį šeštadienį 7.30 v.v. parapijos 
salėje įvyksta parengimas ankstyves
nės imigracijos lietuviams pagerbti. 
Tepraeina šis pobūvis lietuviškai nuo
širdžioje ir jaukioje nuotaikoje. Pobū
vio metu — vaišės, meninė programa, 
pasilinksminimas.

— Gegužės 2 d., šeštadienį, 9 vai. r. 
— iškilmingos pamaldos Kauno “Auš
ros” gimnazijos įsisteigimo 100 metų 
sukakčiai atžymėti. Pamaldas užsakė 
minėtosios mergaičių gimnazijos mo
kinės.

— Ilgojo savaitgalio proga, gegužės 
17 d. 11 vai. pamaldos bus laikomos 
Springhurste, Gerojo Ganytojo stovyk
los patalpose.

A. a. Juozas Petravičius -buvo 
stambiausias Liet. Fondo rėmė
jas, bei narys, įnešęs $1.000. Tai 
pirmas toks stambus įnašas Liet. 
Fondui Kanadoje, kurio valdybos 
pirm, dabar išrinktas dr. A. Pa- 
cevičius, o tarybos — V. Ignaitis.

Albion Motors Ltd., lietuvių 
sav. automobilių atstovybė, ple
čia savo veiklą; automobilių ir 
sunkvežimių pardavimą papildo 
nauja šaka. Dabar jau galime 
gauti aliuminijaus gamybos lai
velių, didesnių laivelių su prieka
bomis ir motorų. Žvejams ir besi
domintiems vandens sportu ver
ta susipažinti- su minėtais McCul
loch bendrovės naujų modelių 
pavyzdžiais. Pr. ”

“Dainos” krautuvė yra gavusi 
naujų muz. plokštelių. Dabar ji 
įsikūrusi 111 Roncesvalles Avė.

Specialios kainos perkantiems pagal “Freezer Plan”. Mes įt
renkame jums geriausią “Baby Beef”-ketvirtį ar pusę jautuko, 
supjaustome pagal jūsų nurodymus, atitinkamai supakuojant ir 
pristatom j namus.

Taigpi turime didelį pasirinkimą įvairiu šviežių, rūkytų mėsų, paukštienos, importinių maisto 
gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Be to, pas mus gausite lietuviškų sūrių, palaido sviesto, gardžių 
silkių ir šviežių, jaunų paršiukų. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE meat market
335 RONCESVALLES AVĖ. Telefonas LE 5-1258

Savininkai Edvardas ir Irena Punkriai

A L G ARBENS
R E A L 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.
HIGH PARK. DUPLEKSAS. $25.500. įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 

2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.
SCARLETT RD. — HUMBER UPE. TRIPLEKSAS. $31300. Įmokėti 

$5.000 ar daugiau. 4 metų senumo, viso 17 kambarių su balkonais, gele
žiniai laiptai, vandeniu šildomas. Vieta trims automobiliams. Nuomos 
$355 mėn.

ST. CLAIR — OAKWOOD. KETURPLEKSAS. $45.000. Įmokėti apie 
$15.000. Vienas morgičius balansui. Originalus pastatas šu balkonais, 
dideli butai, viso 20 kambarių, modernizuotas ir geram stovy. 2 gara
žai, privatus įvažiavimas. Nuomos $440 mėn.

CLOVERDALE SHOPPING MALL. PENKIŲ BUTŲ. $58.000. Įmokėti 
apie $15.000. 3-jų metų senumo, gražus modemiškas pastatas su balko
nais ir geležiniais laiptais, Terrazzo. Vandeniu alyva šildomas. Garažai. 
Nuoma — $645 į mėn.

BATHURST—DUPONT. SEPTYNIŲ BUTŲ. $55.000. Įmokėti apie $10.000. 
Senesnis pastatas, bet geram stovy, vandeniu apšildomas. Nuoma apie 
$700 į mėnesį.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS K
— Pr. šeštad. iš Prisikėlimo bažny

čios palaidota a.a. Ona Radzevičienė. 
Sūnus Vladą, Vytą ir dukrą Mariją 
bei jų šeimas ir visus artimuosius gi
lia užjaučiame.

— Tėveliui Lietuvoje mirus, nuo- 
šidžiai už jaučiame Eleną Kerberienę 
ir jos šeimą.

— Šį šešt. 7.30 v.r. laikomos p. Lau
rinavičienės užprašytos šv. Mišios už 
a.a. Ant. Laurinavičių, 1 mėn. nuo jo 
mirties sukakties proga; 9 vai. ryto — 
sūnaus Juozo Kaulinus šeimos užpra
šytos šv. Mišios už neseniai Lietuvo
je mirusią a.a. Barborą Katilienę. 
Abejose Mišiose kviečiame dalyvauti 
šeimos artimuosius.

— Šį sekm. dėl pirmos Komunijos 
iškilmių Mišios bus laikomos tik baž
nyčioje 8, 9, 9.30, 11 ir 12 vai. Salėje 
Mišių nebus. Specialiose Mišiose 9.30 
vai. kviečiame dalyvauti tik tuos, ku
rie turi ką nors bendro su pirmos Ko
munijos iškilmėmis.

— Pirmos išpažinties ir Komunijos 
pamokos — šį aritrad. ir ketv. 7 v.v. ir 
šį šeštad. 4 v. p.p. Visos pamokos baž
nyčioje. šeštad. po pamokų — pirmoji 
vaikučių išpažintis. Tėveliai ir artimie
ji išpažinties prieina per pamoką-re- 
peticiją. Būtų gražu, kad tą brangią 
dieną visų vaikučių tėveliai ir artimie
ji priimtų Komuniją.

— Pirmoji parap. vaikučių Komu
nija — šį sekm. per specialias Mišias 
9.30 v. ryto. Komuniją priims apie 70 
vaikučių. Dėl vietos stokos iškilmėse 
dalyvauja tik vaikučių artimieji. La
bai atsiprašome. Iškilmes filmuoja ir 
fotografuoja speciliai kviesti asmenys. 
Po apeigų bažnyčioje — iškilmingi 
pirmos Komunijos pusryčiai par. salė
je; dalyvauja vaikučiai su tėveliais ir 
artimaisiais.

— Pr. sekm. baigtos sezono kate
chetinės pamokos nekat. pradž. mo
kyklas lankantiems mokiniams ir re
ligijos pamokos nekatal. gimnazijas 
lankantiems gimnazistams. Katecheti
nes pamokas trijose klasėse dėstė 
Nek. Pr. Marijos seserys, o religijos 
pamokas gimnazistams — T. Korneli
jus. Jas lankė 130 jaunuolių. Pr sekm. 
pavyzdingai lankiusieji katechetines 
pamokas T. klebono buvo apdovanoti, 
o visi vaikučiai pavaišinti.

— Par. choro bendra repeticija — 
šį ketv. 7.30 v.v. muz. studijoj. Prašo
me visuschoristus susirinkti pakarto
ti specialios-ši sekm. per pirmos Ko
munijos Mišias atliekamos programos. 
Šį sekm. choras gieda per Mišias ne 
11, bet 9.30 v. ryto.

— Par. jaunimo choro repeticija — 
šį penktad. 6.30 v.v. muzikos studijoje, 
šį sekm. per Mišias 10 v. jaunimo cho
ras negiedos; jis vėl giedos kt. sekm.

— Gegužės mėnuo ir kartu Dievo 
i Motinėlei pašvęstos pamaldos prasidės 
šį penkt. šiokiadieniais jos bus laiko
mos 8 v.v., o sekmad. bažnyčioje — po 
sumos, salėje — po 11.30 v. Mišių. 
Ypač šiokiadieniais kviečiame neap
leisti šių gražių pamaldų.

— Motinos Dienos sudėtinės nove- 

nos Mišios už gyvas ir mirusias moti
nas bus laikomos per visą gegužės 
mėn. 8 vai. ryto. Be to, visos motinos 
bus prisimintos bendroje maldoje per 
Gegužines pamaldas.

— Šis penktadienis — pirmasis mė
nesio. Mišios, išpažintis ir Komunija 
— 7, 7.30 ir 8 v. ryto bei 8 v. vakaro. 
Ligoniams Komunija išvežiojama iš 
iš anksto asmeniškai susitarus dėl lai
ko.

— Šį sekm. Mišios tretininkų inten
cija — 9 vjt. prie Dievo Motinėlės al
toriaus. Dėl pirmos Komunijos iškil
mių šį sekm. ir dėl Motinos Dienos 
iškilmių kt. sekm. susirinkimas nuke
liamas į kt. mėnesį.

— Prisik. parapijoje dirbančio dr. 
T. Kornelijaus, OFM, parašyta ir ką 
tik iš spaudos išėjusi knyga “Gegužės 
mėnuo” jau pasiekė Torontą ir gauna
ma prie parapijos veikiančiame spau
dos kioske. Tai puiki dovana pirmos 
Komunijos ar Motinos Dienos proga. 
Tame pačiame kioske Prisikėlimo par. 
išleista dr. A. Šapokos knyga “Senasis 
Vilnius”. Verta įsigyti kiekvienam lie
tuviui, ypač kultūrininkui.

— Jaunimo sekmad. šokiai — šį 
sekm. muzikos studijoje. Visą lietuviš
kąjį jaunimą kviečiame dalyvauti.

— Kitą savaitę bus lankomi parapi
jiečiai, gyveną 6, 8, 13, 16 ir 17 pašto 
zonoje, ir dar nelankyti šiuose mies
tuose: Agincourt, Don Mills, Sarbo- 
rough, West Hill ir Willowdale.

— Šiuo metu tęsiami pr. rudenį 
pradėti nauji Tėvų pranciškonų sto
vyklavietės platinimo, tobulinimo ir 
statybos darbai, kurie, atrodo, prašoks 
$3.000. Šios vasaros stovyklos — jau
nimo, ateitininkų ir vaikučių — bus 
naujai išplanuotoje, daug erdvesnėje 
(išvalyto miško dabar jau bus apie 15 
akrų), naujais mažais pastatėliais — 
miegamaisiais nusagstytoje stovykla
vietėje. Privačių asmenų aukos labai 
laukiamos. Taip pat šiuo metu nedir
bančius vyrus laukiame pasisiūlant 
vykti stovyklon padėti ją tvarkytu Fi
zinės jėgos ir darbščių rankų ten rei
kia daug. Prašom atsiliepti — laukia
me!

AUKOS IŠVYKAI Į AUSTRALIJĄ.
Kanados komiteto atsišaukimą pa

remti lietuvių krepšininkų išvyką į 
Australiją pirmas išgirdo Hamiltono 
LSK Kovas — paskyrė $10 ir žada pa
aukoti daugiau. Be to, komitetas pra
neša, kad krepšinio žaidynių metu, su
rinkta aukų lapais $124 ir šeštadienio 
pobūvio metu iš loterijos, rengtos Ka
nados komiteto, gauta $106,85. Arti
miausiu metu komitetas išsiuntinės 
prašymus Toronto, Hamiltono, Mont- 
realio ir kt. kolonijų organizacijoms, 
prekybininkalns, prašydamas paramos 
rinktinės išvykai. Numatoma aplanky
ti tautiečius ir namuose. Primename, 
kad aukas taip pat galima siųsti k-to 
ižd. L. Rickevičienei, 4 Avon Avė., 
Toronto 9. Tel. 769-7668, pažymint au
ką “Lietuvių Krepšinio Fondui”.

Spaudos inform.

Lietuviai parodoje. — Toron
to apyl. valdyba deda pastangų 
gauti vietą Kanados tautinėje pa
rodoje lietuviškam kampeliui. 
Tuo reikalu padaryti žygiai ir yra 
daug vilčių, kad prašymas bus pa
tenkintas. Parodoje numatoma iš
statyti mūsų tautodailės ekspo
natų. - * i

DAR 3 SKLYPAI PARDUODAMI Ni
da Crescent, New Wasaga Beach ša
lia Prisikėlimo parapijos stovyklos. 
Kreiptis: B. Buntinas tel. RO 9-6088, 
LE 44993 arba vietoje.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

BALTIC MOVERS
Baldu perveiimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal}. Txmdona. Windsora. Hamil
toną. North Rav. Sndburi Ir kitur.

30 DFWSON STn TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Toronto Maironio vardo šeštad. 
mokyklos mokslo metų užbaigimo 
iškilmės įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 3 d., 4 vai. p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje.

Programoje: baigusiems mo
kyklą pažymėjimų į t e ik i m a s, 
sveikinimai, pačių mokinių atlie
kama meninė programa ir moki
nių vaišės.

Prašome skaitlingai dalyvauti.
Vedėjas

Taut, grupių III festivalis — 
“Freedom Festival” — gegužės 
7 - 8 - 9 ir 10 d.d. O’Keefe Cent
re. Programoje — taut, šokiai ir 
dainos. Dalyvauja kaip matyti iš 
paskelbtos programos, taug tau
tybių iš įvairių vietovių. Iš lietu
vių |rašjrta: “Varpo” choras, 
“Gintaro” ir “Gyvataro” šokių 
grupės. Festivalio globėjais skel
biami O’Keefe ir Roman Corp, 
b-vės, pranešėju — Al. Boliska.

Festivalio karalaitė “Miss 
Freedom” taip pat bus renkama. 
Iki šiol tas titulas teko lietuvai
tėm — Žymantaitei ir Juozaity-
tei. Pastaroji dalyvauja rengėjų 
komitete ir prašo paskelbti, kad 
iki šiol nė viena lietuvaitė neuž
siregistravo dalyvauti karalaitės 
rinkimuose, nors kitų tautybių 
atstovės įsirašė. P-lė J. Juozaity- 
tė kviečia lietuvaites susidomėti, 
nes tuo būdu esą galima pagar
sinti Lietuvos vardą ir laimėti 
vertingas dovanas. Skambinti: 
Joanai Juozaitytei BE. 9-9844.

PLIAS Toronto skyriaus narių 
susirinkimas su poniomis gegu
žės 8 d., 7.30 v.v. The Constella
tion Hotel patalpose “River” sa
lėje. Po paskaitos ir veiklos ap
tarimo bus bendra vakarienė, o 
po to, grojant Benni Ferry or
kestrui, šokiai.

Buv. Kauno “Aušros” merg. 
gimnazijos auklėtinėms. — Gegu
žės 2 d. “Aušros” — 100 metų su
kaktis. Ta proga buv. auklėtinės 
išsiuntė gimnazijai pasveikinimą 
su 25 parašais. Taip pat sveikini
mai išsiuntinėti buv. mokyto
jams, gyv. šiame žemyne, kurių 
adresai buvo žinomi. Užprašytos 
Mišios už mirusius mokytojus ir 
mokines šv. Jono Kr. bažnyčioje 
gegužės 2 d., 9 v. r. Kviečiame 
visas aušrietes dalyvauti.

Iniciatorės
At-kų sendraugių susirinkimas 

Įvyks ši šeštadienį, gegužės 2 d., 
6.30 v.v. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Darbotvarkėje p. 
VI. Sondos paskaita “žydai ir 
krikščionybė” ir svarbūs organi
zaciniai reikalai. Valdyba
PARDUODAMAS labai gražioj vietoj 
17 akrų ūkelis su trobesiais: plytinis 
namas, tvartas, garažas, 2 tvarteliai 
vištoms ir dar du kiti pastatėliai. Pra
šoma $5.000. Randasi apie 5-6 mylios 
į pietus nuo Stayner miestelio. Skam
binti LE 4-0988, o savaitgaliais — 
Stayner 641W arba 112W12.
REIKALINGAS VYRAS nuolatiniam 
darbui tabako ir gyvulių ūkyje. Pagei
daujama turis patirtį su mašinomis. 
Geras atlyginimas ir atskiras namas 
gyvenimui. Skambinti tik vakarais 
CH 1-9465.
PARDUODAMI SKLYPAI. Dar yra 
proga įsigyti Toronto pakluonėj, prie 
Simcoe ežero, patogius vasarojimui ar 
nuolatiniam gyvenimui didelius skly
pus. Kadangi baigiami išparduoti ke
li likusieji sklypai iš 50 turėtų lietu
vių subdivizijoj (Nidos, Rūtos ir Tul
pių gt., Keswick), kainos numuštos že
miau vertės. Informuotis: 535-6657 va
karais 6-8 vai. Sav. J. Kaškelis.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Ekskursija į Pasaulinę Parodą 
NEW YORKE

gegužės 15-18 d. autobusu $20.00.

Skambinti: V. Bačėnui LE 6-4681 arba St. Jokūbaičiui 
535 - 9463. Prašom rezervuoti vietas iki gegužės 1 d.

S L A

Maloniai pranešame,
kad balandžio 27 d. atidaryta nauja LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ 
KRAUTUVĖ. Pas mus galima gauti įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, 
sviesto, įvairių rūkytų dešrų, kumpių, skilandinių dešrų. Be to, geras 
šviežių mėsų pasirinkimas. Šviežios daržovės ir geras importuotų euro
pietiškų sūrių ir delikatesų pasirinkimas. Pristatymas į namus nemokamas.

European Meat and Delicatessen
2899 BLOOR ST. W. • TEL. 233-9783 

Savininkai Albina ir Justas Krasauskai

Visus montrealiečius šį šeštadienį, 
gegužės 2 d., kviečiame dalyvauti

N. PR. MARIJOS SESERŲ ĮSIKŪRIMO MONTREALYJE 
PIRMOJO DEŠIMTMEČIO

MINĖJIME-

KONCERTE
Minėjim-an iš Putnamo atvyksta vienuolijos viršininkė, 
Montrealio vienuolyno kūrėja sės. M. Felicija ir daugiau 
viešnių.

MENIN? DALĮ IŠPILDO
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS SOLISTĖ

PRŪDE MCI J A BIČKIENĖ
Montrealyje pasirodanti pirmą kartą.

SV. JONO LIETUVIŲ KAPINĖSE 
po žiemos sezono vėl įjungtas vanduo. 
Kapų savininkai, kurie neturi raktuko 
prieiti prie vandens, raktą prašom pa
siimti Šv. Jono Kr. par. klebonijoje. 
Šeimos, kurios nori velėna uždengti 
kapus, prašomos kreiptis į kleboniją. 
Norima užpirkti kartu didesnį kiekį 
velėnų, taupant laiką ir išlaidas. Kapi
nių pavasarinis lankymas — gegužės 
31 d., sekmadienį. Kas pageidautų 
prieš kapinių lankymą pastatyti ant
kapius, pamatų išliejimo reikalu tesu- 
sitaria su kapinių vadovybe. Vieno 
sklypelio paminklas negali būti augš- 
tesnis kaip 3 pėdos; ant dviejų skly
pelių leidžiama statyti tik vienas pa
minklas iki 5 pėdų augščio; ant 3 ar 
4 sklypų taip pat tegalima statyti tik 
vienas antkapis iki 8 pėdų augščio. 
Patartina šeimoms, kurios užsisako 
daugiau sklypų, imti juos per dvi eiles 
šalia viena kitos (p. Gudinskų pavyz
džiu). Šiuo būdu vieno ir to paties pa
minklo galėtų užtekti visai giminei, 
įrašant mirusiųjų vardus ant abiejų 
paminklo pusių. Paminkluose, skirtuo
se keliems asmenims, taip pat reko
menduojama šeimos pavardę iškalti 
didelėmis raidėmis, o pavienių asme
nų vardus — smulkesniu šriftu.

Primenama, kad norintieji Įsigyti 
kapinėse sklypus, turi tai padaryti ofi
cialiai, sudarydami nuosavybės doku
mentus ir juos pasirašydami. Vien žo
dinis pageidavimas dėl to ar kito skly
po kapinių tarybos nesaisto.

Kapinių taryba
Filatelistų * numizmatų klubo 

susirinkimas — gegužes 3 d., 
sekmadiepį, 7 v. p.p. Prisikėlimo 
par. salės kavinėje. Kviečiame 
visus kurie domisi pašto ženklų 
ar pinigu rinkimu. Norintieji pa
pildyti savo rinkinius ar įsigyti 
naujų prašome kreiptis į mūsų 
klubą. Kurie turite atliekamų 
pasikeitimui prašome atsinešti. Į 
klubą kviečiame ir jaunimą.

Klubo valdyba
Toronto vyrų kvartetas, vad. 

muz. St. Gailevičiaus, gegužės 2 
d. išpildys meninę programą Ha
miltone kartūno baliuje, Knights 
of Columbus salėje. Kvartetas pa
kviestas į Rodney, Ont. gegužės 
3 d. ir i Wellanda birželio 6 d.

S. Gureckas iš Albertos atsiun
tė “T. ž.” rėmėjo prenumeratą. 
Drumheller vietovėje jis turi 
įmonę. Geriausios sėkmės mūsų 
skaitytojui.__________________

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118^ Robinson St., Toronto 3, Ont.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Pajamos skiriamos seselių namų Montrealyje skoloms mokėti.
Pradžia: punktualiai 7 vai. 30 min. Vieta: Aušros Vartų parapijos salė. 
Po koncerto — kava.

Rengėjai: N. Pr. M. Seserų Rėmėjų Būrelis Montrealyje

MONTREAL
ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS

— Šis penktadienis — pirmas mėne
sio penktadienis. Išpažinčių bus klau
soma ketvirtadienį nuo 7 v.v. Penkta
dienį Mišios 7 ir 8 v.r. ir 8 v.v.

— Liet, šeštad. mokyklų užbaigimas 
ir 15 metų nuo įsteigimo minėjimas 
— gegužės 3 d. šv. Kazimiero par. sa
lėje. 11 vai. iškilmingos Mišios, kurio
se dalyvaus Aušros Vartų abiejų mo
kyklų ir dr. V. Kudirkos mokyklos 
mokiniai organizuotai. Po Sumos salė
je bus minėjimas ir atestatų įteiki
mas baigusiems šeštad. mokyklą. Po 
to mokinių pasirodymas ir vaišės. Kar
tu įvyks ir Motinos Dienos paminėji
mas. Visi mokiniai renkasi į šv. Kazi
miero par. salę lygiai 10.30 vai.

— Pr. sekmadienį ruošta “Madų pa
roda” praėjo sėkmingai. Modeliuoto
jos gražiai pademonstravo kailių (įnin
ku) apsiaustus. Kiekviena modeliuoto
ja buvo palydėta pritaikyta muzika, 
kurią meistriškai atliko J. Žukauskie
nė. Pagrindinį loterijos laimėjimą — 
minkų apsiaustą laimėjo p. Kelienė. 
Žiūrovų prisirinko artipilnės salės, ku
rie visi buvo pavaišinti skania kavute 
ir pyragais. Madų parodai vadovavo 
Kristina šimonėlienė. Pelno gauta virs 
500 dolerių.

— Kun. Bronius Liubinas, Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje direktorius, 
gegužės 13-15 d. lankysis Montrealyje 
ir darys lietuviams pranešimą Vasario 
16 gimnazijos reikalais. E. N.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Šį šeštad., geg. 2 d., N. P. M. se

serys švenčia savo veiklos Montrealyje 
dešimtmetį. Vakare 7.30 v. bus iškil
mingas minėjimas — koncertas. Visi 
kviečiame gausiai jame dalyvauti, 
(žiūr. skelbimą šiame psl.).

— Šis penktadienis yra mėnesio pir
masis — šv. Juozapo, darbininkų glo
bėjo šventė. Mišios vakare 7.30 vai. 
Šią dieną J.E. kardinolas visus atlei
džia nuo abstinencijos — galima val
gyti mėsą.

— šį sekmadieni prie bažnyčios bus 
speciali rinkliava Raudonojo Kryžiaus 
naudai.

PASKAITOS APIE VAIKŲ AUKr 
LĖJIMĄ, kurias pr. savaitgalį Toron
te skaitė viešnia iš Čikagos D. Petru- 
tytė, praėjo su dideliu susidomėjimu. 
Nors klausytojų buvo tik saujelė pa
lyginus su mūsų lietuviškos bendruo- 
ruomenės narių skaičiumi, tačiau visi 
lankiusieji paskaitas labai šiltai jas 
sutiko ir gerai įvertino. Ypatingai 
moteris žavėjo D. Petrutytė kaip auk
lėtojos asmenybė. Po paskaitų seku
sieji klausimai įrodė, kaip motinoms 
rūpi ir yra artimi visi dalykai susiję 
su tinkamu vaiko auklėjimu. Visi 
klausytojai yra labai dėkingi prelegen
tei ir rengėjoms. Malonu buvo matyti 
ir ne vieną vyrą auditorijoje. Tačiau 
liūdna konstatuoti, kad paskaitos ne
pasiekė daugumos tų, kuriems ypa
tingai jos buvo skiriamos — maža te
simatė jaunų veidų. Klausytoja

VISI GYDYTOJAI, BAIGĘ ONTA
RIO PROV. universitetus, turės atlik
ti “interchip” praktiką ligoninėse sa
voj provincijoj, nes naujų gydytojų 
paruošimas daug kainuoja provincijos 
mokečių mokėtojams dešimtis tūks
tančių. šiuo laiku jaučiamas intemų 
trūkumas visose ligoninėse. KieK ži
noma, daug internų išsikelia Į JAV, 
nes ten geriau aumoka.

Verutė Vainiutė bal. 26 d. at
skrido ši Suvalkų trikampio. To
ronto aerodrome^ ją pasitiko se
suo Birutė Liškauskienė, busima
sis jaunasis ir būrys buv. puns
kiečių draugių su vyrais.
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NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS tų IT A 
savo Kredito Kooperatyve LI I MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirtie^ ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad.r trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 1250 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7 - 9 v.v. ir penktadieniais 1 - 6 vai. ir nuo 7 - 9 vai. vak.

— Per visą gegužės mėn. kiekvieną 
savaitę nuo pirmadienio iki ketvirta- 
dienio bus kalbama Marijos litanija po 
7 vai. rytinių Mišių. Penktad. ir šeš
tad. 7.30 v.v. gegužinės pamaldos Ma
rijos garbei. Sekmadieniais bus gie
dama Marijos litanija po Sumos.

— Jei kas pakeičia adresą, prašome 
tuoj pranešti klebonijai.

— Bažnyčios fondui aukojo: $30 — 
V. šipelis; $25 — D. Jurkus, E. Urbo
naitė, P. Klimas, A. Vazalinskas, S. 
Kęsgailą; $20 — K. Andruškevičius, 
Z. H. Lapinai, P. Narbutas, J. E. Pa
unksniai, P. Girdžius; $15 — B. Bijū
nas; $14 — A. Augūnas, K. Braginetz; 
$10 — V. Stankevičienė, P. Dikaitis, J. 
Leknickas, A. Drevinskienė, V. Gustai
nis, A. Laurinaitis.

— Užpr. sekmad. rinkliava — $234, 
50. Aukotojams dėkojame.

AV PAR. CHORO KONCERTAS pr. 
šeštadienį buvo maloni staigmena kul
tūrinių parengimų eilėj. Tai antras ir 
labai vykęs choro pasirodymas per 
trumpą laiką: Verbų sekmadienį gir
dėjome choro bažnytinės muzikos kon
certą, visiškai skirtingą nuo šio pas
kutiniojo. Abiejuose pasirodymuose 
choras išėjo gerai pasiruošęs, su pla
čiu ir vykusiai atrinktu repertuaru, 
jaučiama didelių pastangų ir darbo 
įdėjęs. Tai nepailstamo darbo ir pasi
ryžimo visų choristų ir ypatingai vedė
jo muz. A. Ambrozaičio nuopelnai. Po
būviu atsilankė ypatingai didelis skai
čius dainos mėgėjų.

LIET. OP. SOL. E. KARDELIENĖ, 
akomp. pianistui K. Smilgevičiui, gra
žiai papildė AV par. choro koncertą 
solo dainomis. Publikos ji buvo ypa
tingai šiltai sutikta, šių didžiųjų 
Montrealio menininkų aktyvus įsijun
gimas be abejonės prisideda prie mu
zikinės kultūros kilimo mūsų koloni
joje. Linkime tesėti ir toliau.

RENGĖJAMS REIKIA DAUGIAU 
APDAIRUMO. Po paskutinio koncerto 
rengėjai, apdovanoję programos daly
vius gėlėmis, pamiršo patį svarbiausią 
asmenį: choro vedėją. Tūli žiūrovai tai 
pastebėjo ir jau anksti sekmadienio 
rytą skambino ne tik šio laikraščio ko
respondentui, bet ir lietuviško radijo 
pusvalandžio vedėjui.

AV PAR. METINIS SUSIRINKI
MAS įvyko pr. sekmadienį. Par. kleb. 
Tėvas K. Pečkys, SJ, nušvietė piniginį 
parapijos stovį, kuris yra žymiai page
rėjęs. Buvo ir sugestijų: žemės sklypo 
prieš bažnyčią įsigijimas ir salės ap- 
tvarkymas.

TĖVAS J. VAIŠNYS, SJ, šį sekma- 
dieni Niujorke dalyvaus prez. Antano 
Smetonos 20 m. mirties sukakties mi
nėjime. Tėv. Vaišnys pakviestas pa
grindiniu minėjimo paskaitininku.

FILMŲ VAIKŲ IR JAUNIMO auk
lėjimo temomis serija užbaigiama šį 
ketvirtadienį, balandžio 30 d., 8 v.v. se
selių namuose. Tema: vaikai virš 12 
m. ir jų disciplina. Jau du filmai bu
vo parodyti, ir sekusios gyvos disku
sijos dalyvaujančių motinų buvo gra- 
žiai įvertintos, tad laukiama, kad ir 
šis paskutinis vakaras bus įdomus, šių 
naudingų ir motinoms bei auklėtojoms 
įdomių filmų serija buvo surengta sės. 
M. Margaritos ir šio laikraščio “šei
mos židinys” skyriaus vedėjos I. Lu
koševičienės rūpesčiu.

PROF. DR. V. IR I. PAVILANIAI 
susilaukė dukrelės. Sveikiname lai
mingus tėvus.
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