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Nekasdienė raštija
Šakotas žmogaus gyvenimas, šakoti ir jo poreikiai. Be savo 

ekonominių rūpesčių, jis turi ir dvasinių, kurie dažnai būna sun
kesni už medžiaginius. Kai žmogus skursta ekonomiškai ir yra ne
pajėgus užsidirbti duoną, geros socialinės santvarkos kraštuose at
eina pagalbon viešoji labdara. Daug sunkiau sprendžiama sielos 
problema? Kai žmogų užgula dvasinio pobūdžio sunkumai, medžia
ginė labdara nieko negali padėti. Tokiais atvejais pagalbon turi 
ateiti dvasinės institucijos. Jps nekartą atitiesia lūžusi gyvenimą, 
nors ir nevisais atvejais. Jos betgi negali nuolatos laikyti žmogų 
savo priežiūroje — už jį visą laiką galvoti ir veikti. Pagalba gali
ma tik iki tam tikros ribos. Normaliai imant, žmogus turi subręs
ti tiek, kad galėtų būti pats savo kebo tiesėju. Jo brandos kelyje 
neabejotinai didelę reikšmę turi religinio klausimo išsprendimas. 
Tą pastebėjo net toks žymus psichologas ir psichiatras kaip C. 
Jung. Jis ilgoje savo patirtyje yra. konstatavęs, kad žymus nuo
šimtis jo pacientų kenčia vien todėl, kad nepajėgė išspręsti savo 
religinės problemos. O jos neišsprendimas reiškia savo gyvenimo 
pagrindų neišsprendimą bei neradimą esminių gyvenimo gairių. 
Tai giliai asmeninis klausimas, kuris nėra atsakomas vienu ran
kos mostelėjimu. Vieniem jis atsiskleidžia lengvesniu vyksmu, ki
tiem sunkesniu. Kaip ir visos dvasinės problemos, taip ir religinė, 
randa vienokį ar kitokį nušvitimą dvasinės brandos vyksme.★ * *

Bet toji dvasinė branda nėra mechaninis vyksmas. Tai giliai 
asmeninė paslaptis, kuri bręsta iš vidaus, nors yra maitinama ir 
išorės pasaulio. Išorės šviesa bei įtaka turi savo reikšmę. Jeigu 
žmogaus kultūrėjimui labai reikšminga pasaulietinė literatūra, 
tai dvasiniam-religiniam žmogaus brendimui nemažiau svarbi re
liginė raštija. Kultūringos krikščioniškos tautos jos tūri apsčiai 
ir tai geros. Lietuviai su jomis dar negali lygintis. Atbudusios 
Lietuvos raštija, palyginti, yra dar jauna. Todėl ir religinė lietu
vių raštija nėra tokia turtinga bei pajėgi, kaip senesnės tradicijos 
tautų. Nors pirmasis lietuviškas raštas buvo katechizmas, tačiau 
ilgainiui pasaulietinė literatūra išbujojo plačiau nei religinė. Tai 
buvo ryšku ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje, kuriame iš
augo brandi gausa raštijos talentų, o religinėje raštijoje vis buvo 
jaučiamas tam tikras atsilikimas, senoviškumas, talentų stoka. 

■ Vėliau tokia būklė pagerėjo-iš jauno prieauglio ėmė atsirasti nau
jų talentų, subrendusių jau naujų laikų dvasioje ir sugebančių 
duoti religinei minčiai neblogesnę literatūrinę formą, kaip ir pa
saulietinės raštijos. Bene brandžiausias religinės minties skleidė
jas buvo ir dar tebėra prof. A. Maceina. Jis sugebėjo derinti du 
pagrindiniu dalyku — gilią mintį ir lengvą formą. Be jo, žinoma, 
yra visa eilė kitų, išvedusių religinę lietuvių raštiją į kultūrines 
augštumas, tačiau jų visų tarpe A. Maceina užima bene ryškiau
sią vietą. * .......

*-* * * ' . . -
Džiugu konstatuoti, kad religinė išeivijos spauda savo lygiu 

yra pralenkusi nepriklausomoj Lietuvoj leistąją. Išeivijoj atsikū
rė beveik tie patys religiniai leidiniai, tačiau nepasiliko buvusia
me lygyje. Galimas dalykas, turėjo įtakos ir skaitytojų pasikeiti
mas. Lietuvoje reikėjo rašyti daugiausia kaimo žmogui, taikantis 
prie jo pajėgumo. Čia gi skaitytojai yra daugiau išprusę, jei ne 
mokyklose, tai gyvenimo eigoje. Galima pastebėti betgi vieną žy
mesnę spragą. Mūsų turimieji religinio pobūdžio periodiniai* lei
diniai visdėlto skirti plačioms masėms. Jų turinys brandesnei in
teligento minčiai yra persilpnas. Išimti sudaro “Laiškai Lietu
viams”, bet tai žurnalas, kuris suka kultūrine-visuomenine link
me. Jis nėra vien religinės minties žurnalas. Teologinio žurnalo, 
skirto didesnio išsilavinimo žmonėms, nematyti. JMūsų inteligenti
ja, besidominti religinėm problemom, turi kreiptis i svetimtau
čių leidinius. Tiesa, yra žurnalas “Lux Christi”, bet jis leidžia
mas tik kunigams. Dabar, kai siekiama giliau atskleisti krikščiony
bę ir pasauliečiams, derėtų “Lux Christi” padaryti visiems priei
namu žurnalu — ir kunigams, ir pasauliečiams. Be to, religinio 
gyvenimo vadovams reikėtų sukrusti ir nedelsiant pasirūpinti pa
ruošimu liturginių tekstų sklandžia lietuvių kalba. Tai vis nekas
dienė raštija, reikalinga mūsų dvasinio gyvenimo brandinimui.

Pr. G.

.Tėvų pranciškonų vadovaujama lietuj gimnazija Kennebunkporte, JAV

Sovietą pareigūnas teisinasi

Kanadoje

užsienio kapitalas
Finansų min. W. Gordon pla-- darželiuose. Įsivyravusi pažiūra, 

nuoja išleisti įstatymą, kuriuo kad anglai esą nepajėgūs išmok- 
būtų suvaržytas užsienio kapita* ti antrą kalbą, esanti neteisinga, 
las Kanadoje ir tuo užkirstas ke- Jaunuoliai viešai negali varto- 
lias pramonės perėjimui į sveti- ti alkoholinių gėralų iki 21 m. 
mas rankas. Tas daugiausia tai-, amžiaus. Ontario parlamente bu- 
koma JAV. W. Gordon pareiškė vo svarstomas pasiūlymas suma- 
nepasitenkinimą, kai Kanados ~ 
alaus darykla Molson nupirko 
kitą daryklą Minnesotoje ir no
rėjo susijungti, bet JAV teisin
gumo ministerija tą susijungi
mą sukliudė.

Augčiausias Kanados kalnas, 
esąs Yukon teritorijoje, po J. 
F. Kennedy mirties buvo pava-

žinti amžiaus ribą iki 18 m. 
Kam toks Įstatymo pakeitimas 
padėtų, neaišku, bet alkoholiz
mo jis tikrai nesumažintų. Bu
vo teisinamasi, kad tėvai leidžia 
vartoti alkoholinius gėralus na
muose, nesulaukus dar 21 m.

Imigrantai Kanadoje greitai 
prisitaiko prie krašto sąlygų ir 

dintas jo vardu. Kalnas 13.900 lengvai Įsikuria. Keista, kad be- 
pėdų augščio. Sen. Robert Ken
nedy, pagerbdamas žuvusį bro
li, lydimas kitų dviejų prityru
sių laipiotoju, pasiekė kalno vir
šūnę ir ten iškėlė JAV ir Kana
dos vėliavas.

Komunistų simpatikui buvo 
uždrausta Įvažiuoti Kanadon. 
JAV prof. M. Q. Sibley vyko iš 
Minnesotos i Wmnipegą skaity
ti paskaitos ir pasirodyti televi
zijos programoje. Imigracijos 
ministerija jo Kanadon neįsilei
do. Parlamente dėl to kilo 
triukšmas, ir opozicija reikala
vo imigracijos minister! J. Ni
cholson pasiaiškinti. Vėliau bu
vo paskelbta, kad vyriausybė tą 
profesorių įsileis.

Kaip Kanadą padaryti dviejų 
kalbų kraštu? Teorijoje ji yra 
dvikalbis kraštas, bet praktiko* 
je nevisai. Mokančių abi kalbas 
— prancūzų ir anglų — nuošim
tis yra labai mažas. Garsusis 
neurologas dr. W. Penfield pa
siūlė, kad prancūzų k. pradėtų 
būti mokoma nuo 4 m- vaikų

veik 20% vienos tautybės imi
grantų, pabuvę Kanadoje trum
pą laiką, grįžta atgal. Tai ang
lai. Nors Kanada yra anglosak
siškas kraštas, ta pati kalba, pa
našūs papročiai, tačiau anglai 
sunkiausiai Įsikuria. Atvykę su 
šeimom dažnai išsigąsta ligų ir 
gydytojų sąskaitų, nes Anglijo
je veikia sveikatos apdrauda.

Kanados šimtmečiui artėjant 
susirūpinta menu, teatrais ir ap
lamai Kanados kultūra. Tam 
tikslui buvo sukviesti Įvairių 
sričių kultūrininkai pasitari
mui, kuris buvo pavadintas “Se
minar ’65”. Prieita išvados, kad 
problema nėra tiktai finansinė, 
kad Kanados kultūrai trūksta 
dar daug ko, išskyrus pinigus. 
Trūksta dailės mokyklų ir mo
kytojų. gerų teatro administra
torių, baleto mokytojų ir cho
reografu. Vyriausybė, atsižvelg
dama i tai. naskvrė ateinantiem 
4 metam $10 mil., kuriuos Can
ada Council išdalys Įvairiom 
kultūrinėm institucijom.

Kritiški balsai Vakarų spaudo
je jaudina sovietus. Jeigu tuo bū
du faktinė padėtis ir nepasikei
čia, tai visdėlto sovietai priver
čiami bent propagandinėje plot
mėje trauktis į gynybos pozicijas 
ir teisintis. Sprendžiant iš ligšio
linių duomenų, šia priemone dau
giausia ir sėkmingiausiai naudo
jasi tik žydų bičiuliai, iš kurių tu
rėtų pasimokyti visi, kurie "turi 
bent kiek noro ir valios padėti, 
pavyzdžiui, persėki ojamiems 
krikščionims arba engiamoms 
tautoms.

Viešas protestas
Neseniai stockholmiškis “Da- 

gens Nyheter” išspausdino švedų 
ekumeninės tarybos protestą dėl 
žydų persekiojimo sovietijoje. Į 
ji reagavo sovietų spaudos tarny
bos atstovas Stockholme A. Ja
kovlevas, kuris ilgame laiške 
laikraščiui įrodinėjo, kad švedų 
spaudoje pasirodančios žinios 
apie žydų būklę Sov. Sąjungoje 
esančios neteisingos. “DN” drau
ge su šiuo pasisakymu išspausdi
no ir savo komentarą. Iš abiejų 
pusių paskelbti duomenys mažų 
mažiausiai padėjo nušviesti da
bartines žydų sąlygas toje pasau
lio dalyje, kuri vis dar rūpestin
gai slepiama nuo pasaulio viešo
sios nuomonės.

Pagal oficialius sovietų duome
nis, Sov. Sąjungoje gyvena virš 
2 mil. žydų, t.y. apie 1,1% visų 
gyventojų. Profesiniame gyveni
me jų nuošimtis yra žymiai dides
nis: 14,7% visų gydytojų, 8,5% 
— rašytojų ir laikraštininkų, 
10,4% — visų prokurorų, teisėjų 
ir advokatų, 7,7% — visų teatra
lų, muzikų ir menininkų. Jeigu 
vidutiniškai iš 10.000 Sov". Sąjun
gos gyventojų 144 studijuoja, tai 
atitinkamas žydu skaičius sudaro 
364.

' Jakovlevas aiškina
Žydų literatūrinis mėnraštis 

“Sowjetisch Heimland” leidžia
mas 25.000 egz. tiražu. Jakovlevo 
tvirtinimu, žydų laikraščių tira
žas tokiuose kraštuose, kaip* JAV, 
Prancūzija, Izraelis ar Argentina, 
neviršija 2.000 egz., nors pvz. 
JAV žydų gyvena dvigubai 
daugiau, negu Sov. Sąjungoje. Už 
sovietijos ribų esą žinomi: žydų 
skrajojantis teatras, vadovauja
mas Vladimiro Švarco, ir ansamb
liai Černovicuose (ved. Sidi Tai), 
Vilniuje (ved. Nehame Lifšicaitė), 
Maskvoie (ved. Emil Gorovec ir 
Anna Guzik), Leningrade (ved. 
Ester Roitman), neminint mėgėjų

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

vaidintojų, orkestrų, chorų. Ne
seniai išleistame naujųjų žydiškų 
dainų rinkinyje šalia "eilės žydų 
autorių kūrinių įdėta ir šostako- 
vičiaus kūryba" Pastarasis užbai
gęs net ištisą ciklą žydiškų dainų.

Toliau Jakovlevas rašo, kad 
jam visai nesuprantama, kodėl 
mėginama ginti asmenis, kurie 
sovietų baudžiami už nusikalti
mus prieš ‘socialistinę nuosavy
bę”, ir tai tik žydus, kurie buvę 
mažiau nubausti už kitų tautybių 
asmenis, nes jų nuteistųjų nuo
šimtis neviršijąs 0,1. Kas liečia 
religini gyvenimą, tai švedų spau
da visai neatkreipusi dėmesio į 
tai, kad š. m. kovo 5 Maskvoje žy
dų religiniai autoritetai, jų tarpe 
vyr. rabinas Jehuda-Leib Levin, 
paskelbė pareiškimą, jog niekam 
niekada nebuvę uždrausta atlikti 
tikybos apeigas ...

Sovietų armija išgelbėjusi...
Nujausdamas, kad vien tik 

vaizdavimu šviesiųjų pusių nepa
jėgs įtikinti, sovietinis autorius 
drauge stengiasi apsukti klausimą 
ir pavaizduoti, kaip bloga žy
dams ... Švedijoje. Girdi, žydų 
asimiliacija čia jau taip toli nu
ėjusi, kad vargiai galima kalbėti

dų studentų skaičių, reikėtų pa
lyginti, koks esąs dabartinis san
tykis tarp žydų akademikų nuo
šimčio ir studijuojančių; pastarų
jų skaičius žymiai sumažėjęs. Ka*s 
liečia laikraščio tiražą, tai Niu
jorke leidžiamas dienraštis jidiš 
kalba turįs trigubai didesnį — 
75.000 egz. Nuo 1948 m. drau
džiama spausdinti knygas šia kal
ba, nors 1939 m. buvo išleista 
400. 1961 liepos — 1963 rugpjū
čio laikotarpyje iš 163 asmenų, 
nuteistų mirti už vadinamus ūki
nius nusikaltimus, 88 turėjo žy
diškas pavardes.

Dėl žydų padėties Švedijoje 
“DN” atsikirto, kad jų skaičius 
šiame krašte pastaraisiais dešimt
mečiais “ sudarė tik tūkstantąją 
dali visų gyventojų, tačiau jų Įta
ka švedų kultūros gyvenimui 
esanti tokia didelė, kad Jakovle
vui net Įsivaizduoti sunku. Be to, 
jų niekas čia nevaržo išvykti Iz- 
raelin, kaip tai yra sovietuose.

Savaitės įvykiai
VIETNAMO ĮVYKIAI TEBEJAUDINA PASAULĮ: AMERI

KIEČIAI BOMBARDUOJA Š. VIETNAMĄ, O KINIJA GRA
SINA KARU. JAV septintojo laivyno vadas viceadmirolas P. 
P. Blackburn pareiškė Bangkoke, kad amerikiečių lėktuvai 
nuolat bombarduoja šiaurinį Vietnamą. Laivynas pradėjo su
stiprintą P. Vietnamo krantų žvalgybą, kad užkirstų kelią šiau- 

. riečių partizanų išsikėlimui. Raud. Kinijos vyriausybė pagrasi
no siųsianti karinius dalinius į Vietnamą. JAV prez. Johnson 
pareiškė: jei pietryčių Azijoj bus atstatyta taika, š. Vietnamas, 
kaip ir kitos sritys, gaus ekonominę paramą. Kinija gi tvirtina, 
kad taikos nebus, kol amerikiečiai nepasitrailks iš P. Vietna
mo. Rusai taip pat siūlo savo pagalbą, bet Kinija nesutinka 
leisti jų ginklų siuntų per sa-®---------------------------- -------

. vo teritoriją. Pasaulio spaudoje 
kilo gausi neigiama reakcija 
dėl P. Vietname vartojamų du
jų. Tikrumoje gi tos dujos yra 
mažiau pavojingos nei kulipkos 
ar sviediniai, nes paralyžuoja 
žmogų tik 3 valandoms. Tos du
jos naudojamos ir demonstran
tams sklaidyti. Vietnamo klau
simas buvo iškeltas ir Rumu
nijoj, kur i prezidento G. Dej 
laidotuves buvo atvykę sovietų 
delegatai su Miko j anų prieša
kyje ir Kinijos premjeras ču- 
enlai.
Amerikiečių laimėjimai tolimo

se erdvėse susilaukė viso pasau
lio dėmesio. Gemini erdvėlaivis, 
kuriame skriejo aplink žemę du 
astronautai V. Grissom ir J. 
Young, atliko dar niekeno neiš
bandytą orbitos pakeitimą. Tuo 
amerikiečiai padarė, reikšmingą 
žingsnį būsimai kelionei Į mėnu
li, kuri numatyta 1970 m." Antras 
amerikiečių laimėjimas — raketi
nio erdvėlaivio pasiuntimas į mė
nulį. Erdvėlaivis su televizijos 
kameromis, prieš nukrisdamas Į 
mėnulį, perdavė žemėn labai aiš
kius mėnulio paviršiaus vaizdus, 
kurie tuo pačiu metu buvo rodo-_______ __________
mi.perūeleyęiįds tinklą. Tai pir- Pakistano rinkimuose į parla-

Kovoje už JAV negrų civilines į prezidento’partija —’____ 2____
teises buvo suruošta eisena neg-Į iyga. iš 156 atstovų ji gavo 117* 
rų su pritariančiais baltaisiais iš: Kongo Čombė sėkmingai kovo- 
Selma į valstijos sostinę Montgo-. ja su savo sukilėliais, kuriuos re- 

e susidarė minia apie mįa komunistinis pasaulis 
30.000. Atėjus delegacijai į sosti-j per Egiptą, Alžeriją, Ganą, Suda- 
nę, gubernatorius Wallace nepn- ir

priimti kūną į Egipto žemę.
š. Amerikos spauda labai ne

mėgsta Prancūzijos prezidento 
De Gaulle, bet kartu negali nu- 
sėpti ir jo pasisekimų Įvairiose 
srityse. Jo valdymo metu frankas 
yra viena tvirčiausių Europos va
liutų; aukso rezervai ir tvirta už
sienio valiuta penkis kartus pa
daugėjo ligi $5 bilijonų; ekspor
tas padvigubėjo; pramonės gamy
ba pakilo 36%; svetimšalių dar
bininkų skaičius pasiekė per 1.- 
700.000 asmenų; svetimas kapita
las vis dar plaukia i Prancūziją.

Ceilone po paskutinių rinkimų, 
i parlamentą, kuriuos laimėjo 
provakariečių partijos, atsistaty
dino vienintelė moteris premjerė 
Bandaranaike, artima komunis
tams. Naują ministerių kabinetą 
sudarė privačios iniciatyvos eko
nominėje srityje šalininkas.

V. Vokietijos koalicija susilpnė
jo, nes pasitraukė iš kabineto 
laisvųjų demokratų partija. Kanc
lerio Ėrhardo pozicija yra ne
tvirta, nes kiekvienu momentu 
gali susilaukti nepasitikėjimo. Iš 
kabineto pasitraukė teisingumo 
min. Bucher, nepriklausomų de
mokratų partijos narys.

mentą lengvai laimėjo dabartinio 
— musulmonų 

atstovų ji gavo 117*

ėmė. Po demonstracijų buvo nu
žudyta baltoji moteris V. G. Liuz- 
zo, padėjusi savo automobiliu ga
benti demonstrantus, žmogžudys
tė padaryta Ku Klux Klano org - 
jos. Prez. Johnson ėmėsi iniciaty- . - . Dro?rama
vos kontroliuoti tos org-jos veik- ?,

Ir komunistiniai Europos rytai 
pradeda pripažinti Europos Bend
rąją Rinką. Pirmoji Lenkija siun
čia oficialią delegaciją i Briuselį 
derėtis su šešių valstybių sąjun
ga. Lenkija ligi Įkūrimo Bendro
sios Rinkos eksportavo i šias vals
tybes labai daug prekių.

Čilėj Įvyko žemės drebėjimas; 
įgriuvo pylimas, ir paskandino 
apie 400 asmenų.

Buvęs Egipto karalius Farukas 
mirė Italijoje. Naujai perrinktas 
Egipto prezidentas Nasser sutiko

Sov. Sąjunga yra užsimojusi 
pagerinti kolchozų baudžiauninkų 
būvi. Ligi šiol kolchozų darbinin
kai buvo antros rūšies piliečiai, 
kuriais valstybė mažiausiai rū-

Sujudo laisvojo pasaulio lietuviu jaunimas
Jaunesniajai kartai vis daugiau 

Įeinant i Įvairius Bendruomenės 
valdomuosius organus, PLB val
dyba ruošiasi paskelbti 1966 me
tus pasaulio lietuvių jaunimo me
tais. Jie prasidėtų "Kanados liet.

kūnaitė — KLB kr. valdybos at
stovė ir A. Šileika — Liet. Stu
dentų Sąjungos Toronto skyriaus 
pirmininkas.

Tame pačiame komiteto posė
dyje dar nutarta: a. laikyti jauni
mu tuos, kurie save laiko jau
nais; b. kongresinę meno parodą 
atidaryti jau 1966 m. gegužės 

Imėn. Čikagoje; c. išleisti leidinį, 
I aprašanti liet, jaunimo veiklą

apie savarankišką tautinę grupę, j jaunimo kongresu, kuris Įvyks 
Jie čia neturį jokio savo laikraš j 1965 m. spalio 8-9 d. Sekantis 
čio hebrajų ar jidiš kalba, jokio didesnis jaunimo metų Įvykis bus 
kultūrinio gyvenimo ... Jie net Australijos liet, jaunimo kongre- 
persekiojami fašistuojančių ele-įsas 1966 m. sausio mėn. Tų pat u 
mentų, tačiau nei spauda, nei baž-1 metų pavasari pasaulio liet, jau- j įvairiuose pasaulio ^kraštuosc- 'd' 
nytinės organizacijos dėlto nesi- nimo veiklos centras nusikels Įp................................................ ’
jaudina. Visa energija sutelkta JAV, kur liepos pirmosiomis 
jieškoti sovietus kompromituo- dienomis Įvyks didysis pasaulio 
jančių faktų ... liet, jaunimo kongresas, suderin-

Užbaigdamas savo laišką, sovie* tas su dainų švente. Numatoma, 
tų ambasados tarnautojas primi- kad i šį kongresą atvyks bent po

numato: investuoti daugiau kapi
talo į žemės ūkį; sumažinti kai-’ 
mo mokesčius; pakelti žemės ūkio 
gaminių kainas; pakelti kolchozi- 
ninkų perkamąją galią; panaikin
ti esamus skirtumus tarp miestų 
ir kaimų gyventojų ūkinio lygio. 
Žinoma, visa tai gali likti tik pa
žadais, kaip dažniausiai pas ko
munistus būna.

Raud. Kinijoj iškilo viešumon 
skandalai; visa eilė augštų valdi
ninkų yra atleista ir pasodinta Į 
kalėjimus. Skandalai pastebėti ir 
mieste, ir kolchozuose. Suiminė
jami ir partijos darbininkai, ir 
nepartiniai.

Maroke 
bausmė 14 
nuteisti už 
monarchiją ir priklausė kairiųjų 
organizacijom.

Lenkijoj pakartas valdininkas 
Wawrzecki, buvęs partijos narys, 
už suktybes mėsos prekyboje. Yra 
ir daugiau nuteistų mirties baus
me, tik bausmė dar neįvykdyta. 
Pakartasis pridaręs valstybei 
nuostolių už 3,5 mil. zlotų.

pritaikinta mirties 
asmenų, kurie buvo 
kėsinimąsi nuversti

kur liepos pirmosiomis

j ančių faktų ...
Užbaigdamas savo laišką, sovie*

kelis atstovus iš Įvairių pasaulio 
kraštų. Po centrinių kongreso 
darbų* Čikagoje, jaunimas išsi- 

redakcijoje metu: skirstys Į vasaros akademines 
Be sovietinės armijos iš viso ne- stovyklas, o rudenį — Į akademi- 

bebūtų žydų pasaulyje. To nega- J ni lituanistini darbą.
V’ Tonrrimn mnfomo n i »T11/\4i

nė žydų kilmės amerikiečio Ar- 
thuro Millerio žodžius, pasakytus 
jo a p s i 1 a n kymo “Sowjetisch 
Heimland” 1 
«'

lituanistini akademini darbą pra
vesti 1966 m. akademinėse sto
vyklose ir eilė kitų dalykų.

Visam tam dideliam užsimoji
mui reikės gana stambių lėšų: 
apie $40.000. Jų telkimo būdai 
taip pat aptarti. Lėšų telkimą glo
bos PLB valdyba, 6 pati darbą 
vykdys jau sudaryta finansų ko
misija, vadovaujama PLB valdy
bos narės M. Lenkauskienės.

Įima pamiršti!”...
Švedai atsikirto

Savo atsakyme Jakovlevui “D. 
N.” taip pat rėmėsi statistika. 
Tikrovėje Sov. Sąjungoje esą 
apie 3 mil. žydų. Pagal oficialų 
pareiškimą 1956 m. Jungt. Tau
toms, sovietijoje buvo 450 sinago
gų, tačiau, trejiems metams pra
ėjus, Maskvos radijas rado tik 
93. Toks sinagogų skaičiaus su
mažėjimas Vakaruose siejamas su 
kaltinimais, kad jos esančios 
“spekuliacijos ir sionistinio są
mokslo centrai”. Kalbant apie žy-

Jaunimo metams organizuoti 
PLB valdyba sudarė Pasaulio 
Liet. Jaunimo Komitetą, kurio 
pirmasis posėdis jau ivyko Čika- 
eoie kovo 27 - 28 d. Tame posė
dyje sudarytas komiteto prezi
diumas iš pirm. A. Zaparacko 
(š. Amerikos Liet. Stud. Sąjun
ga) ir keturiu vicepirmininku — 
V. Kleizos (JAV LB c. valdyba), plačiau rašo apie Rytų Europos 
R. Staniūno (korp. Neolituania), išpardavimą sovietams prie de- 
G. Gedvilos (Santara-Sviesa) ir rybų stalo su Stalinu. A. Eden 
G. Musteikvtės (LSS Seserija), sako, kad JAV prez. Fr. D. Roo- 
Be iu. komitete dar yra 11 na- seveltas pokarinės politikos pla-

Taip didieji dalinosi 
mažuosius

Buvęs Britanijos užsienio reik, 
ministeris ir premjeras Anthony 
Eden, dabar vadinamas “Earl of 
Avon”, paskutiniame savo atsi
minimų “The Reckoning” tome

riu iš įvairių jaunimo organizaci-1 navime buvęs “miglotas, nenusi- są: didi 
jų. Du iš jų iš Kanados: G. Rin-: statęs, neveiksmingas”. Už visus klaidas.

pokarinius vargus, kilusius po 
1945 m. ryšium su sovietiniais 
užgrobimais, esąs kaltas Roos- 
veltas. Jis ypač svyravęs dėl po
karinių Lenkijos sienų, tyliai pri
taręs 1940 m. įvykdytai sovietų 
okupacijai Estijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoj, patvirtinęs sovietų pre
tenzijas į Dardanelio sritį (nors 
vėliau apgailestavo) ir sakęs ne
turįs nieko prieš sovietų okupa
ciją Suomijoj ir Rumunijoj. A. 
Edenas laiko Roosveltą atsakin
gu už R. Europos atidavimą so
vietų kontrolei, nes prie derybų 
stalo Roosveltas nebuvęs pajėgus 

įatsilaikyti Stalinui. Iš kitų šalti
nių yra žinoma, kad Roosveltas 
norėjęs savo gerumu bei nuolai
domis palenkti Staliną, t.y. daug 
duoti ir nieko nereikalauti. De
ja, dabar aiškiai matyti, kad jis 
labai klydo. Kas anksčiau buvo 
tik spėjama, dabar pagaliau vie
šumon iškelta patikimo liudinin
ko, kuris patvirtina liūdną tie- 

nės daro dideles
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® KELIGMAME GY/EMME
* Amerikos liuteronų ir ka

talikų atstovai Baltimorėje pa
ruošė planus teologiniams po
kalbiams, kurie prasidės š.m. 
liepos mėn. Tai pirmas oficia
lus pokalbis tarp šių dviejų Baž
nyčių Amerikoje. Pirmasis po
kalbis nagrinės Nikėjos tikėji
mo išpažinimą, nes abi Bažny
čios jį pripažįsta. Tai, pasak T. 
G. Tarvard, A.A., esąs labai ge
ras pradinis žingsnis, galįs nu
vesti ir į kitų dokumentų nagri
nėjimą, išryškinantį abiejų Baž
nyčią doktrinas. T. W. Bargh- 
ardt, SJ, manymu, nagrinėjimas 
ankstesniųjų Bažnyčios laikotar
pių, kur netgi įvairiausių skal
dymus! metu Bažnyčia pagrinde 
likusi vieninga, gali parodyti, 
kad ir mums yra galimybė sude
rinti vėlesniais laikais įvykusius' 
konfliktus.

Amerikos liuteronų Bažnyčios 
galvų pažiūros į šį pokalbį ne
vienodos. Dr. F.*C? Fry, 3.2 mil. 
liuteronų pirm., tikisi, kad šie 
pokalbiai padės aiškiau įžvelgti 
abiejų Bažnyčių pozicijas. Dr. 
Fr. A* Shiotz, 2,5 mil. liuteronų 
atstovas, mano, kad šie pokal
biai galį duoti tiktai pradžią de
šimtmečiams bendro darbo, mal
dos ir mąstymo, kurie ateityje 
galėtų artimiau sujungti ir abi 
Bažnyčias. Kitos liuteronų baž
nytinės galvos Amerikoje, kaip 
dr. J. Daniel ir dr. O. R. Har- 
mes, irgi išreiškė panašias min
tis. Pesimistiškai nusiteikęs yra 
Eielsen Bažnyčios pirm. Thore 
Larsen: “Mes negalime daryti 
kompromisų, negali ir katali
kai.” Jo manymu, tarp šių dvie
jų Bažnyčių esąs perdidelis ply
šys ir jo negalima sumažinti 
“abiem Bažnyčiom neatsisakius 
kaikurių savo principų”.

* Dr. Horton, Harvardo teo
loginės mokyklos buv. dekanas 
ir garsus protestantų ekumenis- 
tas, pareiškė, kad popiežiaus 
samprata esanti vienas didžiau
sių katalikų įnašų ekumeniniam 
sąjūdžiui. Visos protestantų gru
pės darosi tvarkingesnės, © tvar
kinga Bažnyčia turi turėti savo 
galvą su atsakomybe.”, — pa
brėžė jis. “Popiežius buvo išgąs
čio žodis protestantams, kurie jo 
nesuprato. Tačiau nemanau, kad 
jie bijotų primato, jei kiekviena 
Bažnyčios dalis būtų skirtinga. 
Rytų apeigų katalikai rodo, kad 
vienodumas nėra būtinas.”

* Šv. Tėvas patvirtino liturgi
nės komisijos padarytus Didžio
sios Savaitės apeigų pakeitimus, 
kurie galios nuo š.m. bal. 15 d., 
D. Ketvirtadieno. Ryškiausi pa
keitimai būsią D. Ketvirtadie
nio chrizmos šventinimo Mišio
se, kurias nuo dabar laikys vys
kupas drauge su savo vyskupi
jos kunigais. Taipgi bus pakeis
tos ir D. Penktadienio maldos, 
atsisakant tokių išsireiškimų 
kaip “heretikai ir skizmatikai”* 
“bedieviai” ir “pagonys”. Mal
da “už Bažnyčios vienybę” bus 
pakeista į maldą “už krikščioniš
ką vienybę”, prašant Dievo pa
galbos “visiems broliams, kurie 
tiki Kristų”. Vietoje maldos “už 
žydų atsivertimą” bus malda “už 
žydus”, o vietoj “už atsivertimą 
netikinčiųjų” — “už tuos, kurie 
dar netiki į Kristų”.

* Visos pasaulio vyskupijos ne
trukus gaus naujus apeigų rin
kinius — ritualus Mišių konce- 
lebravimui bei Komunijos dali
nimui duonos ir vyno pavidalais. 
Ritualai rengiami centrinės li
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turgijos komisijos Romoje ir 
bus išleisti visomis kalbomis.

* Venecijos kard. Giuseppe 
Urbani pranešė, kad šv. Tito pa
laikai bus nusiųsti ortodoksų 
patriarchui į Kretos salą Graiki
joje. Taip pat anksčiau ortodok
sų patriarchas Benediktos I pra
nešė, kad jam bus atsiųsti šv. 
Sabo palaikai iš Venecijos. Sa
vo ganytojiškame laiške patvir
tindamas šias žinias, kard. Ur
bani mini, kad relikvijų grąži
nimas seniesiems ortodoksų pa
triarchatams, kuriuose anksčiau 
šventųjų palaikai buvę laikomi, 
daromas su pilnu popiežiaus 
Pauliaus VI pritarimu.

* Turkų kariška vėliava, ku- 
- rią kovos metu krikščionys at
ėmė iš turkų laivo Lepanto mū
šyje 1571 m. spalio 7 d., Vatika
no buvo grąžinta Turkijos vy
riausybei. Lydimajame laiške 
šv. Tėvas rašo, kad šis mostas 
reiškiąs “norą pakeisti karo tro- 
fėją į taikos ir harmonijos inst
rumentą”.

* Pagal naują Vatikano po
tvarkį, šv. Benedikto, Europos 
globėjo, šventė bus švenčiama 
visuomet liepos 11 d. Jo senoji 
data —kovo 21 d. pasiliks ir to
liau, tačiau be jokių bažnytinių 
iškilmių, kad nebūtų pertrauk
ta liturginė gavėnios rimtis.

* Domininkonų ordino gene
rolas T. Aniceto Fernandez, O. 
P., lankydamasis Amerikoje, pa
reiškė: turime saugotis pertemp
tos religinės laisvės. Jis pilnai 
pritariąs santarybos religinės 
laisvės dokumentui, tačiau dar 
reikėtų kaikurių patikslinimų. 
Pasak jo, laisvės principo per
tempimas veda Į tikrosios lais
vės paneigimą. Laisvė esanti pa
grindinis bendruomeninio gėrio 
elementas, ir todėl visuomet 
turi eiti ranka rankon su bend
ruomenine tvarka. Asmeninė są
žinė todėl nesanti augščiausia 
veiksmų norma. Aišku, valstybė 
ar betkokia kita valdžia neturin
ti jokios galios nei teisės pri
versti asmenį priklausyti vienai 
ar kitai religijai ar iš viso neti
kėti, tačiau iš kitos pusės, paski
ras asmuo irgi neturi teisės da
ryti visa, ko tik užsigeistų.

* Kard. Clemente Micara, 85 
m. amžiaus popiežiaus gener. 
vikaras Romoje, mirė po ilgos 
ligos. Jis buvo gimęs prie Ro
mos esančioje Frascati apylin
kėje. Įšventintas kunigu dirbo 
diplomatinėje Vatikano tarnybo
je — Argentinoje, Belgijoje ir 
austrų-vengrų imperijoje. 1919 
m. buvo pakeltas arkivyskupu ir 
paskirtas apaštališkuoju nunci
jum Čekoslovakijai. II D. karo 
metu, vokiečiams užimant Briu
seli. jis šv. Tėvo vardu prašė 
vokiečius nesunaikinti to mies
to. Prašymas buvo išklausytas, 
tačiau 1940 m. jis pats vokiečių 
buvo priverstas palikti Belgiją'.

* Kun. Alighiero Tondi, SJ, 
1952 m. palikęs jėzuitų ordiną, 
įstojo į komunistų gretas ir ve
dė. Dabar sugrįžo atgal į K. 
Bažnyčią ir, dispensuotas ' nuo 
celibato Įžadų, gyvena su žmo
na Italijoje.

* Ryšium su Vatikano santa
rybos nutartomis liturginėmis 
reformomis Romoje jau paruoš
tas lotyniškas naujas apeigų 
rinkinys, apimąs ir sakramentų 
teikimą. Rinkinys bus verčia
mas i įvairias kalbas.

Kun. J. Stš.

Jauniausia Azijos valstybė yra 
Malezijos federacija, sudaryta iš 
4 teritorijų, kuriose gyvena skir
tingos rasės ir tautybės. Iš viso 
ta valstybė turi apie 10 mil. gy, 
ventojų. Malezija yra vos pus
antrų metų amžiaus valstybė, o 
jau jai gresia pavojai iš vidaus ir 
išorės. Jos išorinis priešas yra 
100 mil. gyventojų Indonezija, 
kurios vadas prez. Sukarno yra 
pasiryžęs Malezijos valstybinį pa
statą sugriauti, o iš vidaus gresia 
pavojus iširti, suskilti dėl rasių 
bei tautybių skirtumo.

Sudėtingas kraštas
Malezija, kaip minėta, sudaryta 

iš 4 teritorijų, turinčių autono
miškas administracijas, 6 joms vi
soms kontroliuoti yra centrinė 
vyriausybė Kuala Lampur sosti
nėje. Ji yra Malajų pusiasalyje. 
Ten yra liekanos 11 valstybėlių - 
sultanatų, kurių valdovai jau ne
beturi jokios politinės galios. 
Antrą teritoriją sudaro Singapū
ro sala, kurios gyventojų daugu

Bunmdijos sostinėje Budžiumburoje klauso misijonieriaus kalbos

Napoleono žmonos saloje
Iš St. Lucia britu valdomos sa

los lėktuvu per 20 min. atsiduri 
visai kitam pasaulyje — prancū
ziškoje Martinique saloje. Tik iš
lipus iš lėktuvo prie aerodromo 
durų pasitinka prancūzų žanda
ras, mūvįs trumpomis tropiki- 
nėmis uniforminėmis kelnėmis. 
Stoties viduje mandagiai visi pa
sveikinami tik prancūziškai ir 
kiekvienas apdovanojamas mažy
te bonkute /kvepalų. Greitas ir 
mandagus muitinės lagaminų pa
tikrinimas beveik nieko nežiūrint; 
bet užtat dokumentus atidžiai var
to ir eilę antspaudų uždeda.
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI

Aero stotyje garsiakalbiai pra
nešinėja visas žinias tik prancū
ziškai ir visi nesuprantantieji tik 
žvalgomės į šalis. Prisistato ang
liškai kalbąs pareigūnas ir kiek
vieną nukreipia prie laukiančio 
viešbučio šoferio. Pasigriebę laga
minus atsiduriam automobilyje, 
kur šoferis pusėtinai kalba ang
liškai ir noriai viską pradeda aiš
kinti. Pirmiausia krinta į akis, 
kad judėjimas čia vyksta jau nor
malia,, t. y. dešine puse, ir šofe
riui gerokai spaudžiant gazą ima 
baimė, nes greičio rodyklė rodo 
per 100 mylių. Užmušti gali, pa
galvoju, dideliam judėjime tokiu 
greičiu lekiant. Nebeiškentęs pa
siteirauju dėl jo perdidelio grei
čio. Pasirodo, ne myliomis, bet ki
lometrais matuojama. Iš karto pa
dvelkia Europa tiek metų nebe
girdėjus apie kilometrus ir kitą 
metrinę sistemą.

Nuo aerodromo iki Fortrde- 
-France miesto — salos sostinės 
apie keletas mylių. Kelias tik nau
jai pastatytas, keturgubas, tai 
greit atsiduriam miesto pakraš
čiuose, bet čia įvažiavę ir užkliū
vame. Buvo pats pavakarys apie 5 
vai. po pietų; automobilių pama
žu besistumiančios eilės, kaip per 
“rush” laiką Toronte ar Niujor
ke. Niekur nemačiau tokios dau
gybės automobilių ir taip perpil
dytu gatvių. Tai gal daugiausia 
motorizuota sala, žinoma, išsky
rus Puerto Rico.
PRANCŪZIŠKA APLINKA

Pats Fort-de-France miestas tu
ri apie 65.000 gyventojų save lai
kančiu prancūzais, nors pasižiūrė
jęs į veido spalvą ir ryškius spal-

Ar išsilaikys Maleziįa?
J. GOBIS

ma — judrūs ir darbštūs kinie
čiai, o Singapūro uostas yra di
delė britų laivyno ir aviacijos 
bazė Tolimuose Rytuose. Trečią 
ir ketvirtą teritoriją sudaro Sa
rawak ir Sabah Borneo salos 
šiaurėje. Tas dvi teritorijas nuo 
pirmųjų dviejų skiria Pietinė Ki
nijos jūra. Tai buvusios britų ko
lonijos. Kadangi jos yra Borneo 
saloj, kurios didesnė pusė pri
klauso Indonezijai, ši pastaroji 
nepatenkinta ir pikta, kodėl Ang
lija tų dviejų kolonijų neatidavė 
Indonezijai. Sarawak ir Sabah 
yra nepaprasto grožio. Jose gyve
na dajakai ir kadazanai, kurie 
dar neseniai buvo žmogėdros ir 
rinko žmonių kaukoles. Taigi Ma- 
leziją sudaro labai trapiais ry
šiais sujungti malajai, kiniečiai, 
hindusai ir vietinės Borneo salos 
gentys, turinčios labai ploną bri
tų kultūros sluogsnį. Malezija^— 
tai muzulmonų mečečių, gražiai 
dekoruotų kiniečių maldyklų ir

ST.DALIUS 

vingus drabužius, nepagalvotum, 
kad tai prancūzai. Prancūzų kal
ba ir. kultūra juos priartino tiek, 
kad jaučiasi kaip Paryžiuje gimę.

Martinique sala, turinti 50 my
lių ilgio ir apie 19 mylių pločio, 
daugumai, žinoma dėl savo siau
bingo vulkano Mont Pelee ir im- 
peratorienės Josephine, Napoleo
no žmonos. Saloje gyvena apie 
266.000 gyventojų: mišinys rasių 
ir odos spalvų — nuo juodžiausio 
iki beveik baltojo. Sala kalnuota 
(augščiausias kalnas — 4700 pė
dų, apaugusi vešlia tropikine aug
menija. Daugybė paplūdimių, bet 
visi juodu smėliu padengti, nes ši 
sala yra vulkaninės kilmės. Turis
tų ji labai mėgiama, nes teikia 
prancūzišką atmosferą, puikų 
maistą, geriausius vynus. Mėgėjai 
po krautuves vaikštinėti randa čia 
įdomų ir intriguojantį pirkimo 
meną:* kai kalbos pritrūksta gali- 
lima pirštais ir veido grimasomis 
susikalbėti.

Sala, kaip ir kitos Karibų sa
los, augina daugiausia cukrines 
nendres. Joms malti malūnai ir 
nedidelės romo varyklos tankiai 
išsimėtę visose pakelėse. Vieną 
tokį malūną matome ant upokš
nio kranto su didžiuliu vandens 
sukamu ratu — visai kaip Lietu
voje senoviniai malūnai. Taip pat 
augina Įvairius tropikinius vai
sius. Visur aplinkui daugybė žy
dinčių gėlių, ypač orchidėjų.
DE GAULLE PAVEIKSLAI

Per miestą prasimalame jau vi
sai bebaigiant sutemti, bet dar su- 
spėjam pamatyti, kad didžiausia 
ir gražiausia miesto gatvė turi 
Boulevard- de Gaulle pavadinimą 
ir ant sienų daug kur išlipinti ge
nerolo De Gaulle paveikslai. Tu
rim pervažiuoti per visą miestą, 
nes mūsų viešbutis Lido yra 5 
mylių atstume kitame miesto 
krašte - pakraštyje. Vingiuojam 
siauru keliuku pagal jūrą su stai
giais posūkiais kol mus pagaliau 
jau tamsoje atveža prie viešbučio. 
Apšviestas didelis pastatas, kaip 
kokia pilis augštyn į kalną išsista- 
čiusi; didžiulė fojė, baras, šokių 
salė.

Viešbutis susideda iš tnažų va
sarnamių. Kai po registracijos 
juodukas nešikas paima nešti la
gaminus j mums skirtą patalpą, 
mes iš paskos vos spėjam per ta

primityvių Borneo genčių švento
vių kraštas.

Pralenkė priešus
Tam tikru požiūriu Malezija 

pasidarė viena pavyzdingiausių 
Azijos valstybių: jos ekonominis 
gyvenimas klestėte klesti, o par
lamentinė valdymo sistema vei
kia, palyginti, gerai, tačiau ašt
raus afroazijatinio antikolonizmo 
pasaulyje į tuos pasisekimus žiū
rima su panieka, nes Malezijos 
santykiai su Vakarais yra pui
kiausi. Malezijai antikolonistai 
prikiša, kad ji neturinti revoliu
cinės praeities, kad ji nepriklau
somybę gavo be kovu su Anglija. 
Maleziečiams širdį skauda, kad 
jie laikomi konservatyviais opor
tunistais, bet antra vertus, jie di
džiuojasi savo ekonominiu gyve
nimo pažangumu, ypač lygindami 
jį su Indonezijos ūkio vargais ir 
nesėkmėmis. Indonezija yra paro
džiusi daug agresijos, o Malezija 
parodė santūrumą ir tuo laimėjo 
savo kaimynų — Burmos, Tailan- 
dijos, Indijos, Ceilono simpatijas.

Malezijos gynyba
Reaguodama į Indonezijos ag

resija (įsiveržimas į Sarawak, Sa
bah teritorijas ir oro desantus 
Malajų pusiasalyje), Malezija mo
bilizavo ir sustiprino savo mažutę 
armiją, o Britanija kartu su Aust
ralija ir N. Zelandija atėjo jai į 
pagalbą su stipriu karo laivynu 
ir aviacijos jėgomis. Tokia pa
galba numatyta Britanijos ir Ma
lezijos sutartyje. Be savo įsiparei
gojimų pagal savitarpio pagalbos 
sutartį, britai dar turi kitą svar
bų motyvą Malezijai ginti, būtent, 
turi daug kapitalo investavę, šiuo 
atžvilgiu po Indijos Malezija už
ima antrą vietą. Indonezija dide
lių investacijų faktą išnaudoja 
antimalezinei propagandai, kal
tindama ją duodant prieglaudą 
britų neokolonizmui, kitaip sa
kant, britai ir toliau darą politi
nės įtakos Malezijai ekonominė
mis priemonėmis. Vienas Malezi
jos politikų į tą priekaištą šitaip 
atsikirto: “Indonezija savo ūkį 
įklampino į balą ir dabar skersa
kiuoja į mus, kodėl mes neužmu
šėme žąsies, kuri mums deda auk
so kiaušinius. Mes gerai žinome, 
ką darome. Mes valdome, ne bri
tai.” Be to, britai gina Maleziją 
ir kariniais sumetimais: nori su
daryti Kinijos komunizmui už
tvarą, o tam tikslui reikalinga 
Singapūro bazė, kuri kontroliuo
ja Malakko sąsiaurį — svarbiau
sią kelią iš rytų į vakarus.

Maleziečiai yra įsitikinę, jog at
laikys Indonezijos agresiją, kol 

(Nukelta i 3 psl.)

kų ir kelelių labirintus, apsuptus 
įvairiausių gėlių ir krūmų. Užli
pus ant viršaus tenka nubraukti 
prakaitą ir pradėti tvarkytis. Mat, 
temperatūra vis sukasi apie 80 
laipsnių F. Gerai, kad kambariuo
se veikia automatinė vėsinimo sis
tema. Didžiuliai langai į jūros 
pusę padaryti stumdomi — juos 
nustūmęs į šalis jautiesi kaip ko
kioje atviroje verandoje besėdįs. 
Žemiau po kojomis matai mėly
nuojančią jūrą, tolumoje dunk
sančius kitų salų kalnus ir aplin
kui žydinčias tropikines gėles, 
nes viešbutis pastatytas-visai ant 
jūros kranto.

KAI NEUŽTENKA LIEŽUVIO
Persirengę nusileidžiam žemyn 

į šokių salę, nuo kurios balkonų 
girliandomis nusvirusios gėlės. 
Ant tribūnos juodukų orkestras 
muša būgnus, tokia pat juoduke 
prancūziškai kažką dainuoja. Tu
ristų aplinkui matai žymiai dau
giau nei kitų salų viešbučiuose. 
Daugumas sėdi ir gurkšnoja šal
tus gėrimus, bet mažai šokančių, 
nes beveik visi yra vyresnio am
žiaus, o kaikurie ir visai senyvi. 
Išgeriame kažkokio recepto romo 
punčą; sako, kad tai geriausias ir 
originaliausias visoje saloje. Na, 
punčas kaip punčas, bet porą stik
lų išsiurbus tai jau ir norisi už 
tai komplimentą pasakyti... ar
ba tvistą pradėti raityti. (B. d.)

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 - 6808 Res: 767 • 9053
PALIEKAMO TURTO 

PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybas ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.
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Brangiai Mamai mirus, 
gerąjį bičiulį STEPONĄ NORMANTĄ 

giliai užjaučiu —
Jonas Jonikas,

Toronto

Padėka I
S. m. kovo 6 d. Sv. Jono Kr. par. salėje , suruoštas mums prisiminimas B 

ii! savo didumu, iškilmingumu ir nuoširdumu sujaudino mus iki širdies 
| gelmių.
gi Mūsų nuoširdi padęka: Rengimo kom. pirm. p. Br. Marijošiui už įdėtas 0:
S dideles pastangas ir nuoširdžią įvadinę kalbą; gerb. kun. kleb. P. Ažuba- Bį _ 

liui už teisingą tartą žodį ir atnašautas šv. Mišias rytojaus dieną mūsų g
iii intencija; gen. Lietuvos kons. dr. J. Žmuidzinui ir Poniai už atsilankymą iii 
gi ir malonų sveikinimą; kun. J. Staškevičiui už gražiai tautiniais moty- iii 
gi vais nupieštą adresą ir visiems jame oasirašiusiems; menininkams: iii 
gi operos sol. Pr. Radzevičiūtei, Stp. Kairiui ir jo smuikui, akt. J. Rukšie- iii 
ig nei, skaičiusiai ištraukas iš “Gabrielės”, sol. Br. Marijošiui ir muz. St. i§ 
iii Gailevičiui; jūsų įnašas buvo gražus papuošalas tame vakare.
iii Sveikinusiems: inž. E. Čuplinskui — K. L. B-nės Toronto apyl. vardu; iii 
iii T. Pauliui, O. F. M. — Prisikėlimo parapijos; L. F. pirm. dr. A. Pacevi- gį 
iii čiui; O/ Indrelienei — senųjų lietuvių; V. Ausrotui — šv. Jono parapi- g: 
iii jos; J. Račiui — “Varpo“ choro; O. Jonaitienei — K. L. M. dr-jos Sv. iii 
iii Jono Kr. par. skyriaus; K. Butienei — “Dainos” grupės; J. Strazdui — iii 
Įiį SLA 236 kuopos; J. R. Simanavičiui — Baltų Fed. ir radijo “T. Prisimini- iii 
p: mai”. Sveikinusiems telegramomis ir raštu: gerb. kun. B. Pacevičiui, SLA iii 
:g prez. P. P. Dargini; E. ir J. Kardeliams; rašyt. M. Aukštaitei; K. L. Ta- iii 
g: rybai Montrealyje per A. Norkeliūną; N. ir V. Kaveckams; P. ir J. gi 
g: Liaukevičiams, prof, ir poniai A. A. Tamošaičiams; St. Dargini; D. ir O. g 
ig Rautinšams; Z. ir M. Užemeckams; S. ir K. Grigaičiams, dr. ir poniai B. g: 
iii ir A. Spudams; S. ir V. Šakaliams; K. Jukniui. Už sveikinimus, gėles ir įg 
iii dovanas nuoširdžiai dėkojame. gį *
iii Esame daug skolingi, “T. Žiburiams” ir gerb. redaktoriui kun. dr. Pr. iii 
iii Gaidai; rašyt. Pr. Alšėnui už straipsnius ir aprašymus “T. žiburiuose“, iii 
iii “Drauge” ir “Naujienose”; Radijo “T. Prisiminimai” ved. J. R. Simana- gi 
iii vičiui už dažną mūsų prisiminimą. §
iii štai ir darbštusis k-tas, kuris nešė didelę naštą ir pakėlė daug rūpesčių: gi 
:g ponios M. Norkienė, O. Sčepavičienė, O. Indrelienė, K. Butienė, R. Bra- 4ĮĮ 
gį žukienė, A. Ramanauskienė ir O. Jakimavičienė; p. Lembertas, na, ir g: 
Įg tas iškalbingasis vakaro vedėjas E. Miliauskas, kuris savo išsamioje H: • 
įg kalboje nuvedė mus tėviškėn Dzūkiion... K-to artimais asistentais bu- iii 
iii vo: VI. Ramanauskas, A. Norkus ir P. Bražukar.. O šeimininkė p. Dani- iii 
iii sevičienė nusinešė laurus už kulinariją. Beje, Pr. Alšėnas irgi k-to na- 
iii rys. gį
iii Kaip miela buvo matyti bendradarbius iš mūsų atvykimo į Kanadą lai- įg 
gį kų ir šalia jų — pokarinės imigr. brolius ir seses... visus kaip vieną šei- įįį 
įįį mą, atėjusius susitikti su mumis. Tokios pagarbos tikrai nesitikėjome. įįį 
įįį Nusižeminę dėkojame kiekvienam ir visiem dalyvavusiem ir tiems, kurie g: 
įįį buvo įsigiję, pakvietimus, bet negalėjo atvykti, ir tiems, kurie svarbių g: 
g; kliūčių — ligos buvo sulaikyti.
g: Labai dėkojame fotografui p. Dabkui už įamžinimą to vakaro nuotrauko- iii 

se. Rengimo k-to pirm. p. Br. Marijošiaus pakartotinai įteikta piniginė
įįį visų Jūsų dovana stipriai prisidėjo prie f in. rūpesčių išsprendimo. įįį 
iii Norime prisiminti ir mūsų šeimą. Puikios buvo gėlės nuo dukros Ge- įįį 
iii novaitės ir St. Kuzmų ir taip malonu buvo priimti jas nuo anūkėlių — įįį 
iii Daivutės ir Raimundo; Stasytei ir B. J. Yokubynams daug už ką esame įįį 
įįį skolingi, bet labiausiai už moralinę paramą tuo taip rimtu momentu. įįį 
įįį Su dėkingumu ir pagarba —
įįį — Jonas ir Maria F. Yokubynai įį:

ADOLFĄ SAGEVIČIŲ, 
jo tėvui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiu —
J. žaliaduonis

Jau vakarienės laikas, t.y. pie
tų, kurie prasideda 7.30 ir trun
ka iki 11 vai. Tad su kitų turistų . 
srove kylam.laiptais į antrą augs-: 
tą. Prie durų pasitinka padavėjai 
ir nuveda prie skirtų stalų. Visur 
pasieniais gėlės, ant kiekvieno 
baltai padengto stalo irgi gėlių 
puokštė įmerkta. Iškilmingai at
nešamas meniu, bet vargas — vis
kas parašyta prancūziškai. Man
dagūs ir paslaugūs padavėjai 
šiek tiek supranta angliškai ir po 
ilgų pasikalbėjimų bei pasitari
mų* kad ir pirštų pagalba, paga
liau supratome kas šįvakar ska
niausio yra patiekiama.
PIRMOJI VAKARIENĖ

Išsprendus šią problemą vik
rūs ir greiti patarnauti padavėjai 
(kontrastas lėtai ir oficialiai pa
tarnaujantiems anglų salose) pra
deda nešti valgius į 'Stalą. Stalas 
apkrautas krūva lėkščių ir dviem 
eilėm taurių, kurių paskirtis pa
aiškėja vėliau, kai visais kampais 
pradeda pokšėti atkemšamų bon- 
kų kamščių garsai. Mat, pietūs 
yra penkių patiekalų ir su vynu 
arba šampanu, todėl tokia daugy
bė indų ant stalo. Na, turistai 
nuoširdžiai pasinaudoja proga pa
ragauti prancūziškų vynų. Prie 
kiekvieno stalo dar yra pristumia
mas vežimėlis su bonka vyno įsta
tyta į ledą ir patarnaujantis, at- 
kimšęs bonsą, pripildo taures. 
Užtat toks kamščių šaudymas ir 
girdimas, nes beveik visi kartu 
pradeda ragauti prancūzų patie
kalus. Valgiai tikrai pasigėrėti
nai skanūs. Mat, prancūziška vir
tuvė garsi visame pasaulyje. Kas 
ant dietos, tikrai jaučia neramu
mą nebepajėgdamas skaičiuoti 
kalorijų. O be to ir vynas veikia, 
tad juo tolyn, juo salė darosi 
triukšmingesnė. Dar pietūs ne- 
įpusėti. o jau daugelis įšilę ir pa
tenkinti. Niekas nesiskubina, gal 
tik vyno bonkos greičiau tuštėja 
ir patarnautojai vikriau sukasi. 
Pagaliau i akis tvieskia ant pa
dėklų nešamas ugnies liežuvių 
laižomas paskutinis patiekalas. 
Tai stipriu romu užpilti ir uždeg
ti bananai, kurių liepsnos šauna 
iš padėklų augštyn. Neįprasta, 
įmantru ir egzotiška, kai aplinkui 
mirga liepsnos.
AUTOBUSIUKU Į MIESTĄ

Sekantį rytą anksti atsikėlęs 
apsuku pajūrio pakrantę ir die

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI • *

nos šviesoje apžiūriu tropikiniam 
gėlyne paskendusį viešbutį. Tik
ras egzotinis atogrąžų augmenijos 
parkas, paskendęs žieduose ir ža
lumynuose, tarp kurių išvadžioti 
takeliai. Apačioje, peržengus ke
lią, viešbučio privatus paplūdi
mys juodu smėliu padengtas. Ta
čiau į vandenį nėra kada šokti, 
nes rengiamės vykti į Fort-de- 
France miestą. Apsirūpinę mies
to žemėlapiu laukiam prie vieš
bučio ateinančio autobuso, kuris 
turės nuvežti. Atbilda nedidutis 
autobusiukas, talpinąs gal 20 
žmonių, kuris paėmęs mus veža 
besiraitančia pajūrio pakrante 
miesto link. Gražios įspūdingos 
pakelės palmėmis ir kitais me
džiais apaugusios, mėlynuojanti 
jūra ir tolumoj dunksą kalnai.

Gana greitai atbildami į miestą. 
Dabar prasideda linksmoji dalis: 
išsitraukęs miesto žemėlapį ro
dau, kad norime patekti į miesto 
centrą prie pašto, šoferis tik pur
to galvą — nesupranta. Pasisau
kia jis kitą, neva vieną kitą žodi 
suprantantį angliškai, bet nepa
kankamai, kad išsiaiškintume. 
Tuojau atsiranda bent-keli aiškin
tojai, bet visvien mes angliškai, 
o jie prancūziškai gargaliuoja. Il
gai aiškinamės, bet atrodo galų 
gale supranta ko norime ir pa
slaugūs prancūzai juodais vei
dais nuveda prie kito autobuso, 
įsodina ir judesiais rodo, kad ne
trukus būsime norimoje vietoje. 
Autobusas pajuda ir žvalgomės 
kada gi miesto centras pasirodys, 
bet kažkaip keista pasidaro, kad 
lyg ir pradedame tolti ir grįžti at
gal. Dar atidžiau išpūtę akis žiū
rime, kad tikrai tomis pačiomis 
vietomis grįžtame į viešbutį. 
Miestas jau pasilikęs užnugaryje 
ir mes taip puikiai “susikalbėję” 
atsiduriam vėl prie savojo viešbu
čio vartų.

1964 m. užsienio turistai Kana
doje paliko $661 mil., o kanadie
čiai į užsienius išvežė $713 mil. 
Kanadai nuostolis $52 mil. Ta
čiau Kanados turizmo tvarkyto
jai tiki šiuos metus būsiant ge
resniais, nes atvykstančių turis
tų skaičius kasmet didėja. Dau
giausia turistų atvyksta iš JAV. 
Jie 1964 m. čia paliko $589 mil.
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sirdus.
Rusų plėtra

VERMOUTH
susikibs 

ir po to ateis pavergtiesiems išsi
laisvinimo valanda. Komunistinė

rajos santykiai 
pavergtos tautos lauk 
du komunizmo milam

mes, paminėjo ir kitas sovietų 
pavergtas tautas. Dėlto kaikas 
pagalvojo: o gal ko gero Maotse- 
tungas pasidarys pavergtų tautų 
išlaisvintoju? ... Naujieji Sovietų 
Rusijos valdovai stengiasi su Ki-
nija susitaikyti, tačiau nesėkmin
gai.

Seni grobikai
Pasaulinės politikos raidoje 

valstybių santykius lemia ne tiek 
ideologiniai ar rasiniai motyvai, 
kiek natūraliniai ir tautinės eks
pansijos reikalavimai. Jei Kinijoj 
kasmet priauga milijonai žmonių, 
tai jiems reikia naujos erdvės. Į 
pietus ir-rytus kiniečiai negali 
plėstis, nes kliudo jūra, o į šiau
rę tuoj už sienos yra pustuščiai 
Sibiro plotai. Dėlto, nežiūrint 
kas Sov. Rusiją valdytų, ji visa
da susidurs su dideliu galvosū
kiu: kaip tą kiniečių ekspansiją 
į šiaurę sulaikyti?

Ne be pagrindo kiniečiai netu
ri simpatijos rusams. Toji neapy
kanta rusams yra paveldėta iš 
senesnių kartų, nuo to laiko, kai 
Kinijai susilpnėjus, rusai pradė
jo grobti jos žemes. Tą grobimą 
rusai tęsė per 60 m., pradedant 
caru Nikalojum I ir baigiant Ni- 
kalojum II.

Durklas pašonėje
Bolševikai naujų Kinijos žemių 

neužgrobė, išskyrus Išorinę Mon
goliją, kurią jie tik sugebėjo pa
versti savo satelitu ir dabar ją 
laiko kaip durklą Kinijos pašo
nėj, kad apsaugotų carų užgrob
tas žemes Tolimuosiuose Rytuo
se. Jei kiniečiai pabandytų atsi
imti iš Sov. Rusijos Amūro sritį 
su Vladivostoku, tai sov. armija 
iš Mongolijos tuojau atsirastų 
prie Pekingo, nes nuo Išorinės 
Mongolijos sienos iki Pekingo tik 
300 mylių. Taigi, tų dviejų ko
munistiniu milžinu bendravimas C- c.

Ankstyvas 
pasendinimas

Pagal nusistovėjusį įprotį, dau
gumas įmonių ir įstaigų atleidžia 
į . pensiją darbininkus, kai jiems 
sukanka 65 m. amžiaus. Tačiau, 
kaip skelbia Kanados Sveikatos 
Sąjunga, didelė dalis šių žmonių 
yra pajėgūs turėtą darbą dirbti ir 
toliau. Toks atleidimas iš darbo 
esąs labai kenksmingas Kanados 
valstybės ūkiui ir tiems sulauku
siems 65 m. amžiaus asmenims. 
Taip darydami darbdaviai padaro 
Kanadai nuostolių už milijonus 
dolerių kasmet. Viena — gerai 
paruosti darbininkai daugiau ne
bedirba produktingo darbo, antra 
— dar juos pačius reikia šelpti iš 
surinktų mokesčių. Trečia — nu
stoję darbo dėl amžiaus žmones 
praranda energiją, nuotaiką gy
venti ir tai kenkia jų sveikatai. 
Žmonės pasijunta daugiau nebe
reikalingi visuomenei.

Visoje Kanadoje praeitais me
tais buvo 1,470,400 asmenų virš 
65 m. amžiaus. Kanados Sveikatos 
Sąjunga rūpinasi, kad šie žmonės 
nebūtų našta kitiems.

< .4

Sibiro mieste Irkutske sovietų elgeta su amputuota koja

fe

Rusų ekspansija į Tolimuosius 
Rytus prasidėjo po to, kai Jenna- 
kas su 800 kazokų užkariavo pu
sę Sibiro, o kolonizacija prasidė
jo tik 18 š. Iki 1904 m. karo su 
Japonija rusai buvo jau pagrobę 
iš Kinijos Amūro sritį, Usuri 
kraštą prie Ramiojo vandenyno, 
Liaotungo pusiasalį su Porth Ar
tūru ir įsistiprinę Mandžūrijoje.

Tiek carinės, tiek sovietinės 
imperijos išplėtimas vyko naudo
jant tuos pačius metodus: pirma 
įperšamas draugiškumas, paskui 
prasideda grasinimas ar papirki
mas, prievartinės sutartys ir oku
pacija. 19 š. rusų ekspansijos 
į rytus svarbiausiu architektu bu
vo Muravjovas-Amurski, kuris 
1847 m. buvo paskirtas Rytų Si
biro generalgubernatorium. ' Jis 
įtikino carą Nikalojų I, kad Ru
sijai reikia turėti išėjimą į Ramų
jį vandenyną pietuose. Tam tiks
lui atsiekti reikia užvaldyti Amū
ro upę, t.y. užimti abu jos kran
tus. Ūžs. reik. min. Nesselrode 
buvo tam priešingas, nes kiek
vienas Rusijos pajudėjimas Azi
joj iššaukdavo didelę reakciją iš 
Anglijos pusės, kuri įžiūrėdavo 
grėsmę Indijai. Bet Muravjovui 
užtikrinus, kad jam kariuomenės 
nereikės gabenti iš Kronštato — 
ja Sibire suorganizuos, caras su
tiko ir davė Muravjovui pilną ga
lią veikti kaip viceimperatoriui.

Priverstinė sutartis
Kai Krymo karas buvo jau pa

sibaigęs, o Kinija turėjo konflik
tą su Anglija ir Prancūzija, ku
rios jau buvo užblokavusios Kan
toną, — Muravjovas sutraukė ka
riuomenę prie Amūro ir pareika
lavo Kiniją pasirašyti sutartį 
naujai sienai nustatyti. Iki tol 
Rusijos-Kinijos siena buvo nusta
tyta pagal ankstyvesnę Nerčins- 
ko sutartį — ji buvo toli nuo 
Amūro upės. Naujoj sutarty Mu
ravjovas nenorėjo minėti, kad 
siena eis Amūro upe, kad vėliau 
galėtų kaip nors vėl prikibti ir 
“taisyti” sieną. Kai kiniečiai del
sė pasirašyti sutartį, jis pradėjo 
grasinti: esą kiniečiai plėšė rusų 
kolonistų sodybas ir išniekino 
Rusijos vėliavą, tik caras, dary
damas didelę malonę, nori palai
kyti seną draugystę tarp abiejų 
imperijų. Kiniečiams, neturin
tiems kariuomenės Amūro srity
je ir sąjungininkams jau okupa
vus Kantoną, nebeliko nieko ki
to kaip tik tą “sutarti” pasirašyti 
ir perleisti rusams Amūro ir Usu
ri sritis iki Ramiojo vandenyno. 
(Tai vadinama Aiguno sutartis 
1858 m.)

1859 m. Muravjovas jau ket
virtą kartą plaukė Amūro upe. 
Aplankęs Usuri sritį parinko vie
tą ir vardą būsimam uostui “Val
dyk Rytus” — Vladivostok. Be 
to, jo rūpesčiu buvo pradėtas 
kurti ' miestas Blagoveščensk. 
Už tai Muravjovas gavo iš caro 
grafo titulą ir priedą prie pavar
dės “Amurski”.

Rusų kyšiai Pekingui
Ne tik jėga, bet ir papirkinėji

mu rusai grobė sau Kinijos že
mes. Naujos politikos su Kinija 
architektu tapo caro Aleksandro 
III finansų min. grafas Witte. Jis

Lichunčanas atvyko i caro

ie vairo stojo 
s II, visa Wit- 

tės politika tapo sugriauta 1905 
m. pralaimėjus karą su japonais 
Svarbiausias Wittes politikos 
įrankis buvo Sibiro geležinkelio
pravedimas ir tuo pačiu Rusi
jos politinio svorio padidėjimas 
Tolimuosiuose Rytuose. Gavimas 
leidimo pravesti geležinkelį per 
Kinijos teritoriją, kad ir su ky
šio pagalba, buvo didelis Wittes 
laimėjimas atsižvelgiant į to me
to didžiųjų valstybių politines 
kombinacijas Kinijoj.

Pasinaudojo konfliktu
19 š. pabaigoje T. Rytuose at

sirado nauja galybė — Japonija, 
kuri pasidarė rusams rimta kon
kurentė grobti Kinijos žemėms. 
1894 m. įvyko Kinijos-Japonijos 
karas dėl nepasidalinimo įtakos 
sritimis Korėjoje, kuri buvo Ki
nijos vasalas. Kai japonai užpuo
lė Korėją, Kinija stojo jos ginti, 
bet jos kariuomenė buvo menkai 
ginkluota, ir japonai greit tą ka
rą laimėjo. 1895 m. buvo pasira- Į 
šyta taikos sutartis šimonoseki 
mieste, pagal kurią Kinija turė
jo perduoti Japonijai Liaotungo 
pusiasalį su Port Artūru ir For- 
mozos salą. Be to, turėjo atlygin
ti karo nuostolius ir leisti plau
kioti japonų laivams Jangstės 
upe.

Bet šiomis geromis sąlygomis 
ir grobiu Japonija negalėjo pasi
naudoti, nes Rusija, Vokietija ir 
Prancūzija griežtai pasipriešino 
tokiam Kinijos apiplėšimui ir 
privertė Japoniją nuo šios sutar
ties atsisakyti, nors jos pačios Ki
nijos pralaimėjimu pasinaudoj'o, 
ypač Kinijos “užtarėja” Rusija. 
Dabar svarbiausias Rusijos reika
lavimas Kinijai buvo išgauti lei
dimą pravesti geležinkelį per Ki
nijos teritoriją Mandžūrijoj — 
tiesesniam susisiekimui su Vladi
vostoku. Vesti šį geležinkelį ap
link Kinijos sieną būtų 500 my
liu toliau ir be to ten labai sun
kios gamtos sąlygos geležinkelio 
statybai.

Aplinkiniais keliais
Pirmąjį rusų prašymą tokio 

leidimo Pekingas atmetė. Tada 
Witte sumanė papirkti svarbiau
sią Kinijoj asmenį, nuo kurio 
priklausė leidimas. Tuo metu Ki
niją valdė našlė imperatorienė ir 
jos ištikimas bei įtakingas pata
rėjas iš mandarinų klasės Li- 
chung - chang (Lichunčan). Jis tu
rėjo tokias pat teises, kaip vaka
ruose min. pirmininkas. Witte 
per savo agentą Badmajevą ir 
ambasadorių princą Uchtomskį 
paruošė dirvą įteikti Lichunčanui 
3 mil. rublių kyšį, nes per Bad
majevą sužinojo jo silpnybę pini
gams, nors buvo labai turtingas. 
Kai ~

Nikalojaus karūnavimo iškilmes, 
buvo Odessoj ir St. Petersburg© 
karališkai priimtas.' Atsilankymo 
proga su Witte aptarė geležinke
lio leidimo reikalą. Po kiek laiko 
princas Uchtomskis nuvežė Kini
jos imperatorienei caro dovaną, 
o Lichunčanui vieną milijoną 
rublių. Visų pinigų iš karto ne
davė. (Apie šį kyšį pats Witte ra
šė savo atsiminimuose, skyriuje 
“Zachvat Liaotunskavo poluostro- 
va”.) Kai pagaliau leidimas gele
žinkeliui buvo gautas ir statyba 
prasidėjo, rusams atsirado nau
jas apetitas — pravesti nuo Char- 
bino atšaką į Port Artūrą ir už
grobti visą Liaotungo pusiasalį.

Kyšinės derybos
Tuo metu Kinijoj buvo užmuš

ti du vokiečių misijonieriai ir tuo 
pretekstu kaizeris, su caro suti
kimu, užgrobė Tsingtao ir Kiao- 
čou Kinijos uostus su aplinkiniais 
žemės plotais, įsteigdamas ten ka
rines bazes. Caras, savo užs. reik, 
ministerio patariamas, norėjo 
tuojau, be derybų, okupuoti Port 
Artūrą, bet Witte griežtai pasi
priešino. Jis sakė — geriau tą pa
daryti be triukšmo pasinaudojant 
pinigais. Jis vėl davė kyšį ne tik 
Li, bet ir kitiems kiniečiams, su 
kuriais “derėjosi”.

Šį kartą sutartis buvo padary
ta išnuomoti Liaotungo pusiasalį 
su Port Artūro uostu 99 metams. 
Rusai, įkėlę ten koją, tuojau 
pradėjo statyti netoli Port Artū
ro kitą uostą —rusišką. Tam uos
tui Witte parinko vardą “Dal- 
nyj”. Tai reiškia “tolimas”, bet 
japonai “1” ištaria kaip “r”, tai 
išėjo “Dairen”.

Kova dėl įtakos
Įsitvirtinus Mandžiūrijoj, rusų 

įtaka pradėjo reikštis ir Korėjoj. 
Japonų suorganizuoto sąmokslo 
metu aktyvi Korėjos karalienė 
buvo nužudyta, o karalius slėpė
si rusų ambasadoje Seoule. Ru
sai pasidarė lyg ir Korėjos užta
rėjai, tuo tarpu įvairios rusų 
bendrovės, kaip Bezobrazovic ir 
Co., skverbėsi į Korėjos teritoriją 
Yalu upės srityje, kur iš eksplo
atuojamų miškų turėjo didžiau
sią pelną'. Witte'perspėjo vyriau
sybę, kad toks lindimas į Korėją 
prives prie karo su japonais, bet 
kadangi ir pats caras buvo “Be- 
zobrazbvo” dalininkas, tai nieks 
į pavojų nekreipė dėmesio. Japo
nai pasiūlė rusams geruoju susi
tarti: Rusijai — Mandžūrija, o 
Japonijai —- ^orėja. Bet rusai 
nesutiko, nes Jie ir taip jau bu
vo Mandžūrijoj įsigalėję. 1904 m. 
vasario 5 d. japonai nutraukė dip
lomatinius santykius ir pradėjo 
karą su rusais. Tas karas ne tik 
sustabdė rusus nuo Kinijos gro
bimo, bet ir paruošė pradžią ca
ro imperijos griuvimui.

JIS BAIGĖ SAVO KELIONĘ
VISUOMENĖS VEIKĖJĄ VL. VISKANTĄ Į KAPINES 

PALYDĖJUS
Š.m. vasario 27 d. 10 vai. vaka-Į 

re, kai Detroitas skendėjo sniego 
pusnynuose ir veik sustojo mies- Į 
to susisiekimas, negailestingoji 
mirtis įsibrovė į Henry Ford ligo
ninę ir nukirpo vėžio ligos nu
kankinto ilgamečio “Draugo”, 
“Tėviškės žiburių” ir kitų kata
likiškų laikraščių skaitytojo, tau-į 
raus visuomenininko Vlado Vis
kanto nusilpusios gyvybės siūlą.

A.a. Vladas Viskantas gimė 
1910 m. birželio 21 d. Skuode, 
Kretingos apskr. Baigęs Skuodo 
vidurinės mokyklos keturias kla
ses, įstojo į Telšių gimnaziją. 11 
Dėl sunkios ligos, nebaigęs šešto
sios klasės, Telšių gimnaziją pa
liko. Sustiprėjus sveikatai, įstojo 
į Kauno pašto-telegrafo kursus ir 
kartu lankė Tumėno suaugusiųjų 
gimnaziją. Baigęs pašto-telegrafo 
kursus, kurį laiką dirbo apylinkės 
teismę, o vėliau Skuodo pašte val
dininku ir viršininku. Ten pamilo 
telefonistę Kazę Kniuipytę, kurią 
nusivedė prie altoriaus ir, gavęs 
bažnyčios palaiminimą, sukūrė 
jaukią ir darnią lietuvišką šeimą. 
Besidžiaugiant šeimos židinio lai
me, 1944.IV.5 gimė gražus sūne
lis, kurį pakrikštijo Anatolijaus 
vardu.

Netrukus pradėjo veržtis į Lie
tuvą sovietai. Vladas su savo žmo
na. pasiėmę penkių mėnesių sū
nelį, 1944.XI.8 paliko savo numy
lėtąją tėviškę ir pasileido nežino
mon kelionėn į svetimą šalį. Po 
ilgų vargingų kelionių, pergyvenę 
karo audras ir stovyklinį gyveni
mą Vokietijoje, 1949.VIII.15 Vla
das su savo šeima išvydo Ameri
kos Laisvės statulą ir apsigyveno 
Detroite.

Vladas Viskantas, jau penkto
je gimnazijos klasėje būdamas, 
įstojo Į moksleivių šaulių būrį ir 
atsidavė didžiai skautijos idėjai: 
Dievui, tėvynei, artimui. Ta idė
ja jis gyveno, ją puoselėjo iki 
paskutinio širdies dūžio. Ir dabar, 
rašydamas šias eilutes, lyg gyva
me paveiksle matau Vladą kartu 
žygiuojantį į Gedimino kalnelį 
šaulių gretose, skubantį skautiš
koje uniformoje iškylauti, giliai 
susikaupusį ir besimeldžiantį 
Telšių katedroje.

Ii

A. a. Vladas Viskantas
Nesipurtė jis visuomeninio 

darbo nei Skuode tarnaudamas, 
nei pabėgėlių stovyklose, nei Det
roite sunkų fabriko darbą dirb
damas. Skuode, jam talkinin
kaujant, išaugo didingi šaulių rū
mai, sustiprėjo pavasarininkų 
skyrius. Pabėgėlių stovyklose, 
kur tik Vladas apsistojo, pagyvė
jo skautų veikla, o jis pats iškilo 
i tuntininkus. Detroite tuoj įsi
jungė į ALB radijo klubo muziko 
B. Budriūno vadovaujamą chorą, 
vadovavo skautams, nuoširdžiai 
dirbo BALFo 76 sk. valdyboje, 
ėjo sekretoriaus pareigas Detroi
to Lietuvių Organizacijų Centro 
valdyboje, * nepagailėjo šimtinės 
Jaunimo Stovyklai “Danavai” ir 
Lietuvių Namams. Buvo kuklus, 
atviras, nuoširdus, visada susirū
pinęs pavergtųjų ir kenčiančių 
brolių likimu.

Velionies kūną pašarvojus Va
lentino Baužos laidotuvių koply
čioje, jo karstas paskendo gėlė
se, kurių žiedai simbolizavo jo 
gražius darbus Dievui, tėvynei ir 
artimui. Į jo laidotuves atvyko

RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

BALTAS SALDUS

BM

Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti 

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

Taip fotografuojama Irkutske, ši vaizdą užfiksavo vokiečių korespondentas

Ar išsilaikys 
Malezija?...

(Atkelta iš 2 psL)
Britanija gins jų federaciją, nors 
yra ilgo, varginančio'karo gali
mybė, panaši į karą P. Vietname. 
Kyla klausimas, ar Malezija nesu
grius dėl vidinių neramumų, ku
riuos gali sukelti gyventojų tau
tiniai, rasiniai, religiniai ir kultū
riniai skirtumai? Jei Malezijos fe
deracija pasiseks,- tas kraštas 
taps rasių sugyvenimo pavyzdžiu, 
o jei ne, tai Indonezijos ir Kini
jos imperializmas juo pasinaudos. 
Iki šiol išorinis — Indonezijos 
agresijos — pavojus sustiprino 
maleziečių vienybę, bet rasiniai, 
tautiniai ir politiniai skirtumai 
nėra visai išnykę. Neseniai Singa
pūre tarp malajų ir kiniečių bu
vo kilę kruvini susirėmimai, o š. 
m. vasario gale Malezijos sostinėj 
Kuala Lampur kairiojo ir komu
nistinio jaunimo minia, mojuoda
ma raudonomis vėliavėlėmis, šau
kė: “šalin Maleziją!” Dalis tų de
monstrantų nužygiavo prie ameri
kiečių informacijos centro biblio
tekos ir sužalojo pastato prieša
kį. Policija daug riaušininkų su
ėmė, o vyriausybė paskelbė drau
dimą rinktis į būrius ir iš viso ro
dytis gatvėse draudžiamu laiku. 
Ar Malezijos federacija pajėgs 
būti Azijos Šveicarija — duoti ra
sių ir tautų sugyvenimo pavyzdi, 
tuo tarpu sunku numatyti.

BALFo centro reik. ved. kun. L. 
Jankus, Windsor© klebonas kun. 
D. Lengvinas, giminės ir daug bi
čiulių iš Toronto ir Čikagos. Kop
lyčioje atsisveikinimo žodį tarė 
ALB Detroito apyl. pirm. VI. 
Pauža ir jūros skautų vardu J. 
Baublys.

Kovo 3, reikšmingą Pelenų die
ną, vaizdžiai primenančią, kad 
dulkė buvai ir į dulkę pavirsi, po 
gedulingų pamaldų, kurias, asis
tuojant kleb. kun./V. Stanevičiui 
ir kleb. kun. D. Lengvinui, atna
šavo ir jautrų pamokslą pasakė 
kun. L. Jankus, — a.a. Vlado Vis
kanto karstas, lydimas didžiulio 
būrio lietuvių, Įsirikiavusių į 50 
automobilių eilę, iš šv. Antano 
bažnyčios nulydėtas į gražiąsias 
Holy Sepulchre kapines. Po ati
tinkamų maldų ir giesmių, ku
rioms vadovavo kun. D. Lengvi
nas, kun. L. Jankus ir kun. B. Da
gilis, su velioniu Vladu jautriais 
žodžiais atsisveikino BALFo 76 
sk. pirm. agr. A. Musteikis, Or
ganizacijų Centro vardu P. Januš
ka ir skautų vardu A. Banionis.

Išdygo naujas, ašaromis suvil
gytas ir gėlėmis papuoštas, ka
pas. Gėlės ir jų žiedai nudžius, 
bet Vlado Viskanto gražių darbų 
žiedai ilgai, ilgai mūsų atmintyje 
žydės. K. Jurgutis

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIAI gavėnios lai- 
kotarpyje suruošė Įvairių kultūringų 
parengimų: koncertų, paskaitų, meno 
parodų.

Ateitininkai šeštadienių vakarais tu
ri paskaitų ciklą apie meilę, ši pa
skaitų serija, kuri buvo pradėta kovo 
13 d. Jaunimo Centre, truks 3 šešta
dienius. Pirmoje paskaitoje pasirodė 
svečias iš Cincinnati šv. Ksavero ko
legijos prof. V. Bieliauskas. Prelegen
tas, kuris yra tos kolegijos psicholo
gijos fakulteto dekanas, kalbėjo temą 
“Meilė šeimoje”. Klausytojų buvo su
sirinkę apie 60.

Kitoje šios serijos paskaitoje D. 
Brazytė-Bindokienė kalbėjo apie vyra 
ir žmoną išeivijos literatūroje, o pas
kutinėje paskaitoje — kun. V. Bagda- 
navičius, MIC, žada pažiūrėti i vyro ir 
žmonos meilę teologijos specialisto 
žvilgsniu.

VIENA GAUSIAUSIAI LANKYTŲ 
šio sezono lietuvių meno parodų buvo 
atidaryta kovo 13 d. Tai niujorkiečio 
dail. K. žoromskio paroda, kurioje 
buvo parodyta 40 darbų, daugiausia 
abstrakčios tematikos. Į parodos ati
darymą susirinko apie 200 asmenų. 
Jie čia išklausė gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio ir rašyt. P. Gaučio svei
kinimų, o taip pat ir paties dail. K. 
žoromskio žodžių. Nors paveikslų kai
nos buvo augštos (du paveikslai — 
“Senas namas’ ir “Gyvenimas baigia
si” buvo įkainuoti net po S2.000), vis- 
dėlto atsirado meno gerbėjų, kurie 
Įsigijo parodoje išstatytų kūrinių.

Kalbant apie šį dailininką, norisi 
pacituoti dail. J. Mieliulio žodžius jo 
adresu: ‘Su tuo, as parodoje išstatyta, 
jis (dail. žoromskis) atsistoja kartu su 
pirmaeiliais lietuvių dailininkais. Jo 
vizualinė kalba, nors nevisai laisva 
nuo konformistinio elemento, visdėlto 
yra savita.”

Si paroda, kurią surengė jūros skau
tų korporacija “Gintaras”, buvo užda
ryta kovo mėn. 21 d.

VASILIAUSKŲ ŠEIMA, kuri pra- 
ėjusių metų pavasari išvyko iŠ Cicero 
i Lietuvą, nori sugrįžti atgal į Cicero. 
P. Vasiliauskienė savo laiške nesiskun
džia gyvenimu Lietuvoje, tik prašo, 
kad bičiuliai sudarytų grįžimui reika
lingus dokumentus. Dėlko ji nori grįž
ti, laiško autorė nenurodo. VI. Rask- 
Rasčiauskas, kelionių biuro vedėjas, 
kuris padėjo Vasiliauskams sudaryti 
dokumentus išvykimui j Lietuvą, abe-
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joja ar jie galės grįžti Amerikon. 
Kiek jam žinoma, Vasiliauskai neno
rėjo išsiimti dokumentų, kurie būtų 
padarę grįžimą labiau Įmanomą. Vasi
liauskų sūnūs išsiėmė dokumentus, 
kurių pagalba galėtų vienerių metų 
būvyje sugrįžti atgal, jeigu norėtų. 
Tačiau jų vienų grįžimas irgi proble
matiškas, nes jie neturi 21 m. amžiaus 
ir reikėtų rasti globėjus. Ciceriečiai 
labai rūpinasi šios šeimos likimu ir 
daug apie ją kalba, nes Vasiliauskai 
čia turėjo nemaža draugų ir pažįsta
mų. Sužinoję apie jų važiavimą Lietu
von, daugumas buvo nustebę; nema
žiau yra nustebinti ir dabar išgirdę, 
jog per taip trumpą laiką išvykėliams 
nusibodęs tenykštis gyvenimas sovie
tinėje sistemoje.

PRADETAS LEISTI platesnės ap
imties, spaustuvėje spausdinamas Či
kagos Augštesniosios Lituanistikos 
Mokyklos mokinių laikraštis “Tėvynės 
Atgarsiai”. Iki š.m. pradžios šis leidi
nys buvo kuklios išvaizdos, bet dabar 
jau yra turiningas laikraštis ir vertas 
didesnio dėmesio.

1965 m. nr. 2 duoda nemaža trumpų 
rašinėlių ir labai daug nuotraukų. Jū
ratė Jasaitytė straipsnelyje “Lietuvos 
partizanai” rašo: “šiandien Lietuva 
yra pilna nežinomų ir apleistų kapų. 
Juose ilsisi mūsų broliai, kurie kovo
jo dėl tėvų žemės ir jos laisvės. Tai 
didvyrių kapai, kuriems laisvė buvo 
brangesnė už gyvybę.”

Laikraštėlio redakcinį kolektyvą su
daro net 13 jaunuolių. Juos globoja 
kun. Algimantas Kezys, SJ, kuris yra 
Čikagos Augšt. Lituanistikos Mokyk
los mokytojas.

KA REIŠKIA VARDAS 
KANADA

George M. Wrong ir G. M. Arm
strong knygoj “The Origin aind 
Meaning of place, names in Cana
da”. Jie sako, kad vardas Kanada 
kilęs iš š. Amerikos indėnų žo
džio “Kanada” ar “Kanata”, kims 
reiškia palapinių, kaimų ar apgy
ventų vietovių rinkinį. Dr. Gran 
sako, kad kai Jacques Cartier grį
žo į Kvebeką 1535 m., indėnu vir
šininkas Donnacona prašė ji ap
lankyti jo kaimą, vadinamą Kana
ta. Cartier nesuprato ką jis sako 
ir manė, kad tai srities pavadini
mas. Vėliau jis buvo pritaikytas ir 
kitiems plotams.
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© PAVERGTOJE TĖVMJE
KRYŽIAI ANT KARSTŲ FILMAI “NAUJAKURIAMS”

“Tiesos” kovo 14 d. laidoj paskelb
ta V. Kubiliaus pasirašyta korespon
dencija: “Vėlai vakare Vilniaus ge
ležinkelio stotyje buvo gausu jauni-

Anykščių buitinio aptarnavimo 
kombinate parduodami karstai, ant 
kurių dangčių tebėra pritvirtinti kry
žiai. Troškūnuose visi pardavimui pa
ruošti cementiniai antkapiai taipogi
papuošti kryžiais. B. Nykštis “Šiuo- m0- Specialus traukinys iš Vilniaus 
toje” nusiskundžia, jog tai esąs di- išvyko į Siaurės Kazachstano sritį, 
džiausiąs bedievių įžeidimas. Tačiau Keturi šimtai keturiasdešimt kelei- 
tenka manyti, kad antkapių ir kars
tų gamintojai prisitaiko prie daugu
mos reikalavimų. Tai liudija, jog re
liginės laidotuvių apeigos vis dar pra
lenkia komunistines. Šia proga pra
vartu pacituoti tos pačios “Šluotos” 
daug pasakantį anekdotą: “Komjau
nuoliškų vestuvių stalas buvo pa
dengtas, dovanos suneštos, saviveikli
nis orkestrėlis čirpino stygas, ruoš
damasis maršui. Susirūpinę svečiai 
žvalgėsi į laikrodžius, į duris ir svars
tė — kur taip ilgai užtruko jaunieji. 
Čia priėjo Kindziulis ir tarė: — Jie 
dar užsuko į bažnyčią •.

PIENAS POPIERINĖSE 
DĖŽUTĖSE
Į Lietuvą, nors ir gerokai pavėlavu

si, atkeliavo dar viena kapitalistinio 
pasaulio naujovė — Vilniuje pradėjo 
darbą pieno pilstymo į popierines 
dėžutes - bonkas automatas. Spaudoje 
džiūgaujama, kad tai esanti tik antra 
tokia "įmonė visoje Sov. Sąjungoje. 
Kitos pieninės vis dar naudoja stikli
nių bonkų procedūrą. Automatą įren
gė šaltkalvis V. Mažeika ir elektrikas 
B. Ulickas.

TAUTIEČIŲ IŠNAUDOJIMAS
Skelbimuose apie atostogas Lietu

voje dėmesį patraukia įdomus faktas: 
viešbutis parai Paryžiuje ir Amster
dame kainuoja $10, o Vilniuj — $25. 
Tiesa, Vilniuje į šią sumą įskaitomas 
visas pragyvenimas. Amsterdamo ir 
Paryžiaus pavyzdžiu atėmus $10, pra
gyvenimui tenka net $15. Atskaityki- 
me $5 netiesioginėms išlaidoms, kaip 
pvz. susisiekimas ir kt patarnavimai, 
ir visdėlto pragyvenimui tenka $10. 
Tai neįtikėtinai augšta suma, nes juk 
ir toks N. Chruščiovas, gaudamas be
veik pasakišką Sov. Sąjungos mastu 
300 rb. pensiją, vos vos galėtų sudur
ti galą su galu, o ką jau bekalbėti 
apie lietuviškuosius “piligrimus” iš 
užjūrio, kurių didžioji dalis priklau
so darbininkų klasei. Įpratusi uždar
biauti dovanų siuntiniams kraunamu 
žvėrišku muitu, Maskva, atrodo, nori 
pasipelnyti ir lietuviškųjų “piligri
mų” vizitais. Sunku tikėti, kad Vil
niaus kompartija to nepastebėtų, bet 
ji, matyt, neturi balso tokiuose rei
kaluose.

vių — įvairių profesijų žmonės. Tai 
busimieji Tarybų Kazachstano nauja
kuriai ...” Seniau tokių specialių 
traukinių keleiviai buvo vadinami 
“savanoriais”, o dabar jau “naujaku
riais”. Susidaro įspūdis, jog į Ka
zachstaną jie buvo išsiųsti nuolati
niam apsigyvenimui. Beveik tuo pa
čiu metu į Kolos pusiasalį išvyko Vil
niaus kino studijos fihnuotojų gru
pė, kuri paruoš kino apybraižą “Gy
venimas ant ratų”, perkeldama į fil
mo juostą tame sovietijos užkampy
je geležinkelį tiesiančius Lietuvos 
komjaunuolius. Filmuotojams vado
vauja rusas režisorius N. Liubošico.

DUONA IR LAISVĖ
Palangos duonos gamyklos direkto

rius J. Tenikaitis pažemintas parei
gose — padarytas techniniu šios ke
pyklos vedėju. Palangiškius jau se
niai kamuoja blogos kokybės duona, 
bet J. Tenikaitis į nemalonę pateko 
ne dėl duonos kokybės, o dėl savo 
politinių pažiūrų. Šis sovietinėje san
tvarkoje išaugintas ir išmokslintas 
vyras suplėšė komjaunimo bilietą ir 
milicijai grąžino suglamžytą sovieti
nį pasą, reikalaudamas vizos išvyk
ti į V. Vokietiją, nes, girdi, esąs vo
kietis. ^Tiesos” korespondentas V. 
Miniotas stato sunkų klausimą: “Iš 
kur šis trisdešimt vienerių metų žmo
gus taip užsikrėtė kapitalistiniu gy
venimo būdu?” Vietoj atsakymo jis 
perša tokias eilutes: “Jis gyveno Va
karų propaganda, klausėsi Vakarų 
radijo, ryte rijo laiškus iš Vakarų...” 
V. Miniotas reikalauja, kad J. Teni
kaitis nebūtų išleistas iš Lietuvos: 
“Kam mums jį leisti ten, ar tam, kad 
papildytų revanšistų eiles, JAV žval
gybos eiles? Ar maža jau ten išdavi
kų? Juk jis ne tik buržuazinio gyve
nimo šalininkas, o agresyvus šalinin
kas, jis negerbia žemės, kuri jį išau
gino, išmokė. Jis atskalūnas, ar ver
ta atskalūną siųsti pas mūsų prie
šus?” Prie šios komunistinės filosofi
jos galima pridurti — ar negeriau 
būtų Berlyno sieną atgabenti į Palan
gą? Išgarsėtų ne tik V. Miniotas, bet 
ir kiti komunistinės “laisvės” propa
gandistai. .. V. Kst.

P. Amerikos lietuvių veikėjai: prof. Vyt. Staugaitis Įteikia premija 
P. Gudelevičiui už rašinį “Senovės lietuvių dainos“; viduryje — 
Vikt. Diminskas, dabar gyv. JAV.

Fort William, Ont
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

šventės minėjimas įvyko Prosvita salė
je, Fort Williame. Dalyvavo ir nelie
tuviai, mūsų draugai. Tik labai gaila, 
kad kaikurie lietuviai nedalyvavo. Iš 
viso, jeigu kas yra daroma lietuvių, tai 
be galo būtų gerai, kad kuo daugiau 
mūsų žmonių dalyvautų. Rinkta aukos 
Tautos Fondui, kurie dar nėra paauko
ję, labai prašomi paaukoti pagal išga
les. Aukų lapai bus pasiųsti.

MŪSŲ SĄLYGOS nelengvos atsto
vauti lietuviams, bet kiekviena proga 
stengiamės išnaudoti, čia buvo ruošia
ma įvairių tautybių taut, drabužiais 
pasirėdžiusių arbatėlė - kavutė paremti 
nelaimės ištiktų žmonių — luošų ir pa- 
raližuotų. Dalyvavo padavėjos 12 tau
tybių. Mūsų Giedrė - Judita Mitalaitė 
labai gražiai atstovavo lietuviams.

Fort Willianfe naujosios Kanados 
vėliavos pakėlimo išilmėse dalyvavo ir 
lietuviai. Laikraštis “Times Journal” 
įsidėjo žinią apie dalyvavimą lietuvių 
prieš iškilmes ir sekančią dieną po iš
kilmių. Dar atskirai miesto majoras at
siuntė man laišką, dėkodamas lietu
viams už dalyvavimą iškilmėse.

Sekmadienį, kovo 28 d., 2 v. p. p., 
renkamės dr. E. Jasevrčiūtės butan 
ruošti siuntinių Suvalkų Trikampiui. 
Adresai yra gauti iš šalpos Fondo ko
miteto pirm. p. Adomaičio.

LIGONINĖJ GYDOSI Albertas 
Braumanas ir p. Butą. Nuoširdžiai lin
kime jiems kuo greičiau pasveikti.

P. BRUŽIENĖ atostogavo 3 mėn. 
pas dukrą Ireną ir žentą Kalifornijoj.

LABAI NUOŠIRDŽIAI dėkoju už 
man padarytą staigmeną ir įteikimą 
labai gražių raudonų rožių. Dvylika 
metų veiklos lietuvių apylinkėje buvo 
atžymėti 12 rožių, kurias pasidalinom 
su visom poniom, nes dirbome visos ir 
visi drauge. Dr. E. Jasevičiūtė

PADĖKA

Mane lankiusiems ligoninėje sunkios 
ligos metu, atsiuntusiems gėlių bei 
įteikusiems dovanų reiškiu nuoširdžią 
padėką: p. p. E. J. Satkams, A. Z. Pili- 
poniams, B. Z. Jakuboniams, H. J. Di
liams, L. J. Vyšniauskams, V. Paulio- 
nienei, P. J. Kalainiams, E. L. Pūs- 
liams, B. A. Švažams, A. V. Jonušams, 
A. šetikams, K. Jonušui. Ypatingą pa
dėką reiškiu seseriai Anelei, kuri ma
ne lankė ligoninėj kiekvieną dieną ir 
rasdavo laiko, vyrui išėjus į darbą, na
mus prižiūrėti; taip pat labai dėkoju 
jos vyrui švogeriui J. Ališauskui už 
parvežimą iš ligoninės į namus.

Visiems visiems dar kartą reiškiu 
didelį ačiū —

P. Polgrimienė

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"
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sudaro sol. J. Liustikaitė, smuik. S. 
Kairys ir muz. kun. B. Jurkšas, šį šeš
tadienį, balandžio 3 d., 7 v.v. išpildys 
įdomią religinio koncerto programą 
Hamiltono AV par. bažnyčioje. Kon
certu rūpinasi šios parapijos klebonas 
mons. J. Tadarauskas.

PASKAITA APIE REFORMAS. Ko
vo 21 d. ateitininkai sendraugiai su
rengė diskusijų popietę tema “Dabar
ties reformų prasmė”. Kalbėjo kun. 
Pr. Gaida iš Toronto. Nors dalyvių ne
buvo gausu, tačiau diskusijos buvo la
bai gyvos ir užtruko apie 2 vai. Išryš
kėjo, kad dabartinės reformos eina gi
lė jimo ir platėjimo linkme: siekia gi
liau pažinti krikščionybę ir apimti pla
čiausius krikščionijos sluogsnius. Da
bartinės reformos brendo apie 60 m. 
V: Europoj. Praeityje taipgi yra buvę 
žymių reformų, nes gyvame organizme 
tai natūralus procesas. Esmė nesikei
čia, tik jos formos. Mes, hamiltonie
čiai, turėtume gyviau domėtis pana
šiom problemom, nes tai liečia mus vi
sus, kaip krikščionis ir kaip lietuvius.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ lei
džiamas neperiodinis laikraštėlis 
“Moksleivio Balsas“ pasirodys šį sek
madienį, balandžio 4 d. Jį platins patys 
moksleiviai prie bažnyčios. Neatsisa
kykime įsigyti, įvertinkime jaunimo 
darbą.
"^MAŽĄJĮ DIDVYRĮ” stato mokslei
viai ateitininkai balandžio 4 d., sek
madienį, 5 v.v., parap. salėje. Šis 4 v. 
vaidinimas vaizduoja pasitraukimą iš 
tėvynės, čia jaunas Jonukas iškyla 
kaip didvyris, neišduoda savo brolių 
komunistams, šiam moksleivių ateiti
ninkų vaidybos būreliui vadovauja A. 
Juozapavičius. Moksleiviai kviečia lie
tuviškąją visuomenę gausiai dalyvauti 
šiame vaidinime. Gausus dalyvavimas 
duos energijos jaunimui dirbti lietu
viškoje veikloje. Įėjimas suaugusiems 
— $1, o moksleiviams — $0.50.

“UŽBURTOJI DŪDELĖ”, lietuviško
ji pasaka, užburia mažuosius ir yra 
įdomi savo turiniu suaugusiems. Rei
kia džiaugtis, kad rež. P. Maželis suge
bėjo duoti lietuviškai visuomenei tokį 
gražų pastatymą. Hamiltoniečiai ir 
apylinkių lietuviai turės gerą progą šį 
pastatymą pamatyti š.m. balandžio 10 
d., 7 v.v., Central gimnazijos salėje, 
194 Wentworth St. N.

“Užburtoji dūdelė” su didžiausiu 
pasisekimu buvo vaidinta Detroite, Či
kagoje ir net tris kartus pačiame Kle- 
velande. Spauda apie “Užburtos dūde
lės” spektaklius rašė gražiausius atsi-

liepimus, rekomenduodama šį vaidini
mą parodyti visose lietuviškose kolo
nijose, ypač mūsų mažiesiems. Detroi
te po spektaklio spauda rašė: “ įvai
raus amžiaus aktorių sąstatas suvaidi
no M. Venclauskio keturių veiksmų 
pasaką “Užburtoji dūdelė”. I salę su
sirinko virš 500 žiūrovų, iš kurių apie 
du trečdaliai nuo 2 iki 13 metų am
žiaus. Tai patys didieji nenuoramos. 
Ir kaip teko nustebti, kai tie nenuo
ramos, niekieno neraginami, netikėtai 
nutilo ir, rodos, nustojo kvėpavę. Pui
kios dekoracijos, muzika, vaidyba 
juos staiga užbūrė ir visą jų dėmesį 
panardino stebuklingoje pasakų kara
lystėje.” Taigi, šią “Užburtąją dūde
lę” pasistenkime visi pamatyti. Bilie
tai platinami iš anksto. Jie gaunami 
pas platintojus sekmadienį po pamal
dų par. salėje ir prie įėjimo. Bilietai: 
$2.50, $2.00, $1.50, o vaikams ir moks
leiviams bei studentams pusė kainos. 
Šio pastatymo pelnas skiriamas Jauni
mo Centro statybai. J. P.

ATOSTOGAVO FLORIDOJE. Viena 
pirmųjų liet, ateivių Hamiltone, atvy
kusi čia dar prieš I D. karą, M. Uikie- 
nė nuo vas. 19 d. iki kovo 12 d. atos
togavo Floridoje. Ji grįžo sustiprėjusi 
po ilgesnės ir sunkios ligos. Ji yra il
gametė veikėja liet, organizacijose 
dar ankstesnių emigrantų lietuviška
me judėjime; LN Hamiltone rėmėja, 
turinti juose tūkstantinę, o jos duk
ters Onutės Kanevienės šeima net 
$3600. Ji džiaugiasi, kad Floridoje 
yra labai aktyvus vietos lietuvių vei
kimas, kur jie turi net 2 klubus. Lin
kime p. M. Uikienei ilgiausių metų ir 
geriausios sveikatos!

GRĮŽO IŠ KOLUMBIJOS. — Elvy
ra ir Juozas Bajoraičiai nuo gruodžio 
29 d. iki kovo 12 d. praleido ilgas 
atostogas pas p. Elvyros seserį Pietų 
Amerikoje, Kolumbijoje. Jie neblogai 
pažino vietos žmonių gyvenimą ir net 
pramoko ispanų kalbos. Daugumą lie
tuvių, kurių Kolumbijoje yra apie 
2000, įsikūrę labai gerai, o nemažas 
skaičius turi jau net tarnus. Vietinė 
liaudis gyvena skurdžiai ir tai dėlto, 
kad yra nepataisomi tinginiai. Bajo
raičiai buvo apsistoję pas p. Bajorai- 
tienės seserį Ir. Medelienę. Visų Ko
lumbijos lietuvių širdis ir populiarus 
Kolumbijos augštojoje visuomenėje 
veikėjas yra salezietis kun. Myk. Ta
mošiūnas, anksčiau eilę metų buvęs 
raupsuotųjų stovyklose kapelionu. Jis 
taip augštai iškėlė lietuvių vardą Me- 
delline, kad neretais atvejais ir vieti
niai įvairiomis progomis vadina save 
lietuviais.

E. ir J. Bajoraičiai Medelline nu-

PADĖKA
Bonaventūrai Guogai netikėtai mirus, nuoširdžiai dėkojame prel. J. Ta- 

. darauskuiuž sukalbėtą laidotuvių namuose rožinį ir atlaikytas pamaldas 
bažnyčioje; Tėv. Kornelijui, O. F. M., už atlaikytas šv. Mišias ir paskuti
nį patarnavimą kapuose.
Ypatinga padėka priklauso velionies artimiems draugams p. p. J. B. 
Kažukauskams ir p. J. Klipui, ne tik daug padėjusiems rūpintis laidotu
vėmis, bet ir prisidėjusiems labai didele dalimi prie jų išlaidų paden
gimo.
Nuoširdus ačiū už gėles p. Petraičiui, p. p. Melnykams, p. o. Naru- 
šiams; už vainikus — p. p. Kažukauskams ir p. J. Klipui; už užprašytas 
šv. Mišias — p. B. Grajauskui, p. P. Grajauskienei ir p. p. A. ir J. Mik- 
šiams; už visokeriopą pagalbą, p. p. O. ir G. Melnykams ir p. p. O. ir F. 
Pajarskams.
Dėkojame visiems, atlankiusiems velionį laidotuvių namuose, taip gau
siai susirinkusiems bažnyčioje ir palydėjusiems į kapus. Visiems dar 
kartą nuoširdus ačiū —

Giminės

pirko naują gražų trijų augštų mūrinį 
namą su 2 dideliais butais ir krautuve

grynais. Nuosavybę pavedė valdyti p. 
E. Bajoraitienės sesutei Irenai, augi
nančiai 3 vaikų šeimą. J. Bajoraitis 
pažymėjo, kad Medeline, turint tokį 
namą, galima puikiai gyventi.

Atostogininkai, nusisamdę automo
bilį ir šoferį, padarė 1000 mylių ke
lionę į krašto gilumą, į primityvias 
atogrąžų džiungles, matė dar puslau
kinius indėnus ir kitų nuostabių da
lykų bei vaizdų, kuriuos užtinkame tik 
knygas skaitydami, ši atostoginė ke
lionė su pragyvenimu ir kitomis išlai
domis Bajoraičiams kainavo $3.000

Sk. Si.

“Aukuras”, beruošdamas kaukių ba
lių, susidūrė su didelėm išlaidom, pvz. 
loterija, staliukai, kaukių premijos ir 
t.t. Bet malonu buvo pamatyti, kaip vi- 

Į si mus suprato ir mums padėjo. Dabar 
mes jaučiam didelę pareigą viešai pa
dėkoti už tokį gražų parėmimą.

Pirmiausia norėtumėm padėkoti 
mons. dr. J. Tadarauskui už jo para
mą. Dėkojame taip pat Hamiltono 
verslininkams ir kitiems, be kurių to
kio pasisekimo nebūtumėme turėję. 
Didelė padėka priklauso p. Kronui — 
Kronas Real Estate, p. Sakams — Sa
kas Parcel Service, p. Simkevičiui — 
Sure Heat Fuel Oils, p. Didžbaliui ir 
Pranskevičiui — Tri Realty Ltd., p. 
Kriaučiūnui — Mulcatta Groceteria, 
313 Barton E., p. Silinskui — Alco 
Masonry Contractor. Padėką reiškia
me p. Deksniams, dr. O. Valaitienei, 
p. S. šeselgiui ir visiems atsilankiu
siems bei parėmusiems mūsų darbą. 
Draugiškas ačiū panelei Mildai Pus- 
dešrytei už. jos pagalbą ruošiant mer
gaites šokiams, p. Enskaitienei ir p. 
Stosienei už tokį didelį darbą virtu
vėje.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems —
Aukuras

ŽŪKLAUTOJŲ ir MEDŽIOTOJŲ 
klubo “Giedraitis” metinis narių su
sirinkimas šaukiamas balandžio 3 d., 
7 v. v., Grand viešbučio antro augš- 
to salėje. Įėjimas iš Gore gatvės. 
Bus duota metinė apyskaita, renka
ma nauja valdyba ir rev. komisija. 
Nariai ir norintieji būti klubo na
riais kviečiami dalyvauti.

Kovo 21 d. “Kumpių šaudymo” 
varžbyose dalyvavo Hamiltono ir 
apylinkės klubų nariai ir Toronto 
liet, klubo atstovai. Premijoms iš
leista 41 kumpis ir gauta $158 pelno.

Ham. Angling and Hunting Ass’n 
kviečia mūsų- klubo narius dalyvau
ti jų ruošiamuose “Kumpių šaudy
mo” varžybose, įvykstančiose balan
džio 11 d. prie Ancaster’io.

Valdyba

CALGARY, Alta.
REKORDINIAI ŠALČIAI siautė ’ šių tarpe buvo estų Bendruomenės ats- 

gruodžio ir sausio mėn. visoje Alber- tovas E. Heinpalu su draugu, kurie iš- 
tos prov. — siekė 30—40 1. F. žemiau 
nulio. Rytų ir pietryčių srityje ištisos 
galvijų kaimenės, suvarytos į patvo 
rius ir įlankas, sušalo, o galvijai, še
riami užtvarose, nušalo kojas, įsimetė 
gangrena ir daugelį jų reikėjo sunai
kinti. Iš lietuvių ūkininkų, kaip girdė
ti, niekas nenukentėjo.

AUTOMOBILIO NELAIMĖJE gruo
džio 19 d. buvo sužeista Bendruomenės 
pirm, žmona p. Nevadienė. Į p. Neva
dos vairuojamą automobilį iš užpaka
lio staiga trenkė 70 mylių greičiu vai
ravęs automobilis. P. Nevadienė buvo 
sutrenkta ir be sąmonės greitosios pa
galbos automobiliu nugabenta General 
ligoninėn. P. Nevada irgi buvo gero
kai sutrenktas — dvi savaites negala
vo. P. Nevadienė gydosi namie Dr. 
Ramsay Medical Academy Centre prie
žiūroje.

VEDYBINĖS SUKAKTIES paminė
jimas (35 m.) buvo suruoštas A. Ku
činskams ponių Lauruškienės ir Ras
tenienės iniciatyva. Pobūvyje dalyvavo 
daug tautiečių. Sukaktuvininkai iš jų 
susilaukė daug vertingų dovanų ir 
sveikinimų. Ctlgary ir apylinkės lie- 

j tuvių vardu juos pasveikino Bendruo- 
Į menės pirm. Nevada, pareikšdamas, 
kad p. Kučinskai yra verti pagarbos, 
nes liko ištikimi lietuviai, išauklėjo 
tris sūnus, kurie puikiai moka savo tė
vų kalbą. P. Kučinskai yra aktyvūs vi
suomenininkai, vieni iš pirmųjų Cal
gary Lietuvių Draugijos steigėjų, ku
rios veikloje nebedalyvauja dėl joje 
pasikeitusių nuotaikų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ buvo paminėta vasario 13 d. 
Minėjimą atidarė Bendruomenės pirm. 
A. P. Nevada atitinkama kalba. Pro
gramai buvo panaudota magnetofoninė 
juosta, gauta iš KLB Kultūros Fondo. 
Ji prieš tai čia buvo perkopijuota pri
dedant žygio maišų. Programa buvo įs
pūdinga, ypač dr. H. Nagio kalba. Per
skaityti sveikinimai iš Edmontono B- 
nės, T. Eaton ir Simpsons - Sears krau
tuvių. Pastarieji taip pat atsiuntė do
vanų loterijai. Išreikšta vieša padėka 
P. Stakėnui už technikinę pagalbą ruo
šiant minėjimą. P. Stakėnas yra gimęs 
Čikagoj, o jo žmona užaugusi Calgary; 
abu — susipratę lietuviai. Atsilankiu-

reiškė savo linkėjimus ir pakvietė lie
tuvius į savo šventę vasario 20 d. Da
lyvių skaičius minėjime šiemet buvo 
rekordinis — 70 asmenų, neskaitant 
mažamečių. Aukos Tautos Fondui ne
buvo renkamos. Tam buvo paruoštas 
stalelis su aukų lapu. Sudėta $60. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu iš mag
netofoninės juostelės visiems daly
viams kartu giedant.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Vasario 13 d. Vasario 16 minėjime 

aukojo po $5: M. Leščinskai, L. Brūz
gai, J. Dubauskai, A. P. Nevados, J. 
Lokis, K. Vaitkūnas, A. P. Nevada ir 
Sūnus ūkis Ltd.; $3: S. Sinkevičiai, D. 
Žekonis; po $2: T. Andersonai, A. Ku
činskai, E. Deveniai, P. Gluoksniai, V. 
Bąbušiai, A. Sarpalienė; po $1: O. Alb
rechtai, L. Rašteniai, E. Heinpulu, J. 
Balsaitis; smulkių—$4. Iš viso $60.

CALGARY LIET. DRAUGIJA Bend
ruomenės rengtame minėjime nedaly
vavo; tą patį vakarą surengė šokius. 
Buvo bandyta sueiti į bendrą minėji
mą, bet, deja, ir šį kartą nepavyko.

ESTŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS įvyko vasario 20 d. puošnio
je E. Heinpalu rezidencijoje. Dalyva
vo apie 35—40 asmenų. Negausiai es
tų kolonijai vadovauja p. Laman, pus
brolis mūsų visuomenininkės p. Snieč- 
kuvienės. Minėjimas pasižymėjo kul
tūringa ir vaišinga nuotaika. Iš lietu
vių dalyvavo Bendruomenės pirm. A. 
P. Nevada su ponia ir p. p. Stakėnai. 
Lietuvių vardu pasveikino p. Nevada.

CALGARY LIETUVIŲ KOLONIJOJ 
yra keistų dalykų. Kaikurie tautiečiai, 
užaugę Lietuvoje, čia atvykę anglų k. 
dar neišmoko, o lietuviškai nekalba. 
Kažkieno rūpesčiu ateina sovietinės 
spaudos, o prie jos peršama ir "Vieny
bė” iš Broklyno. Taipgi ateina sovieti
nių leidinių anglų kalba apie "Soviet 
Lithuania”. Calgary apylinkei reika
lingas pasišventęs kunigas, kuris ne 
tik Calgary mieste, bet ir apylinkėse, 
kaip Lethbridge, Brooks ir kitur turė
tų dirvą ne tiktai tikybinei, bet ir tau
tinei veiklai, šiuo reikalu turėtiį susi
domėti centriniai liet, veiksniai, nes 
šioje srityje lietuviai yra išnykimo pa
vojuje. Lietuvybės reikalai čia ne tik 
blogi, jie stačiai šiurpus! Kor.

LONDON, ONT.
REKOLEKCIJOS pradedamos 

landžio 4 d, sekmadienį, 11 vai., ir 
truks ligi Verbų sekmadienio. Jas ves 
Tėvas G. Kijauskas, SJ, iš Čikagos. 
Klebonas prašo Londono ir apylin
kių lietuvius gausiai dalyvauti. Be 
to, gavėnios metu kiekvieną šešta
dienį, po lietuviškos mokyklos pamo
kų einami Kryžiaus Keliai.

DĖMESIO VERTA PASKAITA 
įvyks balandžio 4 d., sekmadienį, 
tuoj po 11 va.l pamaldų. Ją skaitys 
žinomas pedagogas A. Rinkūnas te
ma “Tėvų rūpesčiai ir pareigos lie
tuvybės išlaikyme”. Prelegentas su 
auklėjimo ir lietuvybės išlaikymo 
problemomis yra nuodugniai susipa
žinęs tiek iš teoretinės, tiek ir iš 
praktiškosios pusės. Jis dažnai kvie
čiamas skaityti paskaitas Kanadoje 
ir JAV plačiajai visuomenei ir mo
kytojams. Katalikių Moterų skyrius, 
šios paskaitos organizatorius, kviečia 
šioje svarbioje paskaitoje dalyvauti 
ne tik Londono, bet ir tolimesnių 
apylinkių lietuvius.

BLYNŲ BALIUS puikiai pavyko. 
Premijas už kostiumus laimėjo Ras- 
tapkevičiai J. Butkus jr., U. Blysky- 
tė ir V. Petrašiūnaitė. Gal vertėtų 
atskirai vertinti savos kūrybos ir 
nuomotus kostiumus ar bent teikti 
pirmenybę savo kūrybos kostiumams1^ 
pareikalaujantiems daug darbo ir iš
laidų. Kaikurie jaunimo atstovai įdė
jo nemaža pastangų ir pasigamino 
tikrai originalius kostiumus, 
rengė Kat. Moterų skyrius ir 
tų vietininkija.

KAZIUKO MUGĖ sutraukė
ža žiūrovų, šv. Kazimiero akademija, 
iškilminga skautų sueiga ir pati mu
gė sudarė dienos programą. Ypač 
vykusia laikytina lietuviškų išdirbi
nių parodėlė. Štai Uždravytės iš Lie
tuvos gautas kilimas su malda Ma
rijai, Kudukienės taip pat iš Lietu
vos gautas takelis su įaustu Lietu
vos himnu. Jaunosios kartos atstovo 
Albrechto medžio drožiniai, su gra
žiu Vyčiu priešaky. Nemaža gintaro 
ir odų išdirbinių, taut, drabužiai, da
lis liet, monetų ir kt. Ypač atkreip
tinas dėmesys į Adomo Kalnėno, 
Londone gyv. vilniečio, pašto ženk
lų kolekciją, 
priklausomos 
lūs. Jaunimas 
mėjosi. Visa 
dono skautai,
sk. pobūvių sekcijos.

KUN. JUOZUI DANIELIUI, bu
vusiam mūsų klebonui - kapelionui, 
Londono lietuvių atstovai įteikė gra
žią dovaną — medžio drožinį kaip 
padėkos ženklą už jo rūpinimąsi 
mūsų dvasiniais reikalais per pasku
tinį dešimtmetį. Ta pat proga jie jį 
pasveikino ir su Juozinėmis DJE.

ba-

Balių
Skau-

nema-

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

KUN. JONAS A. KUČINGIS, Los 
Angeles šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, šventojo Tėvo Pauliaus VI pa
keltas į jo Šventenybės Rūmų mon
sinjorus su Right Reverend Monsign
or titulu, tarpininkaujant kardinolui 
McIntyre ir vysk. V. Brizgiu!.

J. DANIŪNAS yra paskelbtas Il
linois valstybės Employment Service 
specialių studijų vadovu.

J. J. RAČIŪNAS, PLB pirm., ilges
nį laiką su ponia atostogavęs Honolu- 
luose, kovo 18 d. laivu išplaukė į Los 
Angeles, kur apsistos Biltmore vieš
butyje, o iš ten grįš į savo sodybą So
dus, Mich.

S. RIMKŪNAS sėkmingai baigė Pur
due un-te aeronautinę inžineriją ba
kalauro laipsniu. Darbą pasirinko Boe
ing lėktuvų gaminimo įmonėse Seat
tle, Wash. Jo tėvai Irena ir Jonas 
Rimkūnai gyvena Hammond, Ind.

DAIL. ALF. DARGIS, išbuvęs me
tus Europoje ir aplankęs Vokietiją, 
Austriją, Italiją ir Prancūziją, grįžo į 
Rochester, N.Y. Jo naujas adresas — 
369 Barrington St, Rochester, N.Y., 
USA.

B. MASIULIS, buv. teising. min. ir 
valst. tarybos pirm., jau pasveiko ir 
iš ligoninės grįžo į namus.

R. KAMINSKAS, jaunas Kaliforni
jos lietuvis inžinierius,' padarė planus 
ir pats vienas savo garaže (Monrovia, 
Calif.) pastatė vienvietį lėktuvą RK-1, 
kuriam federacinė aeronautikos admi
nistracija išdavė leidimą, priskirdama 
jį eksperimentinių lėktuvu klasei.

DR. ALEKSANDRA RASLAVIČIE- 
NĖ - BERNATAVIČIŪTĖ, ilgos ir sun
kios ligos iškankinta, mirė Proctor li
goninėje Peoria, Ill., kovo 4 d. Dr. A. 
Raslavičienė medicinos mokslus baigė 
Kauno Vyt. Didžiojo un-te. Eilę metų 
buvo Tauragės apskr. ligoninės direk
torė ir chirurgė. Giliam liūdesy liko 
vyras dr. Vincas, sūnus dr. Paulius, 
marti Suzana ir anūkas Petras-Linas.

A. MEŠKUITIS, kūrėjas-savanoris 
ir vyties kryžiaus kavalierius, mirė 
kovo 3 d. Detroite. Velionis buvo 69 
m. amžiaus, kariuomenėje tarnavęs 
viršilos laipsniu.

PLK. JONUI ŠLEPEČIUI, visuo
menininkui ir teisininkui, suėjo 70 m. 
amžiaus. Minėjimą rengia Niujorko 
LB apygarda, Queen’s apylinkė, Teisi
ninkų Dr-jos v-ba, L. Fronto bičiuliai 
ir birutietės balandžio 3 d. Maspetho 
liet, parapijos salėje.

P. PUNDŽIAMS Bostone gimė try
nukai. Didieji laikraščiai paskelbė ži
nią ir naujagimių nuotraukas. Jų tėvai 
— Petras Pundžius, buv. Pundzevičius, 
ir jo žmona, buv. Dikinytė. Gimę try
nukai — mergytė ir du berniukai. Vie
nas berniukas svėrė 5 sv. ir 15 unc., 
antras ė sv. ir 6% unc., o mergytė — 
6 sv. ir 3 unc. Pundžius šiuo metu 
yra 35 m. amžiaus. Jaunoji šeima da
bar jau turi 5 vaikus. Naujagimiai 
yra sveiki, gerai jaučiasi ir jų motina.

Šveicarija
PROF. JUOZAS ERETAS yra susi

telkęs prie savo jaunystės dienų drau
go a.a. prof. K. Pakšto monografijos, 
kurios išleidimu rūpinasi Ateitininkų 
Sendraugių Sąjunga, Jis prašo visus, 
kurie K. Pakštą pažino arba ką nors 
apie ji girdėjo, siųsti savo prisimini

VANCOUVER, B.C.
PER VASARIO 16 minėjimą vasario 

21 d. aukojo Tautos Fondui: po 15: 
P. Vilenčikas, J. Kartis; $10: J. Saka
lauskas, P. A. Baronai, A. Stalionis; 
$5: Vileita, A. Smilgis, T. Kratauskie- 
nė, A. Pilibaitis, K. Miniota, S. Devei
kis, A. Wileyto, K. Skrinskas; $3: J. 
Raudonis, P. Gulbinas; $2: F. Skrins
kas, P. Dainius, B. Radzevičius, E. Ba- 
reišienė, P. Skučas, V. Skabeikis, O. 
Gulbinienė, J. Normantas, M. Artima- 
vičius, H. Tumaitis, S. Valienė, Pr. 
Jukna, J. Venckus, E. Gumbelevičius, 
B. Herman, J. Smitas, J. Klimas, Dieč- 
kus, W. Ašmonas, K. Vanagas; $1: R. 
Radzevičiūtė, O. Žemaitienė, M. Vilkas. 
Iš viso suaukota $149, kurie pasiųsti 
V. Vaidoto vardu Tautos Fondo atsto
vybei Kanadoje.

Ta proga reiškiame didelę padėką 
visiems geraširdžiams aukotojams.
K. Skrinskas, Tautos Fondo įgaliotinis

mus adresu: Prof. Dr. Joseph Ehret, 
Florastrasse 44, Basel, Switzerland. 
Vertingi net ir smulkūs prisiminimai 
bei anekdotai. Kovo 2 d. prof. J. Ere
tas skaitė paskaitą apie lietuvių kalbą 
Šveicarijos filologams.

Kolumbija
NUTARTA ATGAIVINTI LIET. 

B-NĘ MEDELLINE. Jau keletas metų 
čia neegzistuoja jokia Liet. B-nės v-ba, 
o visą darbą atlieka vienas kun. Ta
mošiūnas. Dabar išrinkta trijų asmenų 
komisija, kuri praves rinkimus į Me- 
dellino skyriaus v-bą. Tikimasi, kad šį 
kartą pasiseks lietuviams susiorgani
zuoti.

V. SIDZIKAUSKAS, VLIKo pirmin., 
vasario 25 d. buvo atvykęs Bogoton. 
Aerodrome jį pasitiko konsulas dr. S. 
Sirutis su Bogotos lietuviais. VLIKo 
pirm, buvo priimtas Kolumbijos užs. 
reik, ministerio dr. Fernando Gomez 
Mertinez, kuriam Sidzikauskas įteikė 
Pavergtų Tautų medalį. Priėmime da
lyvavo augštieji užs. reik, ministerijos 
pareigūnai. Beveik valandą laiko Si
dzikauskas kalbėjosi su ministeriu, pa
liesdamas Lietuvos laisvinimo reika
lus. Ministeris iš savo pusės mielai 
pažadėjo visada ir visur remti lietuvių 
pastangas.

VASARIO 16 PROGA Medelline, 
ZEA muzėjuje, buvo atidaryta prieš 
keletą metų mirusio dail. E. Kulvie
čio paveikslų paroda. Buvo išstatyta 
50 kūrinių. .

MUZ. J. KASELIŪNAS, rašytojos 
K. Požėraitės vyras, baigia statyti kil
nojamą trijų butų namą, ame bus vi
si modemiški patogumai. Tokių namų 
jis galvoja pastatyti bent keletą ir 
įsteigti lietuvių senelių koloniją. Jis 
pats savo lėšomis žada išlaikyti bent 
penkis senelius ar pensininkus.

Naujoji Zelandija
IŠ N. ZELANDIJOS atėjo liūdna ži

nia, kad ten, ilgesnės ligos iškankin
tas, mirė miškų mokslo daktaras, dipl. 
miškų inž. Stasys Kripas. Velionis bu
vo gimęs 1903 m. spalio 12 d. Radvi
liškyje.

Australija
TAUTODAILĖS PARODĄ suruošė 

ALK Moterų Dr-ja su atskiru rankdar
bių skyrium: mezginiais, pasiūtais dra
bužiais, medžio drožiniais, paveikslais 
etc.

STUDENTŲ S-GOS Adelaidės sky
riaus metinis visuotinis susirinkimas 
įvyko kovo 20 d. Buvo naujos valdybos 
rinkimai ir Initium semestri.

Paruošė Pr. Al.

Belgija
300 LIETUVIŲ tebegyvena įvairiose 

Belgijos vietovėse: Didesnių švenčių 
proga jie suvažiuoja į kurį nors dides
nį centrą, daugiausia Liežą. Toks su
važiavimas Įvyko kovo 14 d. Tą dieną- 
buvo paminėta Vasario 16. Iškilmės 
prasidėjo pamaldomis, kurias laikė ir 
atitinkamą žodį tarė kun. J. Danaus
kas iš Briuselio. Minėjimas įvyko įvai
rių taut, grupių salėje rue dės Anglais. 
Dalyvavo apie 100 asmenų. Minėjimą 
atidarė Bendruomenės pirm. Stasė 
Baltus, ragindama tautiečius laikytis 
solidariai bei ryžtingai. M. Panse - Si- 
maniūkštytė, specialiai atvykusi iš V. 
Vokietijos, savo gražiu balsu žavėjo 
lietuvius angliakasius. Ji padainavo 6 
liaudies dainas. Jonė Slavinskaitė, 10 
m., džiugino tautiečių širdis eilėraščiu 
“Debesėlis”. Pažymėtina, kad Jonės 
mamytė yra bulgarė, bet gražiai kalba 
lietuviškai; jos tėvelis jau seniai ka
puose. Taip pat visi gėrėjosi Bronės 
Gailutės - Spies paruoštu scenos vaiz
deliu “Dar vis kelionėje”.

Belgijos lietuviai savo tarpe neturi 
intelektualų — visi jie yra paprasti 
vargo ir fizinio darbo žmonės, tačiau 
moka išlaikyti vieningą lietuvišką dva
sią. Kartais jie nusiskundžia, kad juos 
pamiršta tautiečiai inteligentai, gyve
nantieji kituose kraštuose. Įvairias vi
suomenines pareigas mielai prisiima: 
p. p. Bružai, Br. Gailutė, Slavinskienė, 
Apanavičius, Marytė Guodaitė, Ed. 
Cinzas, Ant. Rimkus, Kvietkauskai, 
Grėbliauskai ir kt. Jiems visiems ener
gingai vadovauja L. Bendruomenės 
pirm- ponia St. Baltus. D.

apimančią visus ne- 
Lietuvos pašto ženk- 
šia parodėle noriai do- 
tai suorganizavo Lon- 
padedami Kat. Moterų

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai su
mažintomis kainomis, įskaitant sov. muitą ir pasiuntimą.

LKS: Vyt. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% jardų angliškos vii- 
> nonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono suk

nelei tik už $66.00
DVIGUBAS LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviem eilutėm ir 7 jardai 

nailono dviem suknelėm tik už $120.00. '
P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviem apsiaustam ir 

3% jardų, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.
V—3: 10% jardų labai tvirtų, gražių vilnoniu angį, medžiagų 3 eilutėm 

tik už $55.00
N—4: 16 jardų keturiom suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja

mų spalvų labai gražių raštų nailono tik už $45.00
V—3: ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 

(susitaupo persiuntimo išlaidos) 
PATS VERTINGIAUSIAS

SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita
liško šilko elegantiškos gražiu raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3 — 4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurodytas kainas.

Užsakymus siųsti:
BALTIC STORES LTD. (Z. Juras),

421, Hackney Rdn London E 2^ England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Aveų Porth Arthur, Ont
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Torontiečiai diskutuoja

Studentai žvelgia idealizmo krizėn
Lituanistinis seminaras To

ronte priartėjo prie savo akade
minių metų darbo pabaigos, nes 
universitetuose prasideda bai
giamieji egzaminai. Po eilės 
bendro ir lietuviškojo pobūdžio 
temų, pabaigai pasirinkta tema, 
paliečianti klausimą, iš kurio iš
plaukia daugelis mūsų amžiaus 
negerovių, būtent idealizmo kri
zė. šios temos nagrinėjimas bu
vo ištisai studentų rankose, nes 
ir pagrindinį pranešimą padarė 
stud. Stirbys.

Savo pranešime jis pirmiausia 
prisiminė žmogaus ir gamtos jė
gų santykį istorijos perspektyvo
je. Primityvus žmogus daugiau
sia energijos skyrė maistui ir 
apsigynimui. Jis ištisai dirbo, 
kad pavalgytų ir apsigintų nuo 
priešų. Vėliau, žingsnis po žings
nio pajungdamas gamtos jėgas, 
žmogus nebepasitenkino vien 
maistu. Jis ėmė siekti meno, 
garbės, ir pagaliau smagumų. 
Kai ir tas buvo pasiekta, žmo
gus nebeturėjo ko besiekti ir su
puvo savo viduje. Tai buvo Ro
mos imperijos pabaigos laikotar
pis. Tada užėjo barbarai ir im
perija buvo nušluota.

Prelegento nuomone, dabarti
nis Vakarų pasaulis, ypač š. 
Amerika, pergyvena panašų 
idealizmo krizės laikotarpį. Idea
listas žmogus neturi progos iškil- - 
ti, nes viskas jau yra pasiekta. 
Jeigu jis dar ir bando kilti, tai 
visuomenė jį likviduoja — pri
versdama jį pasidaryti arba gir
tuokliu, arba sugriautais ner
vais, arba tiesiog jį fiziškai nu
žudo, kaip tai buvo su preziden--

tu Kennedy. Daugiau idealizmo, 
kad ir savotiško, turi komunis
tai. Baigdamas, prelegentas pra
našavo, kad dabartinį vakarų pa
saulį gali ištikti Romos imperi
jos dalia: jį gali sužlugdyti bar
barai iš rytų su savo pseudo ide-
alais.

Šios prelegento mintys sukėlė 
labai gyvas diskusijas. Idealizmo 
gynėjams stipriausiai atstovavo 
stud. ž. Šlekytė. Konstatavusi, 
kad žmogus yra sudėtas iš kūno 
ir sielos, ir kad abi šios dalys tu
ri savo teisę į gyvenimą, ji teigė, 
kad idealistų žmonių dar yra pa
kankamai ir šių dienų Vakarų 
pasaulyje, daugiau Europoje, 
mažiau Amerikoje. Aplinka, tie
sa, yra bloga, bet idealistas ir jo
je gali rasti savo gyvenimą. Iš 
čia diskusijos nuėjo į šalutinį 
klausimą: ar idealistas kuria ap
linką, ar aplinka idealistą? Hit- 
leris sukūrė nacių Vokietiją ar 
Vokietija sukūrė nacį Hitlerį? 
Tiesa, tur būt, yra viduryje: tam 
tikru istorijos laikotarpiu vadas 
rado tinkamą dirvą tautoje, ir 
abu vienas kitą papildė bei išug
dė.

Nukreipus kalbą į komunisti
nius rytus, stud. Šalkauskis siūlė 
skirti idealą nuo tikslo (ideal ir 
goal). Komunistai turi tikslą, 
kaip ir eilinis žmogus gali turėti 
tikslą nusipirkti naują automo
bilį. Tikslas gali būti geras ar 
blogas, ir žmogus gali jo užsi
spyrusiai siekti. Bet tai nėra ide
alas, ir tokio tikslo siekiantį 
žmogų dar negalime vadinti 
idealistu. Be to, svarbu ir tiks
lui siekti priemonės. Blogos 
priemonės aptemdo patį tikslą.

Reikia ne tik mokslo, bet ir duonos! Lietuvių gimnazijos Kennebunkporte mokiniai pietų metu.
z B. Kerbelienė

INŽ. ALGIS KLICIUS

Ateitis terikiuoja musų veikla

Lietuviškieji riteriai dabar
LIET. SKAUTŲ - VYČIŲ 40 METŲ SUKAKTI PRISIMENANT

Vis dažnėjančių dešimtmettitių

Koncertas - nekasdienė pramoga
Visu pirma su malonumu ten

ka pripažinti, kad Toronto atei- 
tininkiškasis jaunimas vis inten
syviau ima reikštis tiek visuome
ninėj, tiek kultūrinėj lietuvių 
veikloj. Jis surengia plataus 
masto minėjimus, išpildo meni
nes programas, skaito paskaitas, 
sprendžia tautinius ir religinius ’ 
klausimus, leidžia savo laikraš
tėlį ir t.t. Studentams nenori pa
siduoti moksleiviai, mokslei
viams — jaunučiai. Senimą, ži
noma, tai džiugina, nes jau turi 
sau užvadą.

Pastarąjį koncertą surengė 
moksleiviai ateitininkai. Nors 
jaunoms jėgoms dažnai trūksta 
patirties, betgi čia didesnių or
ganizacinių spragų kaip ir nebū
ta. Argi tad ne' bravo mūsų 
moksleiviai?

Kalbant apie patį koncertą, 
sunku savo “išmintį” parodyti 
eiliniam klausytojui, kokiu yra 
ir šių eilučių autorius. Mums, 
gyvenantiems' Parnaso pašlaitė
se, neįmanoma suvokti stebuk
lų, vykstančių šio kalno viršū
nėje. O jeigu galvas užvertę 'kal
iką ir įžiūrime, tai vistiek mir
tingiesiems nedera su dievais 
ginčytis. Nes jie, kad ir su krep
šiu ant pečių, bet vistiek kalne 
gyvena, o tu, nors ir su prirašyta 
banko knyga, dažnai iš klonio 
purvo negali išsikrapštyti.

Solistų Danos Stankaitytės ir 
V. Verikaičio geriau neliesti, nes 
pats vistiek taip nepadainuosi, 
tai į ką gi žiūrovas tada begali 
dantis pagaląsti?

O kaip gi deklamatorė Iz. 
Žmuidzinienė? .. . Na, ką čia ti
su ja lygintis! Nebent, sakyčiau, 
koks nors mūsų Ramanauskas 
galėtų jai nepasiduoti. Bet tai 
būtų sunkios varžybos. O kai 
dėl jos atminties, tai nė nežinia

Torontietis Andrius Chvedu- 
kas, 13 m. amžiaus, laimėjęs 
Kiwanis rengtame muzikos fes
tivalyje I vietą solo dainavime 
savo amžiaus grupėje. Akom- 
ponuojamas kun. Br. Jurkšo. 
jis dainavo Pabaltiečių Moterų 
Tarybos surengtoje popietėje. ‘

M. Pranevičius
su kuo ją būtų galima palygin
ti. Tą pasakojimą apie Mykoliu- 
ką ir Severiutę man reiktų ko
kius trejus metus mokytis ir tai 
dar nežinia ar kas iš to išeitu...

Na, bet kaip jau ten bebus, iš 
deklamatorės galima būtų pa
geidauti įvairesnės intonacijos 
ir judesio bei mimikos iškalbin
gumo. Be šių priemonių dakla- 
mavimas ar pasakojimas ilgai
niui tampa nuobodokas. A. K.

Mokomės ne mokyklai, o gyve
nimui

LIETUVIŲ GIMNAZIJOS 
KONCERTAS

šv. Antano gimnazijos choras 
ir skudučių ansamblis kovo 21 
d. koncertavo Worcesteryje, 
Mass. Koncertą ruošė gimnazijos 
vietinis rėmėjų būrelis. Progra
moje buvo dainos, skudučių mu
zika, lietuvių rašytojų kūrybos 
deklamacijos, tautiniai šokiai ir 
vaidinimas. Žmonių atsilankė 
apie 400. Visas pelnas atiduotas 
gimnazijai paremti.

Šv. Antano gimnazijos rėmėjų 
būrelis Worcesteryje turi 120 
narių, mokančių metinį mokestį 
ir įvairiais būdais padedančių 
mokyklai. Būrelio surinktomis 
aukomis nupirktas brangus pia
ninas ir Įtaisyta Įvairių kitų reik
menų. Būrelio nuopelnas yra ir 
šio koncerto pasisekimas, šv. 
Antano gimnazijos mokiniai i 
Worcester! vyko jau trečią kar
tą. šio pasirodymo metu ypatin
gai visu akis patraukė dail. A. 
Tamošaitienės austi šokėjų dra
bužiai. Lietuviški tautodailės 
spalvingi raštai mirgėte mirgėjo 
tautinių šokių žaisme. J koncer
tą iš Kennebūnkporto visi moki
niai vyko savu autobusu.

PIRMASIS KANADOS 
LIETUVIU JAUNIMO 

KONGRESAS 
ĮVYKS TORONTE 
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Mes esame įsikūrę naujame, 
laisvame krašte, čia daugelis 
mūsų tikriausia ir liks. Šis kraš
tas, Kanada, nereikalauja, kad 
mes atsisakytumėm savo tauty
bės, savo papročių, savo kalbos, 
nes tai yra kiekvieno žmogaus 
įgimta laisvė ir privilegija. Tai 
yra ne žmonijos, bet paties Die
vo suteikta laisvė. Bet šis kraš
tas, ir ypač mūsų pačių ateities 
gyvenimas, reikalauja, kad nau
dodamiesi savo laisve, netaptu
mėm užsidarę, siaurų pažiūrų 
nacionalistai, bet kad būtumėm 
dalis visuomenės, su kuria gyve
name. Mes ir savo paliktai tėvy
nei padėsime daugiau būdami 
gerais šio krašto gyventojais, ne
gu kad užsidariusiais ir praeiti
mi gyvenančiais lietuviais. Mes 
turime labiau įsijungti į Kana
dos visuomeninį ir politinį gyve
nimą. Mes turime siekti augš- 
tesnių kultūrinių ir mokslinių 
laimėjimų. Mes turime daugiau 
reikštis svetimtaučių tarpe, tuo 
propaguodami mūsų tautos iš
laisvinimą. Mes turime labiau 
susipažinti su žmonėmis, su ku
riais gyvename. Tuomet mes bū
sime pajėgesni tęsti kovą už mū
sų tėvynės išlaisvinimą, turėsi
me pajėgius draugus, kurie 
mums padės tą kovą tęsti. Nu
stokime galvoję, kad mes vieni 
atkovosime savo tautos laisvę. 
Būdami susipratusiais žmonė
mis, mes savo gražiu pavyzdžiu, 
tarpusavio sugyvenimu ir vieny
be išlaikysime lietuvišką kilmę 
ne tik savo, bet ir ateities karto
se. Pažvelkime į panašaus likimo 
draugus airius: jie per daugelį 
metų išliko ištikimi savo tautai. 
Jie išsilaikė kurdami ne partijas, 
o mokyklas, parapijas ir vienuo
lynus.

Kodėl, kodėl?
Prileidus, kad mūsų dauguma 

esame čia neblogai įsikūrę ir 
galbūt nenorėtume grįžti atgal į 
nuskurdintą, nors ir laisvą tėvy
nę, gali kilti klausimas, kodėl 
mes turėtume išlikti lietuviais? 
Kodėl mums dar turi būti svar
bi žemė, kurią palikome prieš 
daugeli metų arba kurią galbūt 
matėme tiktai savo mintyse? Ko
dėl mums priklausyti lietuviškai 
bendruomenei? Kodėl mums 
kalbėti lietuviškai? šie klausi
mai yra gana opūs jaunosios kar
tos tarpe.

Miela sese ir broli! Mes gi
mėm lietuviais, mes ir liksime 
lietuviais. Tai yra faktas, kurio 
nei mes patys, nei niekas kitas 
negali paneigti ar pakeisti. To
kia yra pasaulinė santvarka. 
Kaip tamsios rasės žmogus ne
gali pasidaryti baltuoju, taip vie
nos tautybės žmogus negali keis
ti savo tautybės. Mes tik galime 
bandyti išsižadėti savo tautybės, 
galime tapti artistais ir vaidinti 
mums neskirtas roles, bet nega
lime išsiginti tautybės.

Be to. mes turime dvigubą pa
reigą išlikti lietuviais. Mūsų pir
moji pareiga yra kraštui, iš ku
rio esame kilę — Lietuvai, o 
antroji pareiga kraštui, kuriame 
gyvename — Kanadai.

Pareiga nr. 1
Pirmoji pareiga yra prigim

ties pareiga. Mes turime atiduoti 
duoklę savo ar savo tėvų gimta
jam kraštui. Kaip sūnus paveldi 
savo tėvų būdą, kaip mes pavel- 
dėjome to krašto savybes. Iš ten 
mes įgavome turimą charakteri, 
kalbą, papročius, kultūrą ir tt. 
Tas kraštas Įamžino mumyse sa
vo garbingą praeiti. Iš jo mes ga
vome savo gyvenimą, kuri ir tu
rime jam skirti. Buvęs Ameri
kos prez. J. F. Kennedy yra pa
sakęs: “Nelauk nieko iš savo 
krašto, bet žiūrėk ką tu savam 
kraštui gali duoti.” šiandien mū
sų protėvių žemės dvasia reika
lauja, kad mes ir būsimos kartos 
išliktumėm to krašto vaikais. Tai

Šio rašinio autorius yra jaunosios kartos veikėjas, dirbąs skautuo
se. akademiniame sambūryje, taut, šokių grupėje, Liet. Bendruome
nėje; vidurinį ir augštąjį mokslą baigęs Montrealyje. čia dėstomos 
jo mintys vertos dėmesio. Red.

yra mūsų šventa pareiga. Juk ar 
ne dėlto mūsų karžygiai, partiza
nai ir savanoriai - kūrėjai aukojo 
savo kraują ant laisvės aukuro? 
Mūsų tėvynėje likusių ir dabar 
vergijos jungą nešančių brolių ir 
sesių akys yra nukreiptos į mus. 
Neapvilkime jų.

Pareiga nr. 2
Mūsų antroji pareiga — kraš

tui, kuris mus priėmė kaip bena
mius ir leido, mums įsikurti bei 
atnaujinti mūsų begriūvantį gy
venimą. Tas kraštas yra Kanada. 
Tai kraštas, sudarytas iš įvairių 
tautybių, su skirtingomis pri
gimties kalbomis, skirtingais pa
pročiais ir įvairiais gyvenimo 
būdais. Tai yra mišrių tautybių 
valstybė, kuri pasaulyje žinoma 
kaip žmogaus ir tautų laisvės gy
nėja. Atvykę Į ši kraštą radome 
rasių, religijų ir tautų toleranci
ją. čia visi esame lygūs. Gyven
dami savo sukurtoje lietuviško
je aplinkumoje turime įnešti į 
šio krašto gyvenimą savo prigim
ties tautines savybes, tuo pratur
tindami šį kraštą ir jo kultūrą. 
Nes, neskaitant indėnų ir eski
mų, šis kraštas yra sudarytas iš 
imigrantų, ir yra įgavęs savo 
bruožus iš čia apsigyvenusių 
žmonių. Jeigu vos spėję įsikurti 
mes nutautėtume, mes, nei mūsų 
vaikai neprisidėtumėm prie šio 
krašto kultūrinio praturtinimo 
ar pagerinimo. Mes nieko, kaip 
lietuviai, šiam kraštui nepridėtu- 
mėm. šis kraštas net suteikia 
mums sąlygas gyventi lietuviško
je aplinkoje. Mes esame gavę 
materialinę paramą įsikurti ir iš
laikyti lietuviškas parapijas ir 
šeštadienines mokyldas (Kvebe
ko prov.). Mūsų pareiga įsijungti 
i šio krašto gyvenimą ne kaip 
kanadiečiams, ne kaip lietu
viams, bet kaip Kanados lietu
viams. O Kanados lietuviais ga
lėsime būti, jeigu išlaikysime sa
vyje lietuvišką dvasią. To atsiek
ti galėsime, jei gyvensime ne 
vien praeitimi, nustosime kalti
nę vienas kitą dėl nereikšmingų 
praeities klaidų, užmiršime par
tines nesantaikas ir remsime 
kultūrinius vienetus bei jų dar
bus, lietuviškos spaudos apašta
lavimą, jaunimą ir jų pastangas, 
jungsimės į vieningus, darbščius 
Kanados lietuvių vienetus.

žvelgti ateitin!
Mes turime savo tarpe žmo

nių, kurie daug darbo įdeda į 
visuomeninę veiklą. Mes tuos 
žmones gerbiame, bet ar jų dar
bai duoda vaisius? Ar jų darbai 
yra reikšmingi, ar jie Įdeda savo 
jėgas ten, kur jos labiausiai 
šiandieną reikia, tenka suabejo
ti. Mes matome, kad mūsų pas
tangos išlikti lietuviais pamažu 
nyksta; matome, kad mūsų pa
stangos išauklėti jaunimą lietu
viais pamažu silpsta. Mes visi po 
truputį tolstame nuo savo tėvų 
krašto. Mūsų dabartinė visuo
meninė veikla nėra užtenkamai 
reikšminga. Mes turime ją pri
taikinti dabartinėms sąlygoms, 
nakeisti dabartinę partinę veiklą 
i ateities ugdymo veikla. Mūsų 
visų pastangos turėtų būti tel
kiamos i ugdymą lietuvybės atei
ties kartose. Mūsų visos tautinės 
veiklos pagrindinis tikslas turė
tų būti skiepijimas meilės Lietu
vai jaunosios kartos tarpe, nes ji 
yra Lietuvos ateitis.

Mes dažnai girdime nusiskun
dimų, kad jaunoji karta nėra už
tenkamai jautri lietuviškiems 
reikalams. Bet ar jūs, vyresnios 
kartos atstovai, manote, kad pa
kankamai remiate jaunimo veik
la? Daug turime tautiečiu, kurie 
nuolatos vaduoja tėvynę, bet ma
žai yra žmonių, kurie rūpinasi 
jos ateitimi. Jeigu tie asmenys 
paskirtų dalelę savo laiko padė-

darni jaunimo veiklai, jeigu 
kiekvienas tėvas ir motina atlik
tų jiems skirtą vaiko tautinio 
auklėjimo pareigą, — lietuvybės 
ateitis būtų užtikrinta.

Kad jaunieji tikėtų...
Nenoriu kaltinti vien tik vy

resniąją kartą, nes ir jaunoji 
karta galėtų būti daug uolesnė 
lietuviškoje veikloje. Ji galėtų 
daugiau įsijungti į lietuvišką 
kultūrinį gyvenimą, galėtų 
labiau skleisti savo tėvų žemės 
vardą svetimtaučių draugų tar
pe, Ji turėtų stengtis geriau su
prasti ir įvertinti mūsų tautos 
nelaimę bei jos pasekmes.

Buvęs Amerikos vicepreziden
tas Richard Nixon yra pasakęs: 
“žiūrėkime, kad mūsų jaunieji 
tikėtų laisvės idealais“. Taip, 
žiūrėkime, kad mūsų jaunoji 
karta tikėtų mūsų tėvynės lais
ve. O tada dar bus'žmonių, kurie 
dirbs ir aukosis dėl tos laisvės.

sukakčių grandinėn šių metų ko
vo mėn. įsirikiavo lietuviai skau- 
tai-vyčiai, švęsdami savo veiklos 
ir gyvavimo 40 metų sukaktį.

Lietuviai skautaį-vyčiai ang
lišku Roverių vardu pirmuosius 
žingsnius pradėjo 1925 m. Pane
vėžyje, kur buvo suorganizuotas 
būrelis iš vyresnio amžiaus ir di
desnio patyrimo skautų, daugiau
sia'skiltininkų. Būrelis pasirinko 
Simano Daukanto vardą, o vado
vu išsirinko Vytautą Einorį. En
tuziazmo pradžioje būrelis buvo 
išleidęs net kelis “Roverio” nu
merius. Organizuojantis pana
šiems būreliams kitose vietovėse, 
buvo pakeistas vardas. Roveriai 
imta vadinti skautais vyčiais. Ju
dėjimas plėtėsi, nes netrūko vy
resnio amžiaus jaunimo, norin
čio skautauti daugiau suaugu
siems taikomu metodu. Taip 
skautų vyčių organizavosi beveik 
visuose Lietuvos miestuose, kur 
tik veikė skautų vienetai. Pagal 
paskutiniuosius nepr. Lietuvos 
statistikos duomenis, skautų vy
čių buvo apie 350: 5 draugovės 
ir 16 atskirų būrelių.

V. Vokietijoj atsikūrus lietuvių 
skautų vienetams, skautai vyčiai 
kaikuriose vietovėse savo gausu
mu pralenkė kitus padalinius. 
Panašiai gausūs vienetai kūrėsi 
ir jau šiapus Atlanto pirmaisiais 
emigracijos metais. Šiandien pa
dėtis kitokia. Skautų vyčių viene
tai savo gausumu ir proporcija su 
kitais Brolijos padaliniais suda
rytų maždaug nepr. Lietuvos 
vaizdą. Vyčių amžius būna 17-24 
m. šis laikotarpis jaunimui čia 
nėra lengvas. Tai didelio darbo 
pareikalaują metai, studijuojant 
ir siekiant profesijos. Ir kai toks 
jaunimas dar randa laiko organi
zacijai, tegalima tik džiaugtis.

Skautai vyčiai priklauso Lietu
vių Skautų Brolijai, siekia to pa
ties “Dievui, tėvynei ir artimui”, 
skautiško idealo, bet ypatingai! 
pabrėžia šūkį tarnauti. Skauty-' 
bės įkūrėjas lordas Baden-Powe- 
llis skautus vyčius tarnavimo i 
prasme lygina su viduramžių ri
teriais klajokliais, jieškojušiais į 
kam nors ką gero padaryti, išti
kimai tarnavusiems savo kraštui 
ir valdovui. “Todėl jūs esate la
bai panašūs į riterius ir jų pase
kėjus, ypač jei visų labiausiai 
branginate savo garbę ir kaip 
įmanydami stengiatės padėti 
žmonėms, kurie yra patekę į var-

gą arba kurie yra reikalingi pa
galbos” — sako lordas Baden- 
Powellis skautams.

Sunkus, kartais atrodo net ne
beįmanomas, riterio klajoklio ke
lias šiame sumechanintame am
žiuje. Tačiau modernizmas neiš
sprendė socialinio klausimo ir ne
pakeitė žmogaus prigimties. Ri
terio klajoklio pagalbos ranka 
reikalinga ir šiandien nemažiau 
kaip viduramžių laikotarpyje. 
Skautai vyčiai, sekdami riterystės 
pėdsakais, stengiasi tarnauti vi
siems ir visada, kad atliktų pasi
imtą uždavinį ir ištvertų iki galo 
garbingais duoto įžodžio laiky
tojais.

Toronte skautai vyčiai susior
ganizavo 1948 m. rudenį. Pirmai
siais vadovais buvo: S. Pranckū- 
nas, J. Matulaitis, L. Kalinauskas, 
A. Pundzevičius, F. Mockus, A. 
Draugelis ir kiti. Veikė keturi 
būreliai, kurie sudarė skautų vy
čių draugovę. Šiuo metu veikia 
du būreliai, priklausą Rambyno 
tuntui ir sudarą draugovę; vie
nas atskiras senųjų skautų vyčių 
Perkūno būrelis, nebeaktyvus 
kaip vienetas, bet jo nariai dirba 
skautišką darbą kituose vienetuo
se. Tunto skautams vyčiams va
dovauja J. Karasiejus, H. Stepo
naitis ir K. Batūra, talkinami vy
resnių vadovų. C. S.

Grakščios Hamiltono lietuvaitės, 
tautinių šokių grupės “Gyvata- 
ras“ narės, šoka Sadutę

Lietuviai kariai plačiame pasaulyje
ADMIROLAS F. BAKUTIS jau 26 

metai tarnauja JAV karinėje aviaci
joje bei laivyno daliniuose. II pasau
linio karo metu jis buvo vieno lėk
tuvo šaulys, kuris dažniausia pakil
davo nuo lėktuvnešių. Jis apdovano
tas už pasižymėjimą kovose augš- 
čiausiu medaliu. Korėjos karo me
tu F. Bakutis buvo vieno lėktuvne
šio štabo karininkas ir išgyvenęs vi
sus karo pavojus. Dabar admirolas 
Bakutis yra Kalifornijoj ir eina pa
reigas vieno dalinio, skirto kovai su 
priešo povandeniniais laivais. Svei
kiname admirolą Fred Bakutį kari
nėj tarnyboj ir linkime nepamiršti sa
vos kilmės.

KĘSTUTIS BROKAS praėjusių 
metų pabaigoj išvyko i JAV kariuo
menę — parašiutininkų dalinį. Jis 
studijavo Wayne un-te biologiją, bet 
panoro pirma atlikti karinę tarnybą.

PULK. KAZYS ALIŠAUSKAS, gy
venantis Čikagoje, labai daug rašo 
Liet. Enciklopedijoj ir “Karyje”. 
“Drauge” spausdinami straipsniai VI. 
Ramojaus “Broliai, žuvę už Lietu
vos laisvę” ryšium su ateinantį pa
vasarį žuvusiųjų minėjimu. K. Ali
šauskas ir čia atėjo į talką.

KARO VETERANAS S. DAMB
RAUSKAS, gyv. Čikagoje, buvo su
sirgęs ir atsigulęs į veteranų ligoninę.

KAZIMIERAS GASEVIČIUS, bu
vęs Lietuvos kariuomenės savanoris- 
kūrėjas mirė Argentinoje. Jam teko 
daug dirbti dėl pirmojo karo nuosto
lių išlyginimo su Sov. Rusija. Velio
nis buvo kilęs iš Radviliškio ir Šiau
lių mieste turėjo savo siuvyklą.

GEN. MUSTEIKIS, gyv. Čikagoje, 
sulaukė 70 m. amžiaus. Jis gana 
veiklus Čikagos skyriuje.

SAVANORIS - KŪRĖJAS V. KER
ŠYS gyv. Rockforde, JAV, aktyviai da
lyvauja BALFo ir ALTo veikime, yra 
jų organizacijų iždininkas. Jis taip pat 
nepamiršta ir skautų veiklos.

GERIMANTAS GRIAUZDĖ iš Bos
tono tarnauja JAV aviacijos dalinyje. 
Nuo vasario 1 d. pakeltas j augštesnį 
laipsnį. Prieš karinę tarnybą jis baigė 
Minneapolyje muzikos mokyklą ir ga
vo diplomą.

ADOLFAS JUODKA, kūrėjas • sava
noris visą laiką aktyvus lietuvių veik
loje.

MUZ. A. AMBROZAFHS, gyv. Mont- 
realy, ilgą laiką buvo AV par. vargo
nininku. Jis groja viename Kanados 
kariuomenės dalinyje, kuris išvyksta į 
V. Vokietiją. Jis ten išbus galbūt net 
porą metų.

V. VOKIETIJOJ, Schwetzingene, pa
laidoti kariai Jonas Dulkė, Pov. šer
mukšnis, Kaz. Grigalius, Vyt Jurčys.

A. ŠUKIO prisiminimų knyga “Du 
mediniai ir trys geležiniai kryžiai” Či
kagoje labai graibstoma ir daugelis 
per K. Rožanską ją įsigijo. Ji yra tik
rai istoriška: atvaizduoja autoriaus iš- 
gyventas dienas Lietuvos kariuomenė
je ir kovose už jos laisvę.

GRAŽIŲ MALDŲ uš Tėvynę ir žu
vusius karius bei partizanus, galima 
rasti naujoj kun. St. Ylos maldaknygė
je “Tikiu Dievą”. Tai tikrai puošni 
maldaknygė, kurios labai reikėjo jau
najai kartai.

STASYS PETKUS Čikagoje staigiai 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo vėžio ligos 
nukankintas. Jis buvo mokytojas ir 
Lietuvos kariuomenės leitenantas, 
daug dirbęs teatriniame gyvenime ir 
įkūrėjas sambūrio “Atžalynas”.

LIETUVIŲ VETERANU NAMŲ vai-' niaus krašto, 
dybą Detroite sudaro š. m. Ray Medo-Į

nis, Lawrence Hofner, Curies Podols
ki, Ed. Keblaitis, W. Baron, Galinas ir 
Galinskas su Sakalu.

GEN. ŠT. PLK. B. JAKUTIS sausio 
13 d. sulaukė 75 m. amžiaus. Sukaktu
vininkas kelius metus Britanijoje dės
tė rusu kalbą karo mokykloj; vėliai 
paleistas i pensiją. Jis dabar su žm< ■ 
na gyvena Edinburgo mieste ir dažnai 
nuvyksta i Glasgovą dalyvauti lietu
viškoje veikloje.

SMUIKININKAS MYKOLAS HOF- 
MEKLERIS vasario 2 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, sulaukęs 67 m. amžiaus. ' 
Jis buvo vienas populiariausių kapelos 
vedėjų ir dažnai grodavo Lietuvos ka
riuomenėj. Apdovanotas net DLK Ge
dimino ordinu. Prieš kiek laiko jis 
Įgrojo Londone apie 40 lietuviškų 

’ plokštelių, nacių valdymo laikais buvo 
Dachau kone, stovykloje. Kilęs iš Vil-

Bal. Brazdžionis

: ■ |
•;/............. -į.

Torontiete Aldona Kairyte, šokusi pagrindinį vaidmenį operetės 
“Karalius ir aš” balete, kuris buvo pastatytas šv. Mykolo berniukų 
gimnazijos š.m. sausio mėn. ši Aldonos nuotrauka buvo įdėta To
ronto “The Telegram” per visą puslapį “After Four” skyriuje.



SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJOS lietuviams, ku- 

rias ves skrajojantis kapelionas kun. 
S. Kulbis, SJ, Šiemet bus balandžio 
2-34 d., kur paprastai būna .lietu
viams’pamaldos; prasidės penktadie
nio vakare 7 v. ir baigsis sekmadie
nio Suma. Maloniai kviečiu Sudba- 
rio ir apylinkės lietuvius visus at
likti savo velykinę pareigą.

Kun. A. Sabas, 
lietuvių klebonas

MISIOS LIETUVIŠKAI. — Sault 
Ste. vyskupijoj visos tautinės gru
pės turi tokias pat teises vartoti sa
vas kalbas bažnytinėse apeigose, 
kaip anglai ir prancūzai. Pirmos 
Mišios lietuviškai buvo pradėtos lai
kyti jau nuo vasario 21 d.

SUDBURIO LIETUVIAI, įvertin
dami mons. V. Mincevičiaus dauge
riopą veiklą, kuri pralenkia ir mū
sų oficialiųjų diplomatų bei veiks
nių darbus, surinko $205 ir per kun. 
A. Sabą pasiuntė jam Romon. Au
kojo: $50 — kun. A. Sabas; $6 —
K. Rimas; po $5 — J. Bataitis, I. 
Bružas, B. Dūda, P. Gurklys, P. 
Gustas, S. Jackus, V. Kriaučeliūnas, 
P. Mazaitis, A. Pranskūnienė, L. Re
meikienė, J. Stankus, K. Tutinas, J. 
Valančius, A. Žilėnas; $4 — A. Ja- 
siūnas; $3 — P. Griškonis, J. Mar
tišius; $2 — B. Augustinas, L. Baltu
tis, V. Bružas, J. Cebatorius, J. Gab- 
rėnienė, M. Glizickienė, J. Jonaitis,
K. Jonikas, A. .Juozapavičius, P. Ju- 
telis, J. Kriaučeliūnas, S. Krivickas,
L. Kulnys, A. Kusinskis, J. Labuc-

MCGUINNESS

DIDELĖ PUIKIU
KANADIŠKU GĖRALŲ 

GRUPĖ

Niagaros

Tikrai geras skonis reikalauja McGuinness — 
vienintelė 100% kanadiška degtinės gamykla! 
McGuinness — puikių alkocholinių gėralų gamintojai.

MCGUINNESS
DISTILLERS LIMITED 

Ml M ICO, ONTARIO

puoduku po pietų

kienė, A. Lapienis, S. Liaiidinskas,
J. Petrėnas, Kęst. Poderys, A. Ruk- 
šys, E. Sakalauskas, S. Semežienė, 
S. Tolvaišą, K. Žukauskas; $1 —
K. Daunys, A. Gatautis, A. Krauja-
lienė, J. Kručas, A. Laucius, J. Luk
šys, J. Striška, I. Ragauskas, A. Raš- 
kevičius. Viena pavardė neišskaito
ma. K.

HGHT
CANCER 

with a | 
check-up I 
and a I 
cheque 4

CANADIAN CANCER 
SOCIETY

443 MOUNT PLEASANT ROAD, 
TORONTO.
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Pasakojama kad maždaug 
prieš 30 metų, Lietuvoje vieno di
delio kongreso metu sveikintojų 
tarpe buvęs Amerikos lietuvis ku
nigas, kuris savo kalbą pradėjęs 
sekančiais žodžiais: “Sveikinu pa
smerktųjų tyliai mirčiai vardu.” 
Prie šio sveikinimo norėčiau su- 
stotį ir pasvarstyti, ar šiandien, 
daugiau negu prieš 30 metų pasa
kyti žodžiai, pranašaują ne fizinę, 
bet tautinę mirtį, vis dar tinka. 
Ir jeigu tie žodžiai tinka, tai ką iš 
tikrųjų daro mirčiai pasmerkta
sis, kad tą sprendimą atitolintų? 
Juk normalu, kad pasmerktas 
mirčiai, su advokatų pagalba, ra
šo prašymus visur ir stengiasi, 
kad mirties bausmė būtų nuimta 
arba pakeista. Jis slaptai tiki, 
kad po kiek laiko sulauks baus
mės panaikinimo ir vėl atgaus 
laisvę.

Taigi mes ir klausiame save, ką 
šiandien daro lietuviškoji išeivija, 
kad tą mirties sprendimą panai
kintų ar atitolintų neribotam lai
kui? Jeigu nedaro, tai ar iš tikrų
jų jau visos galimybės išnaudo
tos?

Atsakymas į beviltiškumą
II D. karo metu, kai vokiečių 

tolimo šaudymo ginklai - raketos, 
negailestingai daužė Londoną ir 
visą Angliją, o povandeniniai, lai
vai skandino siunčiamą pagalbą iš 
Š. Amerikos ir kitų kraštų, W. 
Churchilis, korespondento pa
klaustas, ką darytų, jei vokiečiai 
visą Angliją išsprogdintų, ramiai 
atsakė: “Kariautume iki perga
lės“. Gal kiek juokingai skambėjo 
tada toks atsakymas jau beveik 
beviltiškoje padėtyje, tačiau šis 
atsakymas turėjo didelės morali
nės reikšmės tiems, kurie buvo 
bepradedą galvoti, kad Anglija, o 
kartu su ja visi Vakarai, bus vo
kiško erelio parblokšti ir demo
kratijai tokiai, kokią mes dabar 
esame Įpratę matyti, bus padary
tas galas. W. Churchillis, aiškiai

__ “Mūsų jėgos, mūsų darbas — Lietuvai tėvynei!” 
Tokiu šūkiu buvo surengtas P. Amerikos liet, kongresas Brazilijoj.

Jie aukojo lietuvių šalpai
HAMILTONO ŠALPOS FONDO K-TO 1964 M. RINKLIAVOS 

ŠALPAI AUKOJUSIŲ SĄRAŠAS
Po $20: mons. dr. J. Tadarauskas, 

St. Bakšys;
po $10: J. Asmenavičius, J. Vilimas 

ir J. G. Skaistys;
po $5: J. Astas, J. Andriukaitis, L. 

Bacevičius, Z. Bolskis, J. Bulionis, K. 
Bungarda, S. Dalius, J. Dubinskas, 
P. Gedraitis, B. Grajauskas, K. Gudins- 
kas, A. Jankūnas, O. Kaminskienė, V. 
Kazlauskas, Kerutytė, D. Kochanka, 
Mrs. J. Kroli, B. Kronienė, J. Kšivic- 
kis, A. Kybartas, V. Kybartas, M. Laz- 

. dutis, P. Leilionas, E. Lengnikas, G. 
Martišius, J. Mažulaitis, O. Mikšytė, J. 
Mikšys, K. Mikšys, S. Matulionis, V.

i Narkevičius, V. Navickas, A. Obcars- 
į kis, A. Patamsis, V. Pilkauskas, J. 
i Pleinys, P. Pleinys, A. Pilipavičius, 
j Z. Pulianąuskas, L. Pliūra, P. Ročys, 
; P. Sakalas, V. Sakas, P. Savickas, K. 
Stanaitis, A. Ščiuka, A. Žilinskas, A. 
Staškevičius, P. Siūlys, A. Tėvelis, J. 
Vaičius, J. Valevičius, N. Zabulionis, 
P. Žulys;

po $4: J. Deksnys, J. Gimžauskas,
M. Jonikas, L. Klevas, J. Lekutis, M. 
Leparskienė;

po $3: V. Babeckas, J. Bajoraitis, 
K. Butkevičius, V. Kezys, K. Giedrai
tis, A. Kalmatavičius, P. Kalvaitis, A. 
Kamaitis, P. Kažemėkas, T. Falkaus- 
kas, K. Meškauskas, O. Petrūnienė, 
A. Prunskus, J. Staras, K. Urbonas, 
S. Urbonavičius, A. Vainauskas, A. 
Verbickas, B. Vidugiris, A. Volungė 
J. Zurlys, V. Verbickas.

po $2: V. Adamonis, S. Aleksa, J. 
Adomaitis, V. Antanaitis, A. Aušro
tas, P. Armonas, J. Adomauskas, J. 
Bubnys, P. Babin, P. Būdvytis, E. Bo- 
guslauskas, P. Breichmanas, J. Bud
nikas, A. Barkauskas, A. Bugailiškis, 
S. Bikinas, S. Burdinavičius, E. Anta
naitienė, P. Bulkė, V. Beniušis, A. Bal- 

) sys, K. Baronas, V. Bilevičius, C. 
Chromanskis, K. čeliauskas, J. Dervai- 
tis, V. Cėsna*, P. Daugėla, A. Dirsė, A. 
Erštikaitis, J. Eidukaitis, M. Gugis, 

' A. Geležinis, J. Grigaitis, V. Gedminas, 
į P. Grybas, L. Gutauskas, V. Geležinis, 

F. Guja, P. Girnius, Z. Gasiūnas, A.
i Gedrimas, S. Jankauskas, J. Jasimie- 
i nė, B. Juodelė, A. Juozapavičius, A. 
; Jusys, J. Juozaitis, V. Jakimavičius, I. 
Jakimavičiūtė, J. Januškevičius, Mrs. 
J. Judd, P. Juškevičius, A. Jankaus
kas, P. Jankus, J. Inkratas, V. Kaže
mėkas, A. Keršys, J. Kamaitis, V. Ke- 
žinaitis, J. Kazickas, A. Gureckas, K. 
Kvedaras, J. Kažemėkas, J. Klypas, 
E. Kudaba, A. Keliačius, J. Karaliū
nas, A. Kaušpėdą, A. Kaminskas, F. 
Krivinskas, S. Kačinskas, J. Kaneva, P. 
Gužas, P. Kovelis, V. Kvedaras, V. Ka
žemėkas, L. Kriaučiūnas, P. Labuckas, 
V. Liškauskas, P. Jurevičius, V. Un-

. čiauskas, P. Lukavičius, P. Latauskas,

DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS

matė, kad atsakymas į beviltišku- 
yra tik vienas — kova.

užklausimą būtų buvę ga
lima dausti dr. J. Basanavičių 
ir kitus Nepriklausomybės Aktą 
pasirašiusius. Esame tikri, kad at
sakymas būtų buvęs panašus, 
nors jauną Lietuvos valstybę pa
sigrobti tykojo šiaurėje, rytuose 
ir pietuose esą kaimynai.

Kaip su mūsų lietuvybe?
Kaipgi yra su lietuvybe išeivi

joje? Ar šiandien lietuvybės pa
dėtis atvykus naujai bangai išei
vių kiek nors pasikeitė? Ar mir
ties sprendimas, atvykus naujai 
emigracijai, buvo atidėtas neribo
tam laikui, pakeičiant ją kalėjimu 
iki natūralios išeivių mirties? Ar 
mes gal sielojamės šiandien, kad 
iš atvykusių tremtinių po 16 m. 
pasidarė nei lietuvis, nei anglas? 
Gal jis spėjo persiimti materialis
tinio kosmopolitizmo skelbiamo
mis idėjomis “kur gerai, ten ir tė
vynė”, save nesąmonigai nužmo
gindamas ir sulygindamas su gy
vybę turinčia medžiaga? O gal 
mums daugiau rūpi, kas pasida
rys po to, kai mes sulaukę gilios 
senatvės, (jei taip bus lemta) ban
dysime lietuviškai susikalbėti su 
savo vaikais, o gal ir vaikaičiais? 
Gal mums labai rūpi, kokiu, būdu 
jie, po daugelio metų ir Lietuvos 
niekuomet nematę, pasveikins tė
vynėje išaugusi jaunimą ir ar ne
reikės tarptautinės kalbos nuomo
nių pasikeitimui? šie ir daugybė 
kitų klausimų kartais mus taip 
prislegia, kad mes daromės nera
mūs ir galvojame, kokia bus atei
tis? Ar Įstengs išeivija, vydūniš
kai tariant, išlikti “sau žmonė
mis“.

Ateities kalviai
Sakoma, kad ateities kalviais 

esame mes patys. Dr. J. Girnius 
savo knygoje: “Tauta ir tautinė iš-

K. Mileris, S. Mureika, J. Merkevi
čius, V. Miškinis, A. Muliuolis, V. 
Morkūnas, A. Matuliūnas, A. Maksima- 
vičius, P. Masys, A. Mikalauskas, J.. 
Miltenis, Lukas, A. Liūdžius, P. Lu
košienė, J. Krištolaitis, P. Lukošius, 
P. Lukošius, P. Mikalauskas, A. Min- 
gėla, C. Milaševičius, J. Norkus, J. 
Naujokas, K. Narbutas, K. Norkus, J. 
Gantas, B. Orvidas, A. Pareštis, P. 
Pranckevičius, A. Pilypaitis, A. Pauliu
kas, V. Pašilys, J. Petraitis, J. Pus- 
dešris, J. Petrauskienė, A. Paukštys, j 
S. Pilipavičius, J. Paškevičius, J. Py
ragius, B. Pakalniškis, F. Pajarskas, 
J. Povilauskas, P. Perkauskas, A. Pet
kevičius, J. Paukštys, A. Repčys, V. 
Rusinavičius, K. Rulys, M. Ragauskas,
J. Pacepavičius, J. Rimkus, J. Rie
kus, P. Rimkus, S. Senkus, K. Sinke
vičius, E. Sudikas, Z. Stonkus, M. 
Stankevičius, S. Saukaitis, V. Sasnaus
kas, J. Steiblys, J. Stonkus, A. Saka
lauskas, J. Seniūnas, V. Subatnikaitė, 
V. Stabingis, D. Stukas, G. Skripku- 
tė, L. Skripkutė, J. Stukas, K. Simai
tis, D. Slavinskas, V; Sližys, P. Slučka, 
P. Stošius, J. Satnius, J. Stundžia, A. 
šimkevičius, V. Sešėlgis, M. šniuolis,
A. šukaitis, S. Sešelgis, M. Trumpic- 
kas, J. Tarvydas, J. Stonkus, A. Tu- 
maitis, L. Tribinevičius, A. Ulbinas, 
S. Vengris, J. Visockis, J. Vaina, J. 
Virkietis, P. Vitkevičius, L. Verbic- 
kaitė, T. Verbickaitė, P. Vaitonis, J. 
Varanavičius, .G Vindašius, L. Vinda- 
šius, J. Stanaitis, A. Navickas, F. Viz
baras, M. Wikiene, P. Zubas, S. žioba, 
P. Zabarauskas, A. žemaitis, J. Žu
kauskas, K. Žukauskas;

Po $1: J. Blekaitis, G. Banaitis, R. 
Banaitis, V. Bagdonas, L. Borusas, A. 
Budininkaš, C. Blažaitis, J. Banevičius,
K. Butkus, P. Domeika, S. Eismontas 
F. Freimanas, A. Gurgždys, D. G., A. 
Gutauskas, R. Giedraitis, A. Jankūnas, 
P. Juknevičius, J. Jokubynas, P. Ja- 
kučinskas, P. Jakubauskas, A. Jurai- 
tis, J. Jurgutis, S. Karalėnas, J. Kaže
mėkas, L. Koperskis, P. Kanopa, J. Ka
ružas L. Kūkalis, A. Kuras. A. Gode
lis, S. Kalinskienė. K. Karaška, J?Ka- 
žukaitis, P. Kareckas, J. Kareckas, S. 
Lukoševičiūtė, B. Latauskaitė, K. Lu
koševičius, B. Milašius, L. Meškauskas, |
B. Mačys, V. Mačionis, J. Mikalauskas, 
A. Grajauskas, P. Misevičius, V. Mi- 
kuckas, E. Meškauskas, L. Mačikūnas, 
M. Biekša, V. Grikietis, L. Paškauskas, 
J. Petkūnas, A. Matulis, J. Raguckas, 
P. Rakauskas, S. Raupėnas, J. Reme- 
sat, A. Pliskevičius, A. Renkys, O. 
Rumbutienė, J. Repečka, J. Sakalaus
kas, A. Sarpalius, S. Savickas, P. Rai
nys, P. Stankus, J. Simaitis, B. Stepo
navičius, P. Sčegauskas, J. Stungevi-

(Nukelta J 9 psl.)

tikimybė” štai ką sako: “Kova už 
tautinę savo gyvybę svetimoje ap
linkoje atskiram asmeniui iš es
mės yra kova už savo dvasinę lais
vę. Ne laisvi gimstame, bet gali
me laisvi tapti: kiekvienas savo 
dvasinę laisvę turi pats išsikovo
ti, tapdamas pačiu savimi, o ne 
kitų atspindžiu. Visur žmogiškoji 
didybė yra reta, nes ji iškovoja
ma tik pasiaukojimo idealizmu. 
O menkystė visur klesti legio
nais, nes ji nieko nereikalauja
— nei kovos, nei aukos. Daugu
ma visada renkasi menkystę, vi
liojančią savo lengvu keliu. Tik 
mažuma nesibaimina sunkaus ke
lio Į visa, kas didu. Mažumoj sly
pi ir mūsų viltis.” Labai dažnai 
girdime sakant, kad mes patys 
stengiamės pasidaryti šventes- 
niais už šventus, tikresniais kana
diečiais už čia gyvenančius, pa
keisdami net savo pavardes ir 
vardus, kad kokiam nors silpna
pročiui būtų lengviau jas ištarti. 
Mano manymu, patys tremtiniai
— imigrantai tikrai kitokiais ne
pasidarys, nors jie save vienokiu 
ar kitokiu vardu ar pavarde va
dintų. Man rodos, kad dvasinis 
žmogaus stiprumas palūžta pir
miau ir tik paskui pasireiškia vie
nokia ar kitokia išviršinė forma.

Didysis rūpestis
Mums daugiau rūpesčio kelia 

jaunoji karta. Ji Lietuvą pažins 
tik tiek ir tokią, kokią mes Įsteng
sime ją sukurti jų sąmonėje ir 
širdyse. Kurti, tai reiškia mylėti. 
Kiekvienas kūrinys yra meilės 
vaisius. Taigi, kiek ir kaip mes 
parodysime meilės ne tik kalbė
dami, bet ir gyvendami tuo, ką 
sakome, tiek mums pasiseks su
kurti mūsų vaikuose tai, ko jie 
niekuomet nematė. Ne grasinimu 
ir išmetinėjimu, bęt tikra meile 
ir pavyzdžiu jis daug lengviau ti
kės. Norint, kad kas nors sektų 
pavyzdžiu, reikia , kad pavyzdys 
būtų geras ir norima pertiekti 
mintis patraukli. Tiesa yra greit 
atskiriama nuo melo, veidmainia
vimas nuo tikro pergyvenimo. 
Vieną kartą sugautas meluojant 
ar veidmainiaujant praranda savo 
tikrąjį veidą ir jį atgauti beveik 
neįmanoma. Kiekviena priespau
da iššaukia pasipriešinimą. Taigi, 
beprasmis spaudimas nustato 
prieš patį reikalą ir tada išeities 
nėra. Jauno žmogaus protas yra 
lankstus ir ištroškęs žinių. Tinka
mai išnaudojant tą palinkimą ga
lima tikėtis apčiuopiamų rezulta
tų. Tenka turėti galvoje dažnai 
užmirštamą faktą, kad nežiūrint 
savo fizinio subrendimo, žmogus 
yra individas. Savo individualybę 
jis pareiškia savo vystymosi eigo
je vienokia ar kitokia forma ir to 
nepripažinti būtų tolygu bandyti 
užmušti asmenybę jai dar neišsi- 
vysčius. Norint rasti bendrą kal
bą, reikia naudoti abiem pusėm 
suprantamą terminologiją, kitaip 
vieni kitų nesuprasime.

Trečiasis P. Amerikos lietu
vių kongresas, įvykęs Sao Paulo 
mieste š.m. vasario 18-21 d. ir 
apsvarstęs dabartinę okupuotos 
Lietuvos būklę, konstatavo, kad 
pagal Molotovo—Ribbentroppo 
sutartį, pasirašytą 1939 m. rug
pjūčio 23 ir 28 d., Lietuva buvo 
pavergta:

“1. Lietuva 1940 m. buvo Sov. 
Rusijos okupuota įvedant raud. 
armijos pajėgas ir komunistų ad
ministraciją, panaikinant Lietu
vos nepriklausomybę.

2. Tuo smurtu Sov. Rusija nu
sikalstamai sulaužė visas .su Lie
tuvos Respublika sudarytąsias su
tartis ir įsipareigojimus.

3. Lietuvos okupacija tęsiasi 
jau 25 metus, Maskvai palaikant

~ Prisitaikyti, bet ne 
kapituliuoti
Ką mes mokėmės pirmuose 

universiteto kursuose, su tuo šian
dieną jaunuolis supažindinamas 
jau gimnazijos suole. Daug naujų 
dalykų atrasta ir šiandien jie vir
to kasdienine kalba. Mes negali
me apsitraukti nepermušamu 
kiautu naujam žinojimui ir pažan
gai, tačiau negalima pasidaryti 
dvasios vergais tų, su kuriais san
tykiaujame. Kiekvieno lietuvio 
pareiga išnaudoti aplinkos teikia
mą naują akiratį. Įsijungti į gyve
namo krašto gyvenimą ir jame ak
tyviai reikštis nereiškia kapitulia
cijos, priešingai, didelę naudą 
mūsų kovai už Lietuvos laisvę. 
Dalyvavimas miestų, provincijų ir 
visos Kanados politiniame veiki
me padidina mūsų svorį ir duoda 
progos priminti žmonėms su ku
riais dirbame, kad laikui atėjus 
būtų palankiai pasisakyta Lietu
vos reikalu. Gana verkšlenimo. 
Įrodykime, kad verti buvome lais
vės, kurią ne dėl savo kaltės pra
radome. Kiekvienas pagal savo 
profesinį pasiruošimą pasirinkęs 
dirvą gali kartais daug daugiau 
nuveikti, negu ištisos organizaci
jos, jei jis laiku mokės išnaudoti 
susidariusią padėtį. Tačiau veikti 
jis privalo visur ir visuomet.

Lietuvybės kovoje nėra dviejų 
terminų: jie ir mes. Visai nesvar
bu, ar mes rytoj stosime prie fab
riko mašinos, eisime į įstaigą ar 
mokslinę laboratoriją/ Lietuvą 
jaunose savo vaikų širdyse staty
sime iš tų pačių meilės Lietuvai 
plytų. O gal kartais tos plytos bus 
daug stipresnės, ilgiau stovės pa
letes nuo sunkaus fizinio darbo iš
vargintų rankų? šiandieninė kova 
nėra “ar išliksiu”, bet “ar kovo
damas sukursiu?” Dirbti ir moky
tis gyvenimo mokykloje nėra gė
dos, tačiau neišlaikymas egzami
nų gali būti paskutinis, nes pa
kartoti mūsų kartai nebebus leis
ta.

Pažangos veikmė
Gyvenimas žengia labai greitu 

tempu pirmyn iš mūsų pareika
laudamas vis didesnio pasiruoši
mo. šiandieninę gyvenimo pažan
gą galima apibūdinti šiais kelių 
mokslininkų, dirbančių jaunimo 
auklėjimo srityje, žodžiais. Dr. 
Robert Clodius, Wisconcin un-to

Kanados katalikių moterų draugijos pirmojo skyriaus senosios atei- 
vijos veikėjų dalis vaišių metu. Iš kairės: E. Gužauskienė, O. Ku- 
niutienė, V. Aleknavičienė. Kitų šioje nuotraukoje nematyti.

S. Dabkus

Nutarta kreiptis į Jungtines Tautas
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS PASKELBĖ 

VISĄ EILĘ SVARBIŲ REZOLIUCIJŲ
joje komunistinį režimą, naudo
jant imperialistinius metodus — 
prievartą, žudymus, deportaciją, 
nutautinimą ir religijos persekio
jimą.

4. Maskvos imperializmas iš
naudoja Lietuvą ekonomiškai, pa
naikinęs nuosavybę ir jos gyven
tojus versdamas dirbti už bado 
atlyginimą.

5. Maskva nors ir smerkia ko- 
lonizmą Afrikoje, pati kolonizuo* 
ja Maž. Lietuvos teritoriją ir at
kelia į Lietuvą daugybę rusų. Va
romas nuolatinis Lietuvos rusini
mas, išstumiant lietuvių kalbą iš 
administracijos, mokslo įstaigų ir 
mokslinių leidinių.

6. Sov.* Rusija savo imperialis
tinius užgrobimus R. Europoje 
klastingai vaizduoja pasauliui, 
tartum tos tautos — jų tarpe ir 
Lietuva — savo noru būtų prie 
Maskvos prisijungusios. Iš tikrų
jų tai yra žiauri okupacija, su
mindžiojusi visas pagrindines 
žmogaus teises ir laisves, panai
kinusi laisvą apsisprendimą.

Kadangi visame pasaulyje šiuo 
metu vyksta galingas sąjūdis už 
laisvės ir nepriklausomybės su
teikimą visoms tautoms, III P. 
Amerikos Lietuvių Kongresas nu
tarė kreiptis į Jungtinių Tautų 
Organizaciją (ONU) ir į Amerikos 
V-bių Org-ją (OEA), prašydamas 
daryti spaudimą į Sov. Sąjungą, 
kad ji grąžintų Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę, išvesdama iš 
Lietuvos teritorijos raudonąją ar
miją, sugrąžintų į tėvynę Sibiran 
ištremtuosius Lietuvos žmones.

Taip pat apeliuojame į viso pa
saulio sąžinę, kad kartu su visa 
lietuvių tauta reikalautų Sovietų 
Sąjungą sustabdyti religijos per
sekiojimą bei sąžinių prievartavi
mą komunistinio režimo paverg
tiems žmonėms.”

Kongresas taipgi kreipėsi į pa
vergtos Lietuvos tautiečius:

“1. Jūsų kančios, vargas ir au
kos yra mums gerai žinomos. Jū
sų skausmas yra mūsų skausmas.

2. Jūsų ir mūsų tikslas yra tas 
pats: laisva ir nepnklausoma Lie
tuva.

3. Mes, laisvojo pasaulio — P. 
Amerikos lietuviai, didžiuojamės 
Jūsų tautiniu atsparumu ir len
kiame galvas prieš Jūsų didvyriš
kumą ir kančias.

4. Mes visais galimais būdais 
dirbame didžiajam bendram tiks
lui — grąžinti laisvę lietuvių tau
tai ir atstatyti Lieuvos- Respub
liką.

Mūsų tautos Sibiro kankinių ir 
partizanų aukos nenueis veltui. 
Kiekviena diena, nors pamažu, 
priartina mus prie laisvės grąži
nimo pavergtajai Tėvynei — So
vietų Rusijos imperialistinė ko
lonizacija smerkiama viso laisvo
jo pasaulio ... Laisvės valanda 
artėja!...

Tad sveikiname Jus, kenčian
čios Lietuvos broliai ir sesės, lin
kime Jums viltingos ateities ir iš
kilmingai bei tvirtai pareiškiame 
mūsų nepalaužiamą valią dirbti 
bendrajam didžiam tikslui — 
laisvai ir nepriklausomai Lietu
vai!”

Kongresas pasiuntė telegramas 
popiežiui Pauliui VI, Jungt. Tau
tų gen. sekretoriui U Thant, JAV 
prez. Johnsonui, Brazilijos prez. 
A. C. Branco, prašydamas pagal
bos lietuvių tarptautinėje kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Sauft* S. Marie, Ont.
REKOLEKCIJOS lietuviams, ku

rias ves kun. S. Kulbis, SJ, bus ba
landžio 4-5-6 d. kroatų bažnyčioj. 
162 Second Line E. Visus miesto ir 
apylinkės lietuvius kviečiu jose uo
liai dalyvauti.

Kun. A. Sabas
lietuvių kapelionas

viceprezidentas moksliniams rei
kalams štai ką sako: “Per keturis 
metus jūs negalite išmokyti stu
dento viso to, ko jam reikės per 
tolimesnius 40 jo darbo metų.” 
Toliau nagrinėdamas mokomų da
lykų reikšmę ir tikslumą jis sako: 
“Maždaug vienas trečdalis viso 
to, ką mes mokome yra neteisin
ga, tačiau mes negalime sužinoti, 
kuris iš tų trečdalių yra neteisin
gas. “Pažangos greitį profesinia
me žmogaus gyvenime dr. Paul. 
H. Sheets Kalifornijos un-to prof, 
taip nusako: “Kaikas yra pastebė
jęs, kad po 10 metų pusė to, ką 
inžinierius išmoko mokykloje, pa
sidaro nebenaudinga. Kita gi pu
sė, kuri jam po 10 metų bus rei
kalinga, nebuvo išmokta. “Skir
tingais žodžiais, bet tą patį sako ir 
dr- M. R. Lohmann, Oklahoma 
State un-to inžinerijos fakulteto 
dekanas: “Prieš 25 metus pouni- 
versitetines studijas baigęs inži
nierius buvo paruoštas 40 metų 
savo darbo. Ar dabar tokiam stu
dentui pakaks žinių 10 jo darbo, 
metų, sunku pasakyti. “Tai pasa
kymai žmonių, kurie visą savo gy
venimą turėjo progos iš arti ste
bėti šių dienų pažangą. Tokioje 
aplinkoje šiandien bręsta mūsų 
jaunimas ir tokiai ateičiai jis turi 
ruoštis. Taigi, ir mūsų pokalbis 
sū juo turi būti ta prasme taiko
mas.

Ar pažįstame savo jaunimą?
Mums kyla klausimas, ar mes 

per 16 su viršum metų pakanka
mai rodėm pastangų pažinti šia
me krašte augantį jaunuolį? 
Mums nėra žinoma, kad kas nors 
būtų padaręs anketą arba spaudo
je pabandęs panagrinėti tuo klau
simu išleistą anglišką arba pran
cūzišką literatūrą ir palyginęs su 
mūsų tautiečių mokslo ir draus
mės reikalais. Todėl pedagogai 
šiandien tvirtina, kad atvažiavu
sių tremtinių vaikai daug geriau 
mokosi ir labai retai turi kaiku- 
rie pakartoti išeitą kursą pradžios 
mokykloje, gimnazijoje ar uni
versitete, nežiūrint, kad kalbos 
mokėjimas sudaro daug sunku
mų? Gal mes daugiau sveikos in
tuicijos dėka bandome sekti gy
venimą jį kritikuodami, bet neda
lyvaudami jo kūrime? Šiandien 
turime daug įvairių savo specialy
bėse pasiruošusių žmonių, kurie 
daugeliu atvejų* yra pranašesni, 
negu apie mus esą svetimtaučiai. 
Ar jie savo žiniomis dalinasi jas 
perteikdami populiaria kalba mū
sų periodinėje spaudoje? Gal jie 
galvoja, kad visa tai bereikalinga, 
gal net beprasmiška? O gal to
kiam savo galvojimui jie turi pa- 

I grindo, nes niekas jų nepaprašo, 
o gal net neįvertina ir nereaguo
ja, kai vienas kitas bando rašyti ir 

j kelti kaikuriuos klausimus? Tiek 
i jaunosios kartos auklėjime, tiek 
į savo šeimų: vaikų ir tėvų ar tėvų 
I santykiuose jau pėrmaža naudotis 
terminais “man taip atrodo”. 
Šiandien gyvename amžių, kai 
kiekvienas mūsų veiksmas turi 
būti pagrįstas ir remtis į studiją- 
-duomenis. Gal tada, kai šeimos 
narių santykiavimas bus pagrįstas 
vienas kito supratimu, bus leng
viau ir jaunajai kartai turėti dau
giau įtakos sveikame jos brendi
me. Gal tada pasiseks juose įdieg
ti tuos dalykus, kurie mums labai 
brangūs, o jiems nesuprantami ir 
nežinomi.

Kanados kapitalistai užsienyje 
nėra tokie pajėgūs, kaip JAV ar 
kitų kraštų. Kanadiečiai kituose 
kraštuose yra investavę 32,5 bi
lijono. Viena didžiausių kanadie- 
tiškų firmų užsienyje yra Brazi
lian Traction, Light and Power 
Brazilijoje.



Dail. Sofija Pacevičienė GEDULINGAS BUDĖJIMAS

Istorikai apie Lietuvos pradžią

“Žvilgsnis atgal” - paminklas tėvui
Dažnas skaitytojas, paėmęs į 

rankas naujai išleistą knygą, pir
miausia žvelgia i jos autorių ir iš
orinį apipavidalinimą. Jeigu auto
rius yra žinomas ir knyga puoš
niai atrodo, jis ją paseka ir skai
to. Jeigu ne — tyliai užvožia ir 
palieka ant parduotuvės stalo to
liau sau ramiai gulėti. Ir negali
ma tokio skaitytojo pakaltinti kul
tūriniu apsileidimu, nes šiais lai
kais yra neįmanoma perskaityti 
net ir pačių geriausių knygų, pa
rašytų garsių autorių?

Žinoma, garsiais tampa ir neži
nomieji. Betgi dažniausiai užten-

Londonas. — Iš gomulkinės 
Lenkijos karininkų nereikalauja
ma, kad jie būtų partijos "nariai. 
Tačiau, jei karininkas lanko baž
nyčią, tuokiasi bažnyčioje su 
bažnytinėmis apeigomis, krikštija 
savo vaikus, gali nukentėti. Jam 
sulaikomos kartais teikiamos 
lengvatos, pavedami sunkiai įvyk
domi uždaviniai ir kai tų priemo
nių nepakanka, pašalinamas iš ka
rių tarpo. Tad praktikoje busi
mieji karininkai įstoja į darbi- 
ninkų-komunistų partiją__ E.

Gyd. M. Dvorjetski, parašęs kny
gą apie Vilniaus getą. Žiūr. 
straipsnį “Žydai teberašo apie 
lietuvius”

ka paskaityti nežinomo autoriaus 
knygos kelis puslapius ir nuspręs
ti ar beverta toliau skaityti, nors 
galima ir apsirikti, nes veikale 
esama ir kitų motyvų, kurie neži
nomo autoriaus darbą padaro pa
trauklų.

Kalbant apie plačiajai visuome
nei nežinomo Br. Milašiaus nese
niai pasirodžiusią knygą, kaip tik 
ir tenka anų paslėptų motyvų 
jieškoti. Atrodo, kad “Žvilgsnio 
atgal“ autorius siekė ne garso, o 
labai paprasto, bet garbingo tiks
lo: įamžinti savo tėvo vardą, o 
kartu ir visos šeimos, nors ir kuk
lios knygos puslapiuose. Tai yra 
gero sūnaus meilės pastanga tė
vui, kurią skaitytojui dera per
prasti ir nuoširdžiai įvertinti. O, 
be to, kasdieninės gyvenimo ruti
nos pavertimas kad ir kuklia kū
rybine pastanga juk taip pat yra 
girtinas. Nesvarbu, kad ši pastan
ga neduoda tokių brandžių vaisių, 
kaip, sakysime, kūrybos milžino. 
Bet vistiek tai yra kelias augštyn. 
Argi nevisi girios medžiai stiepia
si i saulę, nors jų tarpe esama ir 
silpnesnių?

Br. Milašiaus veikale galima 
užtikti ir kitų vertybių, kurios ne
vienam gali būti naujos. Antai Mi
lių šeimos gyvenimo aprašyme 
nemaža užkliudoma nuotrupų ir 
iš ano meto vietos ir laiko dva
sios vaizdų ir įvykių. Juk labai 
įdomu patirti, kaip anuomet, 19 
š. caro valdžia gaudė lietuvius ka
riuomenėn, kaip jaunuoliai slaps
tėsi, patys save žalojo, bėgo į Prū
sus ir pan. Įdomios yra perbėgi
mo aplinkybės per sieną, papirki
nėjimai, plėšimai ir kt.

Knyga yra skirtina atsiminimų 
kategorijai, nors įvykių dauguma 
yra patirti ne paties autoriaus, o 
papasakoti J. Milašiaus, Broniaus 
tėvo. Pasakojimas vietomis, ypač 
pradžioje, yra naivokas, bet dina
miškas, realistiškas ir pusėtinai 
raiškus. Dinamizmo šaltiniu Milių 
ūkyje yra Milienė, J. Milašiaus 
uošvė. Savo taikliu charakteriza- 
vimu autorius ją gerokai priarti
na prie ryškesniųjų literatūrinių 
tipų. Visi kiti šeimos nariai nėra 
pakankamai išryškinti, įskaitant 
ir patį tėvą, čia daugiau dėmesio

Ryšium su kaikur pasireišku
siais norais Vasario 16 minėjimų 
prasmę išplėsti, kad apimtų Min
daugo laikus, nes juk tais laikais 
Lietuvos valstybė istorijon įžen
gė, įdomu prisiminti, ką Rygoje 
gimęs vokietis prof. Manfredas 
Hellmanas rašė straipsnyje “Zu 
den Anfangen des litauisches Rei
ches” Miunchene leidžiamame is
torijos žurnale “Jahrbuecher 
fuer Geschichte Ost-Europa (nr. 
2,1956). Jis ten pirmiausia apgai
lestauja, kad po A. Šapokos “Lie
tuvos istorijos”, išleistos Kaune 
1936 m., lietuviai istorikai nėra 
nieko stambaus atlikę veikalui 
papildyti naujausiais tyrinėji
mais. Lietuvos valstybės atsiradi
mą vėliausiai, sako, yra tyrinėjęs 
lenkas H. Lowmianskis Vilniuje 
1931 m. išėjusiame veikale “Stu
dija nad począntkami spolo- 
czenstwa i panstwa Litewskiego”. 
Įdomu, kad A. Šapoka savo 1936 
m. veikale Lowmianskio studijos 
bibliografijoje neišvardina. Gal 
Kaune tuomet ji dar nebuvo ži
noma?

Prof. Hellmanas dar neturėjo 
po ranka sovietų istoriko V. T. 
Pašuto 1959 m. Maskvoje išėju
sio veikalo “Obrazovanije litovs- 
kogo gosudarstva”; mini kitą jo 
veikalą “Očerki po istorii Galic- 
ko-Volynskoi Rusi” (Maskva, 1950 
m.), kur jis sugretina naujausius 
archeologijos tyrinėjimus su se
novės kronikų raštais ir nušvie
čia Mindaugo veiklą. Žurnale ‘Vo- 
prosy Istorii” (nr. 8, 1947) prof. 
Pašuto apžvelgė anų laikų Lietu
vos ūkį ir techniką straipsniu 
“Choziaistvo i technika srednevie- 
kovoi Litvi”. Sovietų mokslų aka
demijos istorijos ir filosofijos se
rijoj (nr. 9, 1952 m.) Pašuto pa
skelbė straipsnį “O vozniknoveni- 
je litovskogo gosudarstva” (Apie 
Lietuvos valstybės atsiradimą). 
Tokiu būdų, atrodo, šis sovietų 
istorikas jau senokai studijuoja 
tą temą.

Savaime suprantama, Pašuto 
mūsų istorijos vyksmuose vis 
jieškb marksistinės “klasių ko
vos”. Todėl, kaip prof. Hellma
nas ir pastebi, esą jis prikiša Low- 
mianskiui teikimą perdidelės 
reikšmės užsienio spaudimams, 
skatinusiems senovės Lietuvos 
valstybės susidarymą, kuris jau 

ryškus Mindaugo laikais. Pašuto 
prisimena Tacito žodžius apie 
aisčius, anglo-sakso Wulfstano 
— apie prūsus, Gailus Anony- 
mus — nežinomo prancūzo — 
apie lietuvius ir sprendžia, kad, 
jau šių kronikininkų pasakoji
muose galima pastebėti, kaip 
nuo I ir IX šimtmečio senovės 
Lietuvos visuomenėje klostėsi 
p r i e š t a r aujantys visuomenės 
sluogsniai ir vyko “klasių kovos” 
tarp pasiturinčiųjų ir neturčių 
(prof. Hellmano žodžiais — Pro- 
zess klassenmaessigen Schich- 
tung”). Pašuto linkęs senovės prū
sus tapatinti su senovės lietuviais, 
kas, rodos, nesutinka su mūsų 
kalbininkų pažiūromis.

Prof. Hellmanas užpila čia šal
to vandens. Jis prisimena prof. 
K. Būgos nuomonę, kad Tacito 
aisčiai gyvenę gana toli nuo tik
rosios Lietuvos. Wulfstanas gi 
tikrovėje lankė ne senovės prū
sus, bet Pabaltijo slavų tikybos 
centrą Truso (Elbingą). Tai įrodęs 
W. Ebertas savo veikale “Truso”, 
išėjusiame Berlyne, 1926 m., ir 
mūsų istorikų, rodos, dar neįver
tintame. Galius Anonymus, pasak 
prof. Hellmano, lietuvių nemini 
ir jų visai nežinojęs. Jo Selencia 
gali būti visai ne Sūdavija, kaip 
Pašuto mano. Vienu žodžiu, jei 
tikėti Hellmanui, Pašuto neturi 
jokio rimto pagrindo šių kroniki
ninkų žiniomis remti samprotavi
mus apie klasinių sluogsnių susi
darymą senovės Lietuvos visuo
menėje.

Šių sluogsnių susidarymą yra 
svarstęs K. Avižonis straipsnyje 
“Die Entstehung und Entwick
lung des litauischen Adels bis 
zur litauisch-polnischen Union 
1385”, kurį išspausdino Berlyne 
1932 m. serijoje “Historische 
Studien”, sąsiuvinys 223. Klausi
mą svarstė ir lenkų prof. H. Pasz- 
kiewicz veikaluose*: 1. “Z zagad- 
nien ustrojowych Litwy przed- 
chrzescijanskiej, kunigasi a prob
lem! ekspansii litewskiej na Ru
si (Prieškrikščioniškosios Lietu
vos visuomenės sluogsnių klausi
mas, kunigaikščiai ir lietuvių išsi
plėtimas Rusuose, 1930 m*.); 2. 
“Jagiellonowie a Moskva” (Nauja 
apie Jogailą ir Maskvą, 1933 m.); 
3. “The Origins of Russia” (anglų 
kalba Londone ir Niujorke, 1954 
m.).

kreipta į faktus ir įvykius, juos 
dažnai net iki kelių kartų pakar
tojant, o permažai į*šeimos narius 
ir aplinką, kurioje jie gyvena ir 
formuoja savo charakterius.

Stoka aplinkos; idilijos ir ryš
kesnio veikėjų vidaus nusiteikimo 
padaro šį vėikaliuką apysausi, 
nors neabejotinai, be kiaulių sker
dimo, kumpių ir kopūstų virimo, 
dešrų kimšimo, karvių melžimo ir 
pan. šioje šeimoje bus buvę ir 
dvasinių pergyvenimų bei įtam
pos. Autoriui tad derėjo kiek gi
liau į savo darbą žvilgtelti.

J. Kralikausko redakcija ir kal
binės pataisos šios knygos vertę 
neabejotinai pakėlė. Spaudos dar
bas pakenčiamas.

Bronius Milašius “ŽVILGSNIS 
ATGAL”. Redagavo ir kalbą tai
sė Juozas Kralikauskas. Išleido 
“Rūtos” leidykla, 89 Napier St., 
Hamilton, Ont., Canada, 1964 m. 
Kaina $2.00.

A. K.

Visuomenės sluogsnių susida
rymą senovės Lietuvoje, sako 
Hellmanas, šiek tiek paliečia ir 
prof. Z. Ivinskis straipsnyje — 
“Mindaugas und seine Krone” 

.vokiečių žurnale “Zeitschrift fuer 
Ostforschuhg”, nr. 3, 1953, ir J. 
Stakauskas Kaune 1934 m. išėju
siame veikale “Lietuva ir Vakarų 
Europa 13-tame amžiuje”.

Išbraukus Pašutos “marksiz- 
mavimą’, porf. Hellmanas mano, 
jo nuomonės nedaug skiriasi nuo 

I prof. Paszkiewicz nuomonių, iš- 
j dėstytų veikale “The Origins of 
Russia” (šio veikalo mintis apie 

■ senovės Lietuvą teko atpasakoti 
“T. Žiburiuose” dar A. Šapokai 
redaguojant). Girdi, Mindaugas 
ėjęs keliu, kuriuo žygiavo ir jo 
amžininkas Novgorodo valdovas 
Aleksandras Nevskis. Abu telkė 
saviškius valstybinin būrin nuo 
užsienio priešų: vokiečių (Nevskis 
— ir nuo švedų).

Prof. Hellmanas sprendžia: 
“Kokiais būdais lietuviams tuo
met pavyko iškilti kaip pajėgiau
sia galybė Rytų Europoje, žino
me. Tik nevisai* pilnai žinome, iš 
kur jie turėjo tiek pajėgų. Pasi
tenkinkime pripažinimu, kad atli
ko svarbų darbą ir — viskas.”

Prof. Hellmanas yra linkęs pri
pažinti užsienio priežastis — prie
šų spaudimą — veiksminguoju 
varikliu senovės Lietuvos valsty
bę sudarant, o ne visuomenės vi
daus “klasių” kovas.

Dienraštyje “Draugas” paste
bėjau šitą ištrauką iš neįvardinto 
prof. Z. Ivinskio rašto: “Lietuvių 
tautos susivienijimas įvyko tuo 
metu, kai dar negrėsė joks išori
nis priešas, kai kaimynystėje ne
buvo'nė pavojingo vokiečių ordi
no. 'Susijungimas vyko savaime, 
be išorinių veiksnių. Jis ėjo iš pa
čios tautos, kai vienas didesnis 
ir vis stiprėjąs kunigaikštis, įga
vęs pastovios tendencijos savo 
valdžią didinti, pagaliau sujun
gė dešiniojo Nemuno ir Nėries 
plotų lietuvius, šitaip jis išplėtė 
savo valdžią ne tik kitų pajungtų 
sritinių kunigaikščių žemėse, bet 
ir tuose artimiausiuose rytiniuo
se plotuose, kur dar priešistori
niais laikais lietuviai buvo gyve
nę kompaktiškai, tačiau kur jau 
anksti buvo prasidėjusi slavų (gu
du) kolonizacija.”

Vyt. Sirvydas

Pagal Kanados provincijos Saskačevano indėnų legendą, lapė pir
moji gavusi vardą iš didžiosios dvasios Visakedjak, nes buvusi labai 
gudri. Paveikslas pieštas M. Frances. Nuotr. Globe a. Mail
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GI KinriIKI JIEJE VEIKLOJE
"DIRVOS** vedamųjų rašytojas j. č., 

kalbėdamas apie paramą kūrybai, užsi
mena ir apie reikšmingą filosofo Ba- 
con’o pasisakymą: "... pajėgų vyrą 
sukuria ne tai, ką jis valgo, bet tai, 
ką jis suvirškina; ne tai, ką uždirba
me, bet tai, ką sutaupome, daro mus 
turtingesniais; ne tai, ką skelbiame, 
bet ką gyvenime vykdome, daro mus 
mėgiamais.”

"MŪSŲ PASTOGĖS” vedamųjų ra
šytojas V. K. sako: “Vartant mūsų is
toriją sužinome, kad Lietuvoje gyven
ta daug turtingų žmonių, kurie valdė 
neišmatuojamas žemes, ir nesuskaito
mi vergai — baudžiauninkai jiems tur
tus krovė. Bet jie praėjo nepalikę sa
vo pėdsakų, nes nieko žmogiškai ver
tingo nepadarė ir nesukūrė. O su pa
sididžiavimu prisimename tokią vargo 
pelę kaip Simoną Daukantą, Kristijo
ną Donelaitį, lenkiame galvas elgeta
vusiam Antanui Strazdeliui ir visai 
eilei žmonių, kurie negamino pinigo, 
negyveno pinigui ir pinigais nesirūpi
no”.

DAIL. ROMO VIESULO, šiuo metu 
esančio Romoje, naujų grafikos kūri
nių paroda atidaryta II Torcoliere ga
lerijoje, Romoje, Via Alibert 25.

VATIKANO DIENRAŠTIS “L’Osser- 
vatore Romano” vasario 18 d. įdėjo 
platų straipsnį apie vysk. Prano Bra
zio, MIC, konsekraciją. Prie straips
nio įdėta jo fotografija, vaizduojanti 
jį sėdintį soste su pakonsekravusiu 
kardinolu Confalonieri. Pr. Al.

JAUNIMO LITERATŪROS premi 
jos komisijai savo kurinius atsiun
tė: Andrius Norimas, Zigmas Gave
lis ir Jonas Minelga.

DR. JONAS BALYS, žymusis mū
sų tautosakininkas, sutiko skaityti 
paskaitą lietuvių tautinių šokių gru
pių-vadovų kursuose, kurie prasi
dės š. m. birželio 13 d., Dainavos 
stovyklavietėje.

Norintieji kursuose dalyvauti re
gistruojasi LB centro valdybos sek
retoriaus adresu: Kostas Januška, 
2646 West 71st St., Chicago, Illinois 
60629, USA. Kursai truks dvi savai
tes.

JOANA VAŠTOKIENĖ-BELICKAI- 
TĖ, studijuojanti Niujorke, baigė ra
šyti doktorato tezę ir įteikė universi
tetui. Birželio mėn. pradžioje ji tikisi 
užbaigti meno istorijos studijas. Šią 
vasarą ji yra pakviesta dėstyti vasa
ros seminare New Mexico. Jos tėvai 
yra gimę Kanadoje ir gyvena Toronte.

ROMAS VAŠTOKAS, baigiąs studi
jas Niujorke, Kolumbijos un-te, pa
kviestas profesoriauti į Peterboro 
Trent un-tą “assistant professor” titu
lu. R. Vaštokas yra baigęs Šv. Mykolo 
kolegiją Toronte, kur gavo bakalauro 
ir magistro laipsnius. Kurį laiką jis 
dirbo Royal Ontario Museum in Na
tional Museum of Canada ekspedici
jose, kurios tyrinėjo indėnų gyvenvie
tes ir kitas istorines vietoves Kanado
je: Rice Lake, Pickering, James Bay, 
Lake of the Woods, Lake Superior, 
Lake Winnipeg ir Yukon teritorijoje. 
1963-4 m. R. Vaštokas buvo kurato
rius Kolumbijos un-to archeologijos 
ir antropologijos skyiraus. Be to, jis 
domisi teatru, filmais ir dalyvauja 
ateitininkų veikloje. Pernai jis buvo 
ateitininkų jaunimo stovyklos vadovu 
New Wasaga vietovėje netoli Toron
to, Ont.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. KAZYS DAUKŠAS atšventė 

60 m. amžiaus sukaktį, Mokslinę kar
jerą Kauno valstybinėje chemijos 
technikos laboratorijoje jis pradėjo 

nepriklausomo gyvenimo dienomis 
cheminio elemento osmio junginių ty
rimais. Jau 25 m. jubiliatas vadovau
ja Vilniaus un-to neorganinės chemi
jos katedrai, skaitydamas paskaitas 
ne tik chemikams, biologams, geolo
gams, farmacininkams, bet ir busi
miesiems pedagogams ir netgi daili
ninkams. Yra parašęs keletą vertingų 
vadovėlių bei brošiūrų: “Chemijos pa
grindai”, “Kokybinė analizė”, “Kieky
binė analizė”. Išskirtino dėmesio susi
laukė jo paruoštas “Chemijos žody
nas”. Prof. K. Daukšo priežiūroje 
nagrinėjami elementų analizės meto
dai, tiriamos mineralinės Lietuvos įa- 
liavos ir gamtiniai vandenys, duodami 
patarimai analizinės ir bendrosios 
chemijos klausimais.

KOMPOZ. ZIGMAS ALEKSANDRA- 
VIČIUS mirė Vilniuje. Ilgus metus 
jis yra dėstęs vargonų muziką, teori
ją ir harmoniją Kauno ir Vilniaus 
konservatorijose. Yra sukūręs simfo
ninę poemą “Anykščių šilelis”, simfo
nines variacijas, operą “Danutė” (pa
gal Maironio tekstą) ir harmonizavęs 
populiarią liaudies dainą “Apynėlis”.

DAIL. ALBINOS MAKŪNAITĖS 
grafikos darbų paroda surengta di
džiausiame Baku miesto dailės salone. 
Lankytojai daugiausia domisi jos es
tampais iš ciklo “Rugio daina”, lino- 
graviūromis “Derlius nuimtas”, “Au
toportretas”, “Lopšinė” ir iliustracijo
mis lietuvių rašytojų kūriniams bei 
liaudies pasakoms.
- KOMPOZ. A. RAČIŪNO naujos ope
ros “Saulės miestas” premjera įvyko 
Vilniaus operos teatre. Pagrindinis 
veikėjas yra prieš 3 šimtmečius gyve
nęs “pirmasis lietuvis ateistas” Kazi
mieras Lyščinskis. Šią partiją premje
roje dainavęs sol. K. Silgalis sako: 
“Kompozitorius operoje atskleidžia jo 
protestą prieš religinį fanatizmą, dva
sininkijos klastą, melą ir veidmainys
tę...” šios eilutės liudija neabejotinai 
propagandinį naujosios operos pobūdį. 
Kompoz. A. Račiūnas pokariniais me
tais yra davęs ir kitą propagandinę 
operą “Marytę” — apie sovietams tar
navusią ir žuvusią partizanę. Iš visų 
operas kuriančių lietuvių kompozito
rių jis, be abejonės, yra atidavęs di
džiausią duoklę propagandai. “Saulės 
miestą” režisavo J. Gustaitis. Spektak
lio dirigentas — V. Viržonis, dailinin
kas — J. Jankus. Libreto autorius — 
J. Mackonis. V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Gimtoji Kalba. Bendrinės kalbos 

laikraštis. 1964 m. spalis - gruodis, 
nr. 4 (26). Adr. 5348 S. Talman 
Ave., Chicago 32, HL, USA.

Laiškai Lietuviams. Tėvų jėzuitų 
leidžiamas religinės ir tautinės kul
tūros mėnesinis žurnalas. 1965 m. nr 
3. Rašo: prof. J. Eretas, D. Remys, 
Ant. Nakas, K. Trimakas, SJ, prof. 
V. Bieliauskas, G. Kijauskas, SJ, A. 
Grauslys ir kt.

Pasaulio Lietuvis. 1965 m. nr. 14. 
Leidžia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba.

Lietuvos Pajūris, nr. 4. Leidžia 
Kanados Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos centro valdyba. Adresas 
5260 — 10th Ave., Rsmt., Montreal 
36, P. Q., Canada.

Gabija. Skaučių seserijos biulete
nis. 1965 m. vasaris, nr. 1 (6). Adr. 
1934 So. 48 Court, Cicero 50, Ill, 
USA.

Ateitis, nr. 2, 1965 m. Vyr. red. 
Skirm. Radvila. Lietuvių Kat. jauni
mo žurnalas.

Žydai teberašo apie lietuvius
GYDYTOJO M. DVORJETSKIO KNYGA APIE VILNIAUS GETĄ

(Tęsinys iš pr. numerio)
Geto mįslė — komendantas
Vilniaus geto komendantas Jokūbas Genns 

buvo mįslingas asmuo. Vieni laikė jį žydų gel
bėtoju, kiti — budeliu. Vokiečiai juo pasitikė
jo, nes skrupulingai vykdė jų įsakymus, ir va
dino jį “der stolze Jude” — išdidžiu žydu. 
Lietuviai kareiviai, pasak Dvorjetskio, jo bi
jojo ir kai jis eidavo uniformuotas pro geto 
vartus, sargybiniai pagarbiai sveikindavo. 
Kartą vienas geto policininkas žydas be savo 
viršininko Genns įsakymo rodydamas uolumą 
ėmė daryti kratas ir suiminėti žydus, rastus 
slėptuvėse. Genns aštriai sudraudė. Tada poli
cininkas apskundė jį Gestapui, esą Genns sle
pia žydus. Geto komendantas pasišaukė poli
cininką ir tarė: “Esi šuo, ir aš tave sušaudy- 
siu kaip šunį.” Tuos žodžius jis įvykdė vokie
čių akivaizdoje.

Kartą geto rašytojų surengtame literatūros 
vakare Genns netikėtai pasakė prakalbą. Jo
je, tarp kitko, Genns pasakė: “Aš saugau žy
dų kraują, o ne jų garbę. Kai iš manęs reika
lauja tūkstančio žydų, aš juos parūpinu, nes 
kitaip ateis patys vokiečiai ir paims ne tūks
tantį, o tūkstančius. Atiduodamas šimtą žydų, 
aš išsaugoja tūkstantį, o kai atiduodu tūkstan
tį, išgelbsčiu dešimt tūkstančių.”

O. Šimaitės liudijimu, Genns kartą kalbė
jęs geto nariams: “Mane laiko girtuokliu, 
štai, jūs matote ant stalo stiklą, iš kurio gė
riau vyną su Gestapo žmonėmis. Bet daug 
gerdamas aš išgelbėjau Bagranskį.”

Vokiečiams Genns tarnavo skrupulingai, bet 
iŠ kitos pusės slaptai rėmė žydų rezistenciją. 
Kai vokiečiai pareikalavo komunistu ir rezis
tencijos vado Wittenbergo, Genns jį suėmė, 
bet kai rezistencijos nariai jį išvadavo iš ge
to kalėjimo ir paslėpė, Genns tik labai vokie
čių spaudžiamas paragino geto žydus išduoti 
Wittenbergo slėptuvę.

Vieną dieną Gens gavo slaptą perspėjimą 
iš vieno savo tarnautojų neiti į Gestapą, kai 
kvies. Genns betgi nepaklausė ir nuėjo. Iš ten 
daugiau nebegrįžo: jį sušaudė 1943 m. rugsė
jo 15 d. gestapininkas Neugebauer.

žydai ir sovietų partizanai
M. Dvorjetski, paminėjęs, kad Paneriuose 

buvo sunaikinta apie 100.000 žmonių — žy
dų, lietuvių, lenkų, rusų, platokai pasakoja 
apie augantį Vilniaus žydų gete organizuotą 
pasipriešinimą. Po ilgų svarstymų abi rezis
tentų grupės FDO ir “Yehiel grupė” sutarė, 
kad reikia bandyti partizanauti miškuose, kur 
jau veikė partizanai: sovietų, lietuvių ir len
kų. Pirmiausia nutarta buvo užmegzti ryšius 
su jau veikiančiais miškuose pavieniais žydais 
partizanais. 1942 m. vasario mėn. vienas žy
dų FPO partizanų vadų pranešė getui, kad 
Vilniaus miškuos netoli Bialavaka vietovės nu
sileidusi sovietų parašiutininkų grupė ir kad 
su ja užmezgęs ryšį Vilniaus žydų rezistenci
jos vadas Wittenbergas (komunistas). Su para
šiutininkais buvę sutarta, kad FPO veiks so
vietinių partizanų sąjūdžio vadovybėje ir rū
pinsis organizuoti šnipinėjimą visuose vokie
čių valdomuose centruose, be to, jungtinėmis 
jėgomis įsteigs diversantų bazę. Visos surink
tos žinios būsiančios perduodamos parašiuti
ninkams. Dvi žydės — Sonia Madeisker ir Ce- 
sia Rosemberg buvo pasiųstos su slapta infor
macija Maskvon, bet vokiečių buvo suimtos ir 
grąžintos Vilniun.

Sovietų parašiutininkai buvo pastebėti vie
tinių ūkininkų ir sunaikinti vokiečių karių. 
Tada žydų partizanai bandė glaustis prie len
kų partizanų, bet šie pasirodė esą “fašistai” 
bei “antisemitai”, skelbę savo laikraštyje 
“Nepriklausomybė” informacijas apie lenkų 
vietoves, kurios jau buvusios “Judenrein”. 
Nežiūrint tokios beviltiškos būklės, žydų par
tizanų grupė “Yehiel”, 28 asmenys, slaptai iš- 
Sko iŠ geto į Vilniaus miškus 1943 m. balan-

io 20-21 naktį. Grupei vadovavo Boris Frid

man ir Mitia Bastomski. Tai buvo pirmoji or
ganizuota žydų partizanų grupė iš Vilniaus 
geto.

Kai žinios apie rezistencinę veiklą gete pa
siekė Gestapą, buvo surasti žydų partizanų va
dai ir keli jų suimti, jų tarpe ir vyriausias va
das Wittenbergas. Pačiame gete partizanams 
pasidarė pavojinga, ir 1943 m. liepos 22 d. 
dar vienas būrys išėjo į miškus. Jam vadova
vo J. Glasmann. Jo partizanams padėjo vieti
niai ūkininkai maistu. Po penkių dienų žygio 
Glasmanno būrys, apie 35 vyrai,* pasiekė Na
ručio ežerą, čia jis pasivadino vardu “Kerš
tas”, pradėjo karinę veiklą, bet tuoj susidūrė 
su lietuviais partizanais ir drauge su savo va
du žuvo. Žuvusiųjų šeimos buvo vokiečių Ges
tapo pareigūnų atrastos Vilniaus gete ir iš
siųstos į Panerius... Neugebauer paskelbė 
potvarkį, pagal kurį visas getas atsakingas už 
pabėgusius. Einantieji iš geto į darbą buvo 
išrikiuojami po 10 ir jei vakare grįžtų 9, tai 
būtų sušaudyti. Tai sustabdė partizanų ėjimą 
į miškus. Miškuose apie Naručio ežerą* ir Rū
dininkų giriose buvo apie 500 žydų partizanų, 
išėjusių iš Vilniaus geto tame laikotarpyje. 
Tose srityse telkėsi žydų partizanai iš viso 
Vilniaus krašto ir buvo sudarę batalijomis: 
“Kerštas”, “Kova”, “Pergalė”, “Mirtis fašiz
mui”. šie vienetai organizavo sabotažo veiks
mus prieš karinius vokiečių transportus. Kaip 
vieną labiausiai pasižymėjusių partizanų vadų 
dr. M. Dvorjetski mini gyd. Atlas, kuris vado
vavo grupei “žuvusieji”.

Būdinga, kad žydų partizanai, pasak Dvor
jetskio, veikė sovietinių partizanų rėmuose, 
nors buvo norinčių sudaryti nepriklausomus 
būrius. Nulėmė betgi sovietinė įtaka, ir žydų 
partizanų kovos liko anoniminės. Lenkijos, 
Lietuvos ir Ukrainos miškuose buvo apie 20.- 
000 žydų partizanų. Gyvų liko tik 2000 ir jie 
dabar gyvena Izraelyje.

Be to, miškuose buvo įsisteigusios ištisos 
žydų slaptos stovyklos (bunkeriai), saugoja
mos partizanų. Jose gyveno iš miestų pabė
gę žydai, o saugojo ginkluoti partizanai. Len
kijos, Lietuvos ir Ukrainos plotuose tokių 
stovyklų buvo daug — jose gyveno apie 100.- 
000 žydų. Viena tokių didžiausių stovyklų 
buvusi Touvya Bielski, kur gyveno 1.200 as

menų ir buvo vadinama “miško Jeruzalė”. Iš 
tų 100.000 žydų gyvų liko apie 14.000. Kiti 
buvo sunaikinti vokiečių per organizuojamas 
medžiokles arba kitataučių partizanų.

Geto likvidavimas
1943 m. rugsėjo mėn. Vilniaus žydų getas 

buvo pradėtas likviduoti. Dauguma žydų bu
vo deportuoti į Estiją ir Latviją ir patalpinti 
37-se koncentracijos stovyklose. Vilniuje pa
siliko tik tie žydai, kurie sugebėjo pasislėpti, 
išbėgti į miškus, ir tie, kurie dirbo “Kailio” 
fabrike, karinėse įmonėse bei įstaigose ir gy
veno grupėmis už geto ribų. Iš Estijos 1944 
m. 4.000 žydų buvo pergabenti į Vokietijos 
miestą Štuthofą, iš čia grupėmis perkelti Į ki
tas stovyklas ir pamažėl išnaikinti. Likusiųjų 
dauguma Estijoje ir Latvijoje susilaukė to pa
ties likimo. Pagaliau autorius M. Dvorjetski 
baigia savo atsiminimus jausmingais pusla
piais, skirtais žydų kankinių garbei. Jo žo
džiais tariant: “Baigiau savo liudijimą Eich- 
manno byloje. Kaip ir kiti liudininkai, per ke
letą trumpų valandų turėjau atpasakoti su
naikinimą bei kovas Lietuvos Jeruzalės ir pa
vaizduoti išsigelbėjusių likimą.”

Ar kalta Lietuva?
Baigus skaityti Vilniaus gyd. M. Dvorjets

kio knygą “La victoire du ghetto”, tebeaidi 
sąmonėje kaltinimai vokiečiams, lenkams, lat
viams, estams ir lietuviams. Susidaro įspūdis, 
kad visi jie buvo žydų budeliai, bet ypač lie
tuviai, nes visa tai vyko Lietuvoje. Savo tvir
tinimui paremti autorius suminėjo visą eilę 
lietuvių pavardžių, nors jo pasakojami faktai 
nevisi atrodo įtikinami, ypač tie, kuriuos jis 
pasakoja girdėjęs iš kitų. Galimas dalykas, 
kaikurie lietuviai, pakliuvę nacionalsocialistų 
tarnybon, buvo įsukti į nelemtąją žydų bylą. 
Bet tai labai negausūs paskiri asmenys, kurie 
jokiu būdu neatstovauja nei lietuvių tautai 
nei Lietuvai kaip valstybei. Tad kaltinti visus 
lietuvius ir Lietuvą, kaip tai daro kaikuriose 
vietose autorius, yra daugiau negu neteisinga. 
Tai įžūlu. Kuo gi dėti tie milijonai lietuvių, 
kurie prie žydų bylos nėra nė rankos pridė
ję? Kuo gi kalti tūkstančiai lietuvių, kurie 

patys buvo vokiečių okupacinės valdžios per
sekiojami? Juk nuo vokiečių ginklo yra nu
kentėjęs nevienas lietuvis. Be to, autorius la
bai šykščiai sumini tuos lietuvius, kurie da
lyvavo žydų gelbėjime. O juk buvo susidaręs 
ištisas sąjūdis Lietuvoje žydams padėti bei 
gelbėti. Galbūt autoriui tai nėra žinoma, bet 
tuo atveju tektų arba pasiteirauti, arba tylė
ti. Kad žydų rašytojai labai menkai iškelia sa
vo gelbėtojus Lietuvoje, kalti ir patys lietu
viai: jie kažkodėl nedrįsta iškelti viešumon tų 
faktų, kurie dar yra žinomi mūsų kartai. Prf- 
vačiai tie faktai daug kur yra pasakojami, bet 
jie nėra surinkti ir nepaskelbti viešumai. Jau 
nepirma knyga pasirodo svetimom kalbom 
apie Lietuvos žydų naikinimą. Jų autoriai so
dina lietuvius į teismo suolą viso pasaulio 
akivaizdoje, o mūsų veiksniai į tai nereaguo
ja. Juk yra ir kita medalio pusė. Jeigu žydų 
autoriai šaukia lietuvius į pasaulio teismą, tai 
lietuviai turi nemažesnį* pagrindą šaukti ir 
žydus į tą patį teismą. Jeigu sovietinės oku
pacijos metu buvo sunaikinta, deportuota, ka
linta, kankinta šimtai tūkstančių lietuvių, tai 
visoj toj byloj žydai vaidino didelį vaidmenį. 
Dar ir dabar atvyksta liudininkų iš pavergtos 
Lietuvos į S. Ameriką, kurie pasakoja, kad jų 
kankintojai ir tardytojai daugely atvejų buvo 
žydai. Argi Lietuvos žydams, rašantiems kny
gas, neateina į galvą mintis paklausti, kodėl 
kaikurie lietuviai dalyvavo nelemtoje byloje 
ir kodėl daugelis lietuvių buvo abejingi jų 
kančioms? Ar kartais ta lietuvių laikysena ne^ 
buvo išprovokuota pačių žydų? Jeigu po ilgų 
bendro ir darnaus gyvenimo metų Lietuvos 
žydai pajuto abejingą, kartais rūsčią dalies 
lietuvių laikyseną, turėjo būti priežastis. Ta 
priežastimi tikriausiai nebuvo lietuviai, nes 
jie pirmieji buvo atsidūrę žūtbūtinėje kovoje 
už savo būvį prieš naikinantį priešą — sovie
tinį komunizmą. Tuo tarpu daugybė Lietuvos 
žydų buvo jo talkininkai. Tai aišku ir iš M. 
Dvorjetskio knygos. Todėl žydų rašytojams 
derėtų kaltinti pirmiausia savuosius ir matyti 
abi medalio puses. Dabargi sudaromas įspū
dis, kad žydai buvo nekalti, o lietuviai — di
džiausi niekadėjai. Tuo nepatarnaujama nei 
pilnai istorinei tiesai, nei geriems santy
kiams su lietuviais bei kitom tautom. Pr. G.



BPSL. • Tėviškės ZOrariai • 1965. IV. 1 Nr. 13 (792)

Mann & Mattel
2320 Bloor St. W.
EGUNTON — OAKWOOD

Naujas modemus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas. platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
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 
paujai įrengtą vonią,

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.

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.

VYČIO ŽINIOS

SPORTAS
Stalo tenisininkai sėkmingai dalyva

vo Amerikos “open” stalo teniso pir
menybėse Detroite. V. Nešukaitytė 13 
mt. tapo Amerikos meistere, laimėda
ma I vietą mergaičių iki 14 m. grupė
je. Ji taip pat pasiekė baigmę mergai
čių iki 16 ir 18 m. grupėse, tačiau čia 
jai atiteko tik antrosios vietos. Ge
rai pasirodė E. Sabaliauskaitė moterų 
grupėje pasiekusi ketvirčio baigmę. 
Ankstyvesnėse varžybose E. S. čia įvei
kė buvusią pajėgiausią lietuvių žaidi- 
kę Rūtelionienę. Taip pat sėkmingai 
reiškėsi ir A. Krasauskas B. klasės 
dvejete iškovojęs II v.

Jaun. krepšininkai turėjo sėkmingą 
savaitę. Abi berniukų komandos, lai- 
mėdamos antrąsias rungtynes, pasiekė 
Ontario Interchurch lygos baigmę. 
Berniukai iki 12 m. grupėje įveikė 
Welando krepšininkus 36:12. Žaidė:

Nacevičius 10, Ramanauskas 2, Plačia- 
kis 6, Karalius, Kaknevičius 12, Vana
gas, Ivanauskas. Berniukai iki 14 m. 
artimoj kovoj įveikė antrą kartą 
Brantford komandą 41:39. Žaidė: Igna
tavičius 10, Duliūnas 11, Juzėnas 17, 
Vitkus 1, Akelaitis, Vanagas, Karalius 
2, Kaknevičius, Vaičeliūnas.-

Toronto miesto pirmenybėse vyčio 
berniukai (12) pralaimėjo pirmas rung
tynes Play ground meisteriams Trinity 
9:19. Šią savaitę abi komandos vėl žais 
miesto pirmenybių ir’ baigmines On
tario Inter, pirmenybių rungtynes su 
Hamiltonu ir Brantford.

TLB lygos pirmenybėse vytietės pra
laimėjo antras peržaidimų rungtynes 
ir pirmenybes užbaigė.

Krepšinio treniruotės Ryerson mo
kykloje bus užbaigtos kita savaitę, šio 
penktadienio treniruotė yra paskutinė.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 • 1.30 ir 430 ■ 7
Antr. 10 • 1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt.10-i.30ir4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 930 -1

MOKA: 4^—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6% %, 
indėlių sumai iki $2.000.
NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje
1965 m. vasario mėn. 28 d. kapitalas — $1,419,389

Atostogos Lietuvoje
Birželio mėn. 7-24, 1965 m.

REZERVUOTA 25 VIETOS
IŠSKRENDA birželio mėn. 7 d. GRĮŽTA birželio 24 d.

APLANKOMI ŠIE MIESTAI:
MASKVA 2 dienas birž, 8—9. VILNIUS 11 dienų birž. 10—20
Paryžius 2 d. birž. 21—22. AMSTERDAMAS 2 d. birž. 23—24

KAINA:
Lėktuvas Montrealis — Vilnius_____ ____________________  698.00
Maskvoje ir Vilniuje viešbutis su pragyvenimu_____ i______  325.00
Paryžiuje ir Amsterdame viešbutis______________________ 40.00
Pasas, viza ir kitos išlaidos__________ _________________ __  35.00
Dėl smulkesnių žinių rašyti ar skambinti žemiau nurodytu adresu

V. BAČĖNAS
Tel. Įstaigos CR 8-7261 Namų LE 64681

1»ORT CREDIT, TRAVEL AGENCY — PORT CREDIT, ONT.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — DUNDAS $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, pir

mame augšte 4 dideli kamb. ir moderni virtuvė (gražiai įrengta), rūsys 
pilnai ir moderniškai įrengtas, 2 garažai. Namas išnuomotas, mėn. 
nuoma $390. Prašo $22.900.

SUNNYSIDE — GRENADIER $10.000 įmokėti, mūro atskiras, 12 kam
barių, 3 vonios ir virtuvės, 2 garažai. Prašo $26.900.

SWANSEA $5.000 įmokėti, mūro atskiras, 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), garažas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Prašo $16.900.

GLENLAKE — KEELE $20.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 butų, 34 kam
barių, 5 metų senumo pastatas. 5 mūro garažai ir 3 automobiliams vieta, 
geroj vietoj, gražus pastatas. Prašo $69.000.

RUSHOLME RD. — COLLEGE $4.000 įmokėti, mūro, atskiras. 11 kam
barių, pirmame augšte 4 kambariai, 2 garažai, privatus įvažiavimas; 
viena skola balansui iš 10 m. atvira.

JANE — ANNETTE $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame augšte 
4 kambariai, 7 kambarių, vandeniu alyva apšildomas, garažas, šoninis 
privatus įvažiavimas, gražus didelis kiemas. Prašo $22.900.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bns surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą. * ,
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

H TORONTO
Ateitininkų žinios

Ateitininkų vasaros stovykla š.m. 
bus Tėvų pranciškonų stovyklavietė
je New Wasaga nuo liepos 25 d. iki 
rugpjūčio 8 d. Kol kas planuojama 
tik 2 savaitės, bet galimas dalykas, 
kad bus pratęsta ir 3-čiai savaitei. 
Stovyklautojų amžius: 12-18 m.

Jaun. moksleiviai pr. sekmadienį 
buvo nuvykę į Maple Leaf Gardens 
pažiūrėti ledo ritulio žaidimo.

Visi ateitininkai, jaunesnieji ir 
vyresnieji, sekmadienįdis, pamaldų 
metu prašomi susėsti pirmuosiuose 
suoluose, kad aktyviau galėtų prisi
dėti prie dialoginių Mišių.

Vyr. moksleivių ideologiniai kursai 
prasidės prieš pztt Velykas, ar tuoj 
pat po Velykų. Jie vyks daugiau 
klausimų-atsakymų formoje ir jiem 
pravesti jau ruošiasi kaikurie vyres
nieji valdybos nariai.

Moksleiviai dėkoja visiem, prisi- 
dėjusiem prie koncerto pasisekimo; 
p. Iz. žmuidzinienei už paaukotą ho-

norarą; kun. kleb. už salę agapei; T. 
pranciškonam, už patalpas koncertui 
ir kitiem geradariam, parėmusiems 
moksleivių veiklą.

Devynios moksleivės ateitininkės 
dalyvavo gimnazisčių priešvelykinia- 
me susitelkime.

Sį šeštadienį, balandžio 3 d., 2.30 
v. p. p., LV Namuose priešvelykinis 
7 - 8 skyr. mergaičių susitelkimas. 
Jaunesnės moksleivės gausiai daly
vaukite. Baigsis prieš-5 vai.

Keturiolika “Gintarių”, globoja
mų V. Anskytės, aplankė pr. sekma- 
madienį “Royal Ontario” muzėjų.

šį sekmadienį, ? balandžio 4 d., 
ateitininkų susirinkimas sekančia 
tvarka LV Namuose: “Gintarių” — 
2 
4

v., o “Vaidilučių” ir jaunučių — 
vai.
Tradicinė “Velykų Bobutė” vaiku

čiams įvyks balandžio 25 d., 2.30 v., 
Prisikėlimo auditorijoje.

Lietuvių skautų veikla
Loterijos bilietai platinami ne tik 

vadovų, bet ir kiekvieno skauto-tės. 
Skautoramos metu laimingasis nu
meris nudžiugins bilieto savininką

Sį sekmadienį balandžio 4 d., 11 
v. r., skautų būkle įvyksta pasėdis. 
Dalyvauja Niagaros pusiasalio, Ha
miltono ir Toronto tuntininkai-kės, 
pavaduotojai ir tėvų-rėmėjų kom. [gražiu 120 bosų akordeonu, kurį do- 
pirm. Dienotvarkėje — artėjanti sto
vykla, jos vadovai ir kiti labai svar
būs reikalai. .

vanojo stovyklos fondui p. Mickevi
čienė. Kiekvienas, įsigydamas bilie
tėlį, prisideda prie stovyklavietės pa-

Lietuvių studentų
žinios

Studentų Rėmėjų Būrelio valdyba 
nutarė paskirti premijas: 1. studen- 
tui-tei, kuris š.m. pereis į augštesnį 
kursą su I ar II laipsnio pagyrimu; 
2. abiturientui-tei (XIII kL), kuris tu
rės nemažiau kaip 72 taškus vidurkį 
iš baigiamų egzaminų (9 dalykų). 
Skiriant premijas bus atsižvelgiama 
į aktyvų dalyvavimą lietuviškoje 
veikloje bei organizacijose. Premijų 
kiekis ir suma bus paskelbta vėliau.

St. R. B. valdyba

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 527 Bloor St. West

AUŠROS ŽINIOS
Sekmadienį, 10.45 v., mūsų salėje 

Kanados pabaltiečių krepšinio pir
menybės.

Sekmadienį, 10.45 v., Detroite, Š. 
Amerikos liet, sportinių žaidynių plau
kymo pirmenybės. Plaukikai išvyksta 
sekmadienį 5 v. r., nuo Prisikėlimo pa
rapijos. Su plaukikais vyksta St. 
Kėkštas, Aušros klubo ir Š. Ameri
kos Lietuvių Sporto Sąjungos c. val
dybos plaukymo vadovas. Plaukikai 
grįš į Torontą sekmadienį vakare.

Ryšium su Kanados pabaltiečių ir 
Š. Amerikos lietuvių pirmenybėm 
atnaujinamos krepšinio treniruotės. 
Šią savaitę treniruotes praves R. Gu
das, kuris šiuo metu atostogauja 
Toronte. Berniukams treniruotės 
vyks nuo 6 v.v. iki 7.30 v.; mergai
tėms — po pamaldų (8.30 v.v.).

Draugiškose krepšinio pirmenybė
se Aušros jauniai B nugalėjo estus 
35:26.

KANADOS PABALTIEČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Šį savaitgalį, balandžio 3-4
Toronte įvyks Kanados pabaltiečių 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės. 
Krepšinyje varžysis lietuvių, latvių 
ir estų rinktinės, o tinklinyje — tik 
latviai ir estai. Krepšinyje šiemet 
yra įvedama jaunių B klasė (1949). 
šeštadienį pirmenybės vyks Prisikė
limo salėje, 1021 College St., o sek
madienį — St. Michael’s salėje (Ba-

d

Sportas Lietuvoje
Po sėkmingų pasirodymų stalo teni

so varžybose su S. Korėja lietuvaitė L. 
Balaišytė buvo įtraukta į S. S-gos sta
lo teniso rinktinę pasaulinėms pirme
nybėms Jugoslavijoje.

Vyt. žumia gerai pasirodė armijos 
lengv. atletikos pirmenybėse laimėda
mas 10 km ėjime Iv. — 44:50,0.

K. Andziulis pakviestas teisėjauti 
atrankinėse pasaulio futbolo pirmeny
bėse tarp Lenkijos ir Škotijos.

Vilniaus apylinkėse įvykusiose sla
lomo varžybose vyrų klasėje I v. lai
mėjo O. Gaidamavičius, o moterų — 
J. Kreivienė.

Užgorode įvykusiuose lauko-miško 
bėgimuose lietuviai š.m. pasirodė silp
niau; A. Aleksiejūnas buvo IV, o Z. 
Januškytė III., Pr. metais šį bėgimą 
laimėjo K. Orentas, o A. Aleksiejūnas 
buvo II.

Kauno Žalgirio krepšininkai, po ke
lių pavykusių laimėjimų antrame pir
menybių rate, iš XI v. pakilo į VII.

Praeities puslapį atskleidė vilniškis 
“Sportas”, leisdamas Vladui 
pasipasakoti apie neprikl. 
ledo ritulininkų dalyvavimą 
pirmenybėse, kurios įvyko
Prahoje. Lietuviai tuomet įveikė Ru
muniją 1:0, bet gavo pylos iš daugiau 
patyrimo šiame žaidime turėjusių vals
tybių.

Karaliui 
Lietuvos 
pasaulio 
1938 m.

G RAM ERCY
SHIPPING CO.

(Įsteigta 1945)
Augščiausios kokybės maisto, audi
nių ir dovanų siuntiniai siunčiami 
be jokio muito. Pristatymas garan
tuotas. Siuntėjui persiunčiamas ga
vėjo kvitas. Pilno katalogo prašy
kite angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E. 28 St. New York, N. Y. 
MU 9-0598. Atidaryta 9—5.30 

kasdien, šešt. 9—1230.
PINIGAI Į S^JS.R.

PH.NAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO LEI

DIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra vienintelė, kuri 
siuntėjui pasiunčia gavėjo pasira
šytą KVITĄ. Pristatoma per 2 sa

vaites. Jokių atskaitymų. 
Vertė: 9 rubliai už $10.00.

Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 
virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad St., Newark, NJ.

thurst ir St. Clair).
šeštadienį: 10.30 v. lietuviai-estai 

(jaun. B.); 11.15 v. lietuviai-latviai 
(jaun. A.); 12.45 estai-latviai (Jaun. 
B.); 1.30 vai. lietuviai-estai (vyrai); 
3 vai. estų berniukų gimnastika; 
3.30 v. lietuviai-estai (jaun. B.)

Sekmadienį: 10.45 v. jaunių tinkli
nis (estai-latviai); 11.30 v. moterų 
tinklinis (estės-latvės); 12.30 v. vy
rų tinklinis (estai-latviai); 1.30 v. 
jaunių A krepšinio baigmė; 3 v. — 
mergaičių gimnastika (estės); 3.30 v. 
—oficialioji dalis; 3.45 v. — vyrų 
krepšinio baigmė.

ŠACHMATAI
Meisteris Kazys Škėma, pr. metų Mo

tor City pirmenybių laimėtojas, gana 
sėkmingai varosi šių metų Motor City 
p-bėse, Detroite. Iš 9 partijų laimėjo 
7 taškus.

Bostono tarpklubinėse Harvardo uni
versiteto šachmatininkai, pr. metų ly
gos meisteriai, įveikė lietuvius ir at
sistojo lentelės priekin. Lygos pirmū
nai kas kartą keičiasi: buvo lietuviai, 
toliau Boylston, Cambridge II, MIT ir 
dabar Harvardas. K. M.

Lev. Lenkaitis iš JAV, priklausąs 
futbolo komandai Wittenbergo un-te, 
pasirašė sutartį su Kanados prov. Sas- 
kačevan komanda Roughriderš, žai
džiančia Kanados futbolo lygos vakari
nėje grupėje. Lenkaitis sveria 255 sv.

tobulinimo.
Dariaus ir Girėno oro skautu 

draugovės sueiga įvyksta šį ketvirta
dienį, balandžio 1 d., 7 v.v. skautų 
būkle.

Skautų vyčių 40 m. jubilėjus pr. 
sekmadienį Prisikėlimo par. muz. 
studijoje gražiai paminėtas. V. s. č. 
Sinkevičius tarė atidarymo žodį ir 
kvietė atsistojimu pagerbti žuvusius 
skautus vyčius. Skautų vyčių įsikū
rimą Lietuvoje ir jų veiklą apibūdi
no ps. J. Karasiejus; Kanadoje ir 
Toronte — s. L. Kalinauskas; apie 
riteriškumą skaitė sk. v. v. si. K. 
Batūra. Taip pat pats pirmasis To
ronte 1948 m. skautų vyčių organi
zatorius S. Pranckūnas buvo pakvies
tas uždegti 4 žvakes. Viena žvakė 
reiškė 10-tį. Programą išpildė ps. 
muz. D. Skrinskaitė ir v. s. Stp. Kai
rys. Be to sveikino vyčius rajono 
vadas v. s V. Skrinskas, kviesdamas 
vyčius jubilėjinių metų proga pa
statyti stovykloje paminklą. Dv. va
das Tėvas Tarcizijus,OFM, iškėlė 
Dievo ir Tėvynės reikšmę. Dar kal
bėjo: Šatrijos tunto adj. L. Gvildie- 
nė ir Rambyno tunto tunt. s. K. 
Batūra. Visos kalbos buvo palydė
tos dainomis. Programa užbaigta sk. 
malda. Po to pasivaišinta skaučių 
paruošta kavute.

J. Dambaro organizuota iškyla į 
Fordo įmonę pukiai pavyko. Daly
vavo virš 100. Visi dalyviai s. J. 
Dambarui už tokią iškylą lieka dė
kingi. Be to, s. J. Dambaras vado
vauja 3-jai vilkiukų dr-vei; jam tal
kina sk. v. v. si. B. Poška.

Skautorama įvyks gegužės 2 d. Pri- 
sik. par. salėje. Visi vienetai intensy
viai ruošiasi.

Toronto skautų tėvų-rėmėjų komi
tetas šv. Jono Kr. par. salėje per At
velykį rengia stovyklos virtuvei page
rinti didelį pobūvį.

Tėv. B. Mikalauskas, OFM, Niaga
ros pusiasalio skautų-čių globėjas, ma
loniai sutiko globoti skautų būsimos 
stovyklos vadovų-vių suvažiavimą bir
želio 19 d. St. Catharines T. pranciš
konų salėje.

Keletas “Varpo” choristu buvo 
emigravę į JAV, bet kiek pagyve
nę visi grįžo į Torontą, išskyrus 
vieną, kuris jau ruošiasi grįžti.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584 <
BABY POINT, $6.000 įmokėti, gra- < 

žus 8 kambarių per 2 augš- ' 
tus atskiras namas, garažas , 
su privačiu įvažiavimu. Vie- ( 
na skola 10-čiai metų. i 

SWANSEA, gražus vienos šeimos < 
namas, garažas su privačiu < 
įvažiavimu, prašoma kaina $ 1 
17.900. '

QUEBEC — BLOOR, $8.000 įmo- ] 
keti, 9 kambarių atskiras na- , 
mas. Dvigubas garažas. Di
delis kiemas.

DUPLEKSAS — vakaruose, apie $ , 
10.000 įmokėti, du butai po , 
šešis kambarius, 10 pėdų pri- < 
vatus įvažiavimas, tik 3-jų ' 
metų senumo. 1

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, vandens į 
alyvos šildymas, 2 vonios^ 5 
kambariai pirmame augšte, 
viena atvira skola balansui, 
vos keletas namų į pietus 
nuo Bloor gt.

HIGH PARK —RONCESVALLES, 
7 butų po 5 kambarius atski
ras mūrinis pastatas, viskas 
išnuomota, prašoma kaina $ 
55.000.

HIGH PARK Ave, apie $10.000 
įmokėti, 12 kambarių duplek
sas, garažai su privačiu įva
žiavimu, 200’ pėdų ilgio skly
pas.

ISLINGTON — BLOOR $7.000 įmo
kėti, puikus 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow); už
baigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ- 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos. 
Žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel- 

* no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modemus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

863 Bloor St. W LE 4-7525
BLOOR — DUNDAS, mūrinis, atskiras, dvigubas garažas, 8 dideli švarūs 

kambariai, 2 virtuvės, 2 vonios, prašo $18.500.
QUEBEC — DUNDAS, atskiras medinis 7 kambarių namas, augštas rū

sys, sklypas 29x160, švariai išlaikytas, prašo $14.500, įmokėti $2.000.
BLOOR — KIPLING, atskiras mūrinis 5 kambarių vienaaugštis (bunga

low), privatus įvažiavimas, pristatytas garažas, didelis sklypas, pra
šo $17.900, įmokėti $4.000.

JANE — BLOOR, atskiras rupių plytų dviaugštis? 6 dideli kambariai, 2 
virtuvės, -privatus įvažiavimas, įmokėti $5.000.

WRIGHT — RONCESVALLES, mūrinis atskiras 2 augštų namas, dvigu
bas garažas, 6 kambariai, ilgas sklypas, įmokėti $2.900.

V. RAČIUKAITIS
LE 4-7525, namų — OX 8-3670

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. J. Gryczewskio 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Regist^ Wash., D. C. įrašyti vaistų katal. RED-BLUE- 
BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš J.A.V., Kanados ir iš Europos 
valstybių klijentų daug padėkos laiškų už gerą JIB vaistų veikimą.

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 
Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

F. SENKUS REAL ESTATEi

1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

WMWE
DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964^2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533^2837. 
Kviečia atsilankyti— Lietuviams duodama nuolaida.

Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
kvalifikuotas auto mechanikas

SUPERTEST 
SERVICE STATION

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai.
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

I
JUNCTION RO.

S

i*
Sav. 6. Saulėnas

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
$8.000 visos nuosavybės kaina; 11 kambarių atskiras namas ir laivų garažas 

22x22 ant upės kranto, kuri teka į 2 ežerus; apie 1 hektarą žemės, 200 
pėdų ant upės kranto, geras žvejojimas, 168 mylios nuo Toronto.

BLOOR — UŽ SIX POINTS.
$21J00. Gražus 3 miegamų vienaaukštis “bungalow”, pilnai užbaigtas rū

sys su žaidimo kambariu ir baru; išklotas brangiais kilimais, didelis skly
pas, privatus įvažiavimas, garažas. Greitas užėmimas.

CAMP BORDEN 100 AKRŲ.
$65.000 visos nuosavybės kaina; tabako ūkis, 32 akrai tabako auginimui; 

nauji trobesiai ir įrankiai, apie $15.000 įmokėti.
RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 

augštus. 2 modemiškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 {mokėjimu.

TRIPLEKSAS prie Humber upės.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

2395 Bloor St. W. . Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai
AAMIUIAI KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAMINIAI PATARNAVIMU. “

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 ~

RONCESVALLES — PEARSON, 
$4.000 įmokėti, plytinis 7 kamba
rių namas, 2 modernios virtuvės, 
didelis sklypas su įvažiavimu, 1 
mortgičius balansui; neužimtas.

HIH PARK, $3.000 įmokėti, plytinis 
vimas, garaž., 1 mortgičius bal.
6 kamb., 2 mod. virtuv., atsk. ga- 

TRIPLEKSAS, 14 kambarių, vakari
nėje Toronto dalyje, atskiras, 
plytinis, šiltu vandeniu šildymas, 
pilnai išnuomotas, privatus įva
žiavimas, 1 mortgičius, $8.000 
įmokėti.

ŪKIS 45 mylios į šiaure nuo Yonge 
gatvės, tarp 400 kelio ir Yonge 
gatvės, 100 akrų dirbamos žemės, 
plytinis, 10 kambarių gyvenamas

Namų telefonas: BE. 3-5996
namas, gera daržinė; savininkas 
gyvena Toronte; aplinkybių pri- 
verstas parduoti; prašo $16.000.

RICHVIEW — ISLINGTON, viena
augštis (bungalow) plytinis, 6 
kambarių, 2 įrengtos prausyklos, 
poilsio kambarys, didelis sklypas,

įmokėti, plytinis 8 kambarių na
mas, 2 virtuvės, dvigubas garažas, 
1 mortgičius bal ansui.

RONCESVALLES — GARDEN, 
$5.000 įmokėti, plytinis 10 dide
lių kambarių, atskiras namas, ap
šildomas šiltu vandeniu, 3 virtu
vės, 3 prausyklos, šoninis įvažia- 
ražas; prašo $ 16.900.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAPDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS 
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

APIE MAGNETOFONINES 
PROGRAMAS

š. m. vasario 20 d. įvykęs Vasario 16 
minėjimas dalyvavusiems paliko gana

FOUR SEASONS TRAVEL D~-*
323 LAKESHORE RD. EAST, “OFT VreOIT

Vp A /■> ČKJ A C V*83*8 kelionių reikalais, visame pašau*
• uACtnAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuva, Latvljg, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Pirmą kartą turėjome progos išgirs
ti tai dienai pritaikintą programą, ku
rią buvo paruošusi KLB Kultūros Fon
do valdyba ir įrekordavusi į magneto
foninę juostelę.

Toje programoje net porą kartų 
prašoma pasisakyti ir pareikšti savo 
nuomonę per spaudą ar tiesiogiai Kr. 
valdybai, kokie pakeitimai būtų reika
lingi ruošiant tokias juosteles ateityje 
ir ar iš viso apsimoka jas ruošti.

Pirmoji dalis, jei neskaityti muzikos, 
kuri gana neaiški (gal paimta jau iš 
panaudotos plokštelės ar blogai įrekor- 
duota?), buvo puiki. Dr. H. Nagio kal
ba buvo labai graži, aiški ir kiekvie
nam suprantama. Dalyviai, kurių bu
vo apie 30, buvo taip suinteresuoti, ir 
susikaupę, kad ir musės skridimas sa
lėje būtų buvęs girdimas.

Padėtis pasikeitė prasidėjus antrajai 
programos pusei. Žmonės pasidarė ne
ramūs; muzika įrekorduota neperge
riausiai, be to tautiniai šokiai be šokė
jų nesudaro reikiamo įspūdžio. Mano 
nuomone, gal antrosios dalies visiškai 
nereikėjo. Vietoj to pirmoji dalis — 
paskaita galėjo būti kiek ilgesnė. Ant
rąją programos dalį galėtų sukombi
nuoti vietinių apylinkių valdybos.

Ruošiant antrąją muzikinę dalį, gal 
būtų geriau duoti ką nors iš Čiurlionio 
ansamblio ar kito gero choro, kad 
klausytojai neapsnūstų. Eiliniam žmo
gui, kuris apie muziką daug nenusima
no, pavienis, nors ir geras, solistas, di
delio įspūdžio nepadaro.

Kad juostelių paruošimas yra nau
dingas'ir reikalingas, negali būti jo
kios abejonės.

Kiekvieną kartą ruošiant kokį nors 
minėjimą apylinkės valdybai būna di
delė problema rasti kalbėtoją. Manau 
tas pats dedasi ir kitose mažesnėse

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F B O C H Ų 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.

Jie aukojo šalpai...
Atkelta iš 6-to psl.

čius, A. šilgalis, B. šopys, J. Telyčė- 
nas, K. Trumpickas, V. Vasiliauskas, 
A. Vinerskis, P. Vygantas, K. Zadlaus- 
kas ir J. žemaitis.

Iš Kitchener: po $5: J. Buškevičius, 
A. Šturmą; po $4: F. Lazauskas; po $3: 
E. Degutis, P. Jonikas, Tamulėnas, J. 
Trečiokas; po $2: V. Adaškevičius, A. 
Barstys, A. Broga, V. Pocius, P. Si- 
mauskas, S. Saldžiūnas, Šalkauskas, B. 
Šmatavičius; $1: Helgerman.

Iš Paris ir Brantford: po $5: Z. Ge
čas ir A. Kuzmickas; $4: E. Jasins- 
kas; $3: V. Peldžius; po $2: P. česnu- 
lis, P. Gečas, P. Jokubauskas, Merke
vičius, J. širvinskas; $1: V. Gečas.

Iš Burlington: A. Aisbergas $5, J. 
Arštikaitis S3 ir Z. Kalvaitis $2.

Iš Hamiltono ir kaimyninių vietovių 
surinkta $975. H. šalpos Fondo K-tas 
šia proga reiškia vieša padėką visiems 
aukojusiems lietuviškos šalpos reika
lams.

Hamiltono šalpos Fondo K-tas

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi -»“*■'»
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. dienos 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.

ŠALPAI SURINKO ARTI $1.000 
HAMILTONO ŠALPOS FONDO 

KOMITETO 1964 M. RINKLIAVOS 
RINKĖJŲ SĄRAŠAS PAGAL JŲ 

SURINKTAS SUMAS
....$125.00 

69.00 
60.00 

....„ 60.00 
...„ 60.00 

54.00 
52.00 
46.00 
45.00 
44.00 
43.00

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

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

J. Pleinys_________ ____
O. Kačinskienė________
M. šiulienė ..i_______ _
J. Astas .... ..... _______
D. Stukas _____________
D. Deksnytė __________
J. Tirkšlevičius______ __
A. Pilipavičius .... .......
K. Lukoševičius _______
D. Juškevičienė 
G. Vindašius ________
J. Bajoraitis ir

Z. Pulianauskas____ —
A. Pilipavičienė ir

M. Kežinaitytė ___ ___
F. Rimkus ____________
P. Kažemėkas ______ £_
J. Karaliūnas ________
P. Sčegauskas - Segas__
A. Bugailiškis _______
V. Kežinaitis__________

Iš apylinkių:
A. Broga iš Kitchener______ $ 43.00
A. Kuzmickas iš Paris ir

Brantford ________ :______„ 28.00
A. Aisbergas iš Burlington___ „ 10.00

Iš viso surinkta $975.00 
§ia proga Hamiltono Šalpos Fondo 

K-tas nuoširdžiai dėkoja visiems rin
kusiems šalpai ir tuo padėjusiems tel
kime taip reikalingų šalpai lėšų.

Hamiltono šalpos Fondo Komitetas

apylinkėse. Parsikviesti iš kitur — tuo
jau pats susidaro problema — kur to
kį pasiryžėlį rasti ir ar bus gana tam 
reikalui pinigų? Kitas dalykas — vie
tinė bendruomenės opozicija. Gerai, 
jei į tokį minėjimą atsilankys didžioji 
apylinkės dalis. Bet ir to sunku tikė
tis, nes gerai žinome, kiek žmonių to
kių paskaitų paklausyti ateina.

Kiekviena, nors ir mažesnė koloni
ja savo tarpe turi keletą ar keliolika 
asmenų, kurie galėtų tokią paskaitą 
paruošti, bet, gaila ir gėda prisipažin
ti, kad didžioji jų dalis iš Bendruome
nės veikimo jau seniai pasitraukė. Tie, 
kurie dar šiek tiek prisideda ir tą 
vargą supranta, jau tiek vietinių žmo
nių žinomi, kad jau iš anksto spėja, ką 
tas ir tas kalbėtojas pasakys.

Pasikviesti iš artimesnės kaimyninės 
kolonijos irgi nėra lengva, nes tokie 
minėjimai ruošiami taipgi vietinėje 
apylinkėje, ir veiklesnieji žmonės bū
na ten užimti. Taigi, kaip matome, to
kių juostelių ruošimas pasidaro kaip 
ir būtinas.

Būtų labai pageidautina, kad tokios 
juostelės būtų paruošiamos ne tik Va
sario 16, bet ir Motinos dienai, Tau
tos šventei bei kariuomenės dienai. Už 
jas turėtų mažosios kolonijos apmokė
ti ir jas pasilikti savo žinioje. Radijo 
pusvalandžių juostelės, mano manymu, 
gal būtų geriau ruošti anglų kalba. 
Mes patys skaitome lietuviškus laik
raščius ir žinome kas dedasi mūsų tė
vynėje, bet mūsų draugai kanadiečiai 
to nežino ir tai būtų jiems priminimas, 
kad dar ir šiandien po 20 m. mūsų tė
vynė yra okupuota.

Vyt. Skaržinskas, 
Sault-Ste-Marie apyl. pirm.

DUKROS ŽODŽIAI TĖVUI
1963 m. lapkričio 9 d. Nottinghame, 

Anglijoj, staiga mirė Juozas Krivic
kas, Lietuvos kariuomenės karininkas 
ir valdininkas. Mirties metinių proga,, 
pernai metais lapkričio 21 d. kun. J. 
Kuzmickis ant jo kapo pašventino pa
minklą. Ta proga buvo gautas iš Lie
tuvos velionies dukters sukurtas eilė
raštis. Būdingas ne tiek pats eilėraštis, 
kiek pati autorė. Ji, su motina ir kitais 
a.a. J. Krivicko vaikais, 1941 m. buvo 
ištremta į Sibirą dar mažytė būdama, 
kur išbuvo daugiau dešimties metų ir 
kur užaugo. Taigi, šios eilutės — Sibi
re išaugusios lietuvaitės:

“Tėti, tėti, mano mielas tėti! 
Metai jau, kai nebėra Tavęs. 
Kiek prisiėjo skausmo iškentėti! 
Kiek pakėlė ji — širdis tokia gera!
Man ir iki šiol Tu gyvas, sveikas, 
Man vistiek Tu negali numirt: 
Aš vistiek jaučiuosi Tavo vaikas 
Savo protu, savo širdimi.
Mielas mielas žilgalvėli... 
Ašarų išliejom nemažai... 
žino tik sudrėkusi pagalvė, 
Matė tik pritemę vakarai...

Tėti, tėti, mano mielas tėti, 
Man vistiek Tu gyvas gyveni, 
Taip ir noris laimės palinkėti, 
Taip ir rodos: ne, mes ne vieni...

Grįžusi iš Sibiro ši J. Krivicko duk
relė dažnai pasiųsdavo tėčiui savo kū
rybos eilėraščių į Angliją, o a.a. Juo
zas prisiųsdavo ir man juos pasiskai
tyti. Aš pateikdavau juos spaudai 
(daugiausia “Garsui”), kur tie eilėraš
čiai būdavo išspausdinami. Juos surin
kęs, iškirpęs iš laikraščių, suklijavęs 
į aplankėlį pasiųsdavau gerajam savo 
draugui Juozui. Jis vis ruošėsi savo 
lėšomis atspausti dukters eilėraščių 
rinkinėlį — dukrai kaip dovaną, kaip 
kraitį (žinoma, kai daugiau būtų tų 
eilėraščių prisirinkę). Deja, nebesu
spėjo. Augščiausias jį anksčiau pasi
šaukė pas save, nors dukteriai — 
dabar jis negali numirti”.

Pr. Alšėnas

angeliukui, kad tik nenustotume jo 
globos! Bet visa tai tik praeity, o 
šiandien tikrovė... supurtanti iki 
sielos gelmių tikrovė !.. Kaip gaila, 
kad visa tai tik praeity! Ar beatgai- 
vins kas žiemos vakarų tradicijas, ar 
atgaus Lietuvos kaimas senus savo 
papročius? Laikas stato savo reika
lavimus ir visa apneša užmiršties 
dulkėmis!

Jums esantiems toli7 nuo tėvynės, 
gal visa tai jau liko užmaršty, o nau
ji pasikeitimai gal tiesiog Jums ne
įsivaizduojami; bet tai yra gyvenimo 
faktai, prieš kuriuos mes užmerkti 
akis neturime teisės.

Lietuva, 1965.1.17.

Margos įvairybės
• Nors vidutinis žmonių am

žius, ypač seniau, buvo gana 
trumpas, tačiau atskiri individai 
išgyvendavo gana ilgai. Pvz. 1840 
m. Vilniaus gubernatorius savo 
ataskaitoje carui aprašė vieną ne
eilinį, guvų ilgametį Žemaitijos 
baudžiauninką. Ataskaitoje rašo
ma: “Telšių apskrities Laukžemės 
dvarininkų Medemų dvare 1839 
m. sausio 20 d. mirė valstietis My
kolas Kiauleikis, turėjęs 137 me
tus amžiaus. Jis gimė tos pačios 
apskrities Degimų kaime. 19 me
tų sulaukęs vedė, prisigyveno 
daug vaikų, tačiau iš jų visų da
bar tebėra gyva tik viena nusenu
si duktė Ona. Velionis naudojo 
patį paprasčiausią jnaistą, retkar
čiais valgė jautieną, dažnai žuvį, 
degtinę gėrė su saiku, paprastai 
užsiiminėjo medžiokle. Per visą 
savo gyvenimą niekad smarkiai 
nesirgo, tačiau keletą metų prieš 
mirtį jau juto sveikatos ir regėji
mo silpnumą. Šis senis nors ir tu
rėjo daug metų, tačiau iki pasku
tinės gyvenimo minutės liko žva
lus ir sveikos nuovokos”. -

• Kanados ir JAV mokslininkai 
Amerikos šiaurėje surado žemėje 
įšalusius mamutus, šie milžinai 
išnyko prieš 10 —15 tūkstančių 
metų, besibaigiant paskutiniajam 
ledniečiui.

• Harry Myatt pasiekė savotiš
ką rekordą. Anglijoj jis išdirbo 
70 metų toje pačioje alaus daryk
loje. Savininkas suteikė jam teisę 
iki gyvos galvos gerti kiek tik jis 
nori alaus šimtinėje geriausių 
aludzių Anglijoje. Harry Myatt, 
kuris jau yra 82 m. amžiaus, gana 
brangiai atsieis savo globėjams, 
nes jis kasdien dar išgeriąs po 12 
stiklų alaus.

Parinko Pr. Al.

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave,). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

39.00

38.00
35.00
33.00
30.00
27.00
24.00
10.00

Iš LIETUVOS OKULISTĖS
Jus su speiguo-

ŠYPSENOS
Neramūs sapnai

Apsilanko vyrukas pas gydyto
ją ir drebančiu balsu ima pasako-

— Apsaugokite mane nuo bai
sių sapnų, kurie mane taip kanki
na.

— Kokie gi sapnai kankina?
— Kiekvieną naktį pasirodo 

man kažkokia dvasia, paskui ke
liolika kitų, kurios nutupia ant 
mano tvoros stulpelių. Ką turiu 
daryti?

— Paprastas dalykas: nuplauki
te tuos stulpelius..,

Diplomato savybės
— Tėra tik du būdai būti geru 

diplomatu, — sakydavo Jonas 
XXIII. — Ar būk tylus, kaip ka
pas, ar būk toks plepus, kad tavo 
atskiras žodis netektų prasmės 
kalbos srovėje. Kadangi aš esu 
italas, o italai — mėgsta kalbėti, 
tad aš beveliju antrąjį būdą...

Drambliai girtuokliai
Spaudos pranešimu, P. Afrikos 

drambliai valstybiniame parke 
pradėję girtuokliauti. Tas tęsiasi 
jau ištisą savaitę. Drambliams, ži
noma, niekas neduoda nei degti*

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RUa. A>.I-a.i*4ia 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dloor Aurorite Uoroge das ir couege). Tei. 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 RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

RAŠO STUDENTAS
Didž. Gerb. Dėde, 
leiskite pasveikinti 

tąja žiema ir baltais, nekaltumo šy
du apsidengusiais tėviškės sodais. O, 
kiek puikių atsiminimų sužadina šie 
žiemos vaizdai! Prieš akis, tarsi ki
no ekrane, praslenka ilgi žiemos va
karai su neišsenkančiomis pasakų ei
lėmis, kurios spaudė neišdildomas 
žymes jaunose širdyse. Dar ir šian
dien gyvi stovi našlaičio Jonelio, Si
gutės našlaitėlės ir kiti vaizdai, ku
rie iki ašarų sugraudindavo jaunas 
vaikų širdeles. O kokį siaubą sukel
davo šiurpi laumė, ir kiek paguodos 
bei vilties teikdavo angeliuko globa 
ir apsauga. Kaip vaikai bijodavome 
aumių ir kaip stengdavomės patikti

Br. Bukowska-BEJNAR. R.O
Wiktoria BUKOWSKA. R.O

RONCESVALLES AVĖ
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v

274

niais nuo 10 vai. rytojki 6 v. v

Dėmesio namų 
savininkai!

Taupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7*2815

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

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. 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, 

mh. kiekviena 
“ , • vakare

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

KASOS VALANDOS: dJ«H» meta ano lt v*L iki 1 vaL 3 
dieną, (fakyras sekmadienius; šeštadieniais noe.9 vaL &d 
mol vaL M mta. Iki t vaL 33 min. tiktai pirmadieniais i

Mokome su standartinėmis, 
autontatinėmis transmisijomis

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namą RO. 6-8372

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nnro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

........‘ALFA RADIO & TV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom

TELEFONAS LE 1*6165. • <33 LANSDOWNE AVE, TORONTO

Pajieškojimai
Onos 

ir Petrės Eidukaityfcių, dukterų Vin
cento ir Emilijos (Lykmalytės) Ei- 
dukaičių. Prieš II D. karą jos gyve
no Vilkaviškyje. Besibaigiant karui, 
turimomis žiniomis, gyveno stovyk
loj Vokietijoj. Jieško Marija Matu- 
sevičienė ir jų šeima, gyvenanti Lie
tuvoje. Rašyti: M. Matusevičienė, 
147 Harrison St., Toronto 3, Ont., 

Maloniai prašau atsiliepti Alodfą 
Srutį, 1948 m. gyvenusį Australijoje. 
Jieško: Pranas Malukas, 22 Battersea 
Ave., St. Catharines, Ont., Canada.

Jieškau savo pusseserių

nors panašaus ėsdami prinoku
sius ‘masula” medžio vaisius, ku
rie fermentuojasi dramblių skil
vyje ir nugirdo juos, kaikuriuos 
— net ligi iš kojų iškritimo... 
Tai, esą, tęsis dar trejetą savai
čių, ligi tie vaisiai bus sudoroti. 
Tuo tarpu drambliai turį tikrą 
pikniką...

Nebeatskiria
Wasagoje, Georgian Bay pa

krantėje, vasaros metu poilsiau
tojas užkalbino greta buvusį as
menį:

— Ar neįdomu, kad šių laikų 
mergaitės labai panašios į ber
niukus? Jūs tik pažiūrėkite į tą 
blondinę...

— Bet, pone, juk tai mano sū
nus! ...

— Labai atsiprašau. Nežino
jau, kad jūs esate jo tėvas..,

— Jūs, pone, visiškai nepasta- 
bus!... Aš gi jo motina!...

Knygų pavadinimai
“Gyvenimas yra dailus” — sa

ko Vyt. Volertas, einam “Gyveni
mo vingiais” — kalbina dr. Kar- 
velienė,, bet svarbiausia — tai 
“Gyvenimo lašai” — tarė Alė Rū
ta, nes be tų lašų gyvenimas ne
būtų nei dailus, nei vingiuotas.

Parinko Pr. Al.

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas - 
rūbai, brangenybės: 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir t.t.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir t.t. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA — t

BISSETT & 
SEGUIN

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 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus, pagal 

susitarimą!

Advokatas
. notaras

1134 DUNDAS ST. W, Toronto 
Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LL.D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė., 

Tel. LE 7-1708.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE. 6-3750

išskyrus trečiadienius.
HAMILTON: 21 Main St. E., 

JA 7-5575, FU 3-8928

DR. V. SADAUSKIENĖ 
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).

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)

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

Dr. N. Novožickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

/J NAMŲ,AUTOMOBILI ŲJ KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-B1Ų 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

Darbe vaL RO 94131
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' Prisikėlimo par. žinios

.— Pr. sekmad. prasidėjo meti
nės rekolekcijos. Jos truks 2 sa
vaites; I savaitė — moterims ir 
merginoms, II — vyrams ir vaiki
nams: Rekolekcijas veda kun. dr. 
F. Jucevičius. Mišios šiokiadie
niais: 7, 7.30, 8 ir 9 v. ir 8 v. vak. 
Rytą pamokslai sakomi po 9 vai.

- Mišių, vakare — 7.30 v. Išpažin
tys klausomos ir Komunija dali
jama per visas Mišias. Oficialus

Šv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos vaikų pirmosios

— gegužės 9 d. Pamokos nuo ko
vo 28 d. sudažninamos: antradie
niais ir ketvirtadieniais 7 v.v., o

> E MOJI

KULTŪRINIAI FILMAI
BALANDŽIO 4 D., SEKMADIENI, 4 V. P. P. 

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE “DAINA” 
RENGIA FILMŲ POPIETĘ

Bus rodoma;

paskutinieji Š. Amerikos buivolai.
Po to kavutė su pyragaičiais.
Kviečiame atsilankyti su šeimomis.
Įėjimas — laisva auka.

“Dainos” valdyba

mas šv. Tėvo palaiminimas ir da
roma rinkliava rekol. išlaidoms, 
šį sekmad. po 11 vai. Mišių aga- 
pė moterims, kurioje kviečiamos 
dalyvauti parapijietės ir viešnios. 
Agapę ruošia ir jos metu tarnau
ja par. vyrai ir vaikinai, vad. Pri- 
sik. par. Vyrų Dr-jos. Meninę da
lį atlieka par. jaunimo choras.

— Rekolekcijos vyrams ir vai
kinams prasideda šį sekmad. Re
kolekcijų tvarka tokia pat kaip ir 
moterų. Vedėjas — kun. F. Juce
vičius.

— šį šeštad., 2.30 v. p.p., pas 
seseles — susikaupimas 8 ir 7 
skyrių mergaitėms; šį sekmad., 
7 v.v., muzikos studijoje — susi
kaupimas berniukams gimnazis
tams.

— Ryšium su agapėmis, šį ir 
kitą sekmad., bal. 4 ir 11 d., par. 
salėje Mišių nebus. Vietoj jų baž
nyčioje laikomos dar vienos Mi- 
čios tuoj po Sumos, maždaug 
12.15 v. p.p.

— Parapijos rekolekcijos baig
sis antrą Kančios (buv. Verbų) 
sekmad., bal. 11 d., 4.30 v. p.p. 
bendru visos parapijos susikaupi
mu, pamokslu, palaiminimu ir di
deliu tradiciniu relig. koncertu, 
kurio plačią ir įdomią programą 
išpildys I. Romanoff Singers 
CBC radijo choras.

— Lankantis pas parapijiečius 
statybos vajaus reikalais, priima
mos aukos vietinei kun. seminari
jai. Kurie tokiu būdu savo aukų 
dar nebūtų įteikę, kviečiami tai 
padaryti šį sekmad. 'antros, spe
cialiai kunigų seminarijai, rink
liavos metu. Prašome ant voke
lių aiškiai pažymėti, kam auka 
skiriama.

— Rekolekcijų metu prie baž
nyčios priimamos aukos Nek. Pr. 
Marijos seserims. Paaukokime pa
gal išgales ir joms padėkime ap
tvarkyti vaikų darželio statybos 
skolas.

— Taip pat prie bažnyčios spe
cialioje dėžutėje galima palikti 
savo aukas ligoniams ir vargan 
patekusiems. Velykų proga juos 
lankys Kat. Mot. Dr-jos narės ir 
tretininkės.

— Pr. sav. posėdyje su par. ko
mitetu plačiai diskutuota par. na
mų statyba ir vajus, kurio rezul
tatais buvo pasidžiaugta. Ateity
je tikimasi dar didesnio parapi
jiečiu nritarimo ir dar gražesnių 
rezultatų, ypač kai mūrai pradės 
kilti į viršų. Iki šiol aplankyta 
960 parapijiečių (!) šeimų, iš ku
riu 780 aukojo arba pasižadėjo 
aukoti artimiausiu laiku. Apie 
110 šeimų atsiprašė tuo tarpu ne
galinčios aukoti dėl finansinių 
sunkumų, bet pagal išgales auko
siančios vėliau. Apie 70 parapi
jiečių šeimų atsisakė aukoti dėl 
įvairiu joms žinomų priežasčių. 
Tikimės, kad ir šios, pakeitusios 
savo nuomonę, prisidės prie 
bendro ir taip reikalingo projek
to įvykdymo. Apie 300 parapijie
čiu šeimų dar neaplankvta. Va
jaus metu iki šiol statybai viso 
suaukota per $38.000 ir rimtai 
pažadėta dar per $12.000. Staty
ba bus pradėta dar šį pavasari.

— Ši trečiad., 8 v.r.. laikomos 
žmonos užprašytos Mišios už a.a. 
Ant. Mičiūna, o 9 vai. — M. Žy
mantienės užprašytos už a.a. Oną 
Tamošauskienę; ši nenktad., 9 v. 
r.. Mišios už a.a. Juliios vėle (Mi
šias užprašė A .M. Švelniai; rk>- 
niai ir jos šeimai, mirus sesutei 
Julijai, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą); ši šeštad.. 8 v.r., — 
Mišios už Alg. Slaošio ir Kazimie
ro vėles: užprašė Algirdo tėveliai: 
9 v.r., žmonos užprašvtos Mišios 
už a.a. Ant. Laurinavičių, jo mir
ties I-jų metinių proga.'

dų. Prašome gerbiamus tėvus ne
laukiant užregistruoti visus- vai
kus, kurie rengiasi pirmosios Ko
munijos iškilmėms, šeimos, ku
rių vaikai turi didesnių sunkumų 
su lietuvių kalba, vaikus užregist
ruojant prašomos seselėms tai 
pranešti: bus sudaroma speciali 
grupė, kuri bus paruošiama vai
kams suprantama kalba, šiemet 
taip pat bus teikiamas Sutvirtini
mo sakramentas.

— Parapijos metinės rekolek
cijos prasideda šį sekmadienį, ba
landžio 4 d., 7.30 v.v. Rekolekci
jos vyks rytais 9 v. ir vakarais — 
7.30 v. Vakarinės konferencijos 
bus pradedamos Mišiomis lietu
vių kalba. Rekolekcijos truks vie
ną' savaitę ir baigsis Verbų sek
madienį. Rekolekcijas ves Tėv. J. 
Kubilius, SJ, Jaunimo Centro di
rektorius Čikagoje.

i — Metinė rinkliava Toronto Šv. 
Augustino kunigų seminarijai — 
šį sekmadienį pamaldų metu. Ry
šium su didelėmis seminarijos-ko- 
legijos statybomis kreipiamasi į 
tikinčiųjų duosnumą.

— Šį penktadienį, pirmąjį ba
landžio mėn., rytinės pamaldos 
7.30 ir 8 v. ir vakare 7.30 v. Po 
rytinių pamaldų lankomi ligoniai. 
Artėjant Velykoms, maloniai pra
šome visus pranešti apie namuose 
esančius ligonius ar senelius, kad 
kunigai juos galėtų aplankyti.

— Vysk. Pr. Brazys, MIC, savo 
laiške parapijos kunigams dėkoja 
už sveikinimus ir maldas jo kon
sekracijos proga: “... linkiu daug 
sveikatos ir šv. Velykų džiaugs
mo kunigams ir parapijiečiams, 
kuriuos laiminu iš širdies.” Nau
jojo vyskupo herbe prasmingai 
ikomnonuoti Gedimino stulpai 
drauge su šūkiu: “visiems visa”.

— Viešpaties palaimos ir il
giausių metų šį šeštadienį Romo
je kunigystės šventimus priiman
čiam Liudui Januškai linki para
pijos kunigai ir parapijiečiai.

— šią savaitę lankoma: Glen- 
holme, Lauder, Akina, Apple
wood ir St. Claire.

— Gavėnios ir Velykų proga 
kviečiame prisiminti artimuosius 
Lietuvoje pasiunčiant siuntinėlių.

Socialinės Pagalbos Informaci
nis Biuras bus atidarytas ketvir
tadienį, balandžio 1 d., L. V. Na
muose, 57 Sylvan Ave., tel. 534- 
5773. Biuras bus uždaras balan
džio 15 d. ir pradės vėl veikti po 
Velykų — balandžio 29 d. Pagal
ba yra teikiama: šeimos, jauni
mo, senelių, pašalpų, asmeninių 
bei socialinių problemų atvejais. 
Interesantai priimami asmeniš
kai ar iš anksto telefonu susita
rus.

Kanadiečių daržininkystės fir
ma “The Civic Garden Centre Ed
wards Gardens” kreipėsi i “TŽ” 
prašydama pranešti, kad ji orga
nizuoja daržininkystės paskaitas 
ir teikia kitas paslaugas ta sritimi 
besidomintiems. Informacijų tei
rautis 447-2654.

— Katechet. pamokos vaiku
čiams — sekmad. po 10 v. Mišių, 
o trečiad. bei ketvirtad. 4.30 v. p. 
p. pas seseles. Pirmos Komunijos 
pamokos sudažnintos: sekmad. 
po 10 v. Mišių ir antrad. bei ket
virtad. 7 v.v. pas seseles. Pirmoji 
Komunija bus gegužės 2 d. Pirm. 
Komun. vaikučių tėvelių susirin
kimas — Verbų šekm. tuoj po re
liginio koncerto kavinėje. Pir
mosios Komunijos uniformos — 
tokios kaip ir kitais metais.

— Par. choro bendra repetici- 
ia — ši ketvirtad.; 7.30 v.v. ren
kasi vyrai, o po rekolekcijų pa
mokslo ir Mišių prie jų prisijun
gia ir moterys.

— Jaunimo choro repeticija — 
ši penktad., 6.30 v.v., muz. stu
dijoje. Ruošiamasi Velykoms ir 
pasirodymui scenoje per agapes.

— Kalėdojimas nutraukiamas 
iki Velykų.

JAU PRIIMAME
Velykų Šventėms užsakymus

KALAKUTŲ, ANČIŲ, VIŠČIUKŲ IR KITŲ MAISTO GAMINIŲ!
KVIEČIAME MIELUS KLIENTUS ATSILANKYTI Į LIE
TUVIŲ MĖGIAMIAUSIA LIETUVIŠKĄ KRAUTUVŲ, KUR 
RASITE DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ VIETINIU IR IM
PORTUOTŲ MAISTO GAMINIŲ, KAIP ŠVIEŽIŲ IR RŪ
KYTU MĖSŲ, JAUNŲ PARŠIUKŲ, LIET. SŪRIŲ, GAVĖ
NIAI PRITAIKYTO MAISTO, SILKIŲ, UNGURIŲ IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS.

PARKSIDE MEAT MARKET
Sav. Edvardas ir Irena Pankriai

335 RONCESVALLES AVĖ. — TORONTO — TEL. LE 5-1258

SVEIKINIMAS
Dail. V. PAZUKAITĖ, Sibiro taigose iškentėjusi 10 trem

ties metų, po ilgų rūpesčių atvyko pas savo seserį Torontan. 
Džiaugiamės ir linkim naujajai ateivei šiame kontinente iš
tvermės, sveikatos, laimingo įsikūrimo.

Panevėžiečiai:
Juozapas, Marcelė ir Danguolė Zalatoriai

Baigti siuvinio kursai. K.L.K. 
Moterų Dr-jos, Prisikėlimo par. 
skyr. surengti siuvimo kursai bu
vo baigti kovo 23 d. Kursai vy
ko nuo praėjusių m. spalio mėn. 
Liet. Vaikų Namuose. Kursų lek
torės: St. Dervinienė, M. Štatu- 
levičienė ir M. Tamulaitienė. 
Kursų baigimo proga buvo su
ruošta kursančių darbų paroda. 
Kaikurios kursantės buvo apsi- 
rėdžiusios pačių siūtais drabu
žiais ir juos pademonstravo vieš
nioms. Kursų lektorėms buvo 
įteiktos dovanos, o seselėms už 
naudojimąsi jų patalpomis sk. 
v-bos pirm. įteikė $50. Kartu su 
siuvimo kursų užbaigimu buvo 
sušauktas ir visuot. skyr. narių 
susirinkimas su p. Irenos Kai
rienės įdomia paskaita apie gro
žį ir eleganciją moterų apsiren
gime. Skyriaus v-bos pirmininkė 
A. Kuolienė pranešė apie gerai 
pavykusį skyr. ruoštą Užgavėnių 
balių, davusį $350 pelno; kviete 
nares prisidėti prie Velykinio 
ligonių lankymo, prie rekolekci- 
jų_ užbaigimo proga numatomos 
agapės paruošimo ir kit. Buvo 
pasivaišinta skyr. narių keptais 
pyragėliais ir kava. Moterų susi
rinko gražus būrys — apie 80. 
Atrodo, kad organizacijų susirin
kimai būtų verta daryti šiokia
dienių vakarais. Tada daugiau 
laiko liktų savaitgalių ir šventa
dienių parengimams, minėji
mams ir pan. Dgv.

Juozas Belickas, nors gimęs Ka
nadoje 1912 m., gražiai kalba 
lietuviškai, domisi lietuvių gyve
nimu ir yra “T.Ž.” skaitytojas. 
Lietuviškoj mokykloj nėra bu
vęs, nes tada jos nebuvo. Jis yra 
dalyvavęs šv. Jono Kr. par. stei
gime, jos bažnyčios įrengime ir 
parapiniame gyvenime. Kartą 
buvo pavojus netekti tos bažny
čios, tai lietuvių delegacija ėjo 
pas vyskupą. Delegacijoj dalyva
vo ir J. Belickas. Tais laikais vei
kęs parapijos jaunimo klubas 
“St. John’s Youth Club”, kuriam 
vadovavo J. Murauskas. Tai bu
vo klebonaujant kun. McGivney. 
Klubas buvęs gana veiklus: ruoš
davo įvairius parengimus, ėjo 
žaisti kėgliais ir pan. Dabar J. 
Balickas dirba pramonėje. Anks
čiau vienoje įmonėje jis buvo 
darbininkų unijos pirmininku. Jo 
duktė Joana yra ištekėjusi už Ro
mo Vaštoko. Abu jau baigia stu
dijas Niujorke daktaro laips
niams gauti. (Žiūr. Kultūrinėje 
veikloje).

Eugenija (buvusi Vitartaitė) ir 
Stasys Vaštokai susilaukė pirma
gimio sūnaus Edmundo - Petro 
kovo 24 d. Western ligoninėje. 
Tėvai džiaugiasi, o bičiuliai svei
kina.

“Karklupėnuose”, Alb. Baranausko 
premijuotas romanas, jau gautas Šv. 
Jono Kr. par. knygyne.

“Palik ašaras Maskvoje” turime lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Knygyne rasite įvairių liet, plokšte
lių, sveikinimo kortelių, maldaknygių, 
vėliavėlių, knygų vaikams ir paaugu
siems. Knygyno vedėjas

IŠNUOMOJAMI 3 kambariai ir virtuvė 
Il-me augšte; pageidaujami suaugusie
ji. Tel. LE 5-6739

naujų Velykinių sveikinimo 
atviručių

Visos po 10 et. 
Užsakymus siųsti: 
B-vė” ŽIBURIAI”,

941 Dundas St. W. Toronto 3, Ont
Taip pat galima gauti visuose 
parapijų kioskuose ir lietuvių 

parduotuvėse.

Naujai išrinkta KLB Toronto 
apylinkės valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Augustinas Kuo
las, vicepirm. ir ryšininkas su ka
nadiečiais kun. Petras Ažubalis, 
sekr. Juozas Dvilaitis, iždininkas 
inž. Petras Lelis, solidarumo įna
šų vadovas Kostas Kregždė, Kul
tūros Fondo vad. ir ryšiams su 
jaunimu stud. Gediminas Beres
nevičius, parengimų vadovas Juo
zas Karasiejus. Pirmame valdy
bos posėdyje aptarta programa 
Motinos Dienos minėjimui, kuris 
įvyks sekmadienį, gegužės 9 d., 
Prisikėlimo par. salėje.

Toronto lietuvių Caritas posė
dis — šį sekmadienį, balandžio 
4 d., po 11 v. pamaldų, šv. Jono 
Kr. par. klebonijoje. Bus aptar
tas priešvelykinis ligonių lanky
mas.

Staiga mirė J. K. Michalski, tu
rėjęs dokumentų tvarkymo įstai
gą ir daug pasitarnavęs lietuviam 
įvairiais dokumentų tvarkymo 
reikalais.

Moksleivių priešvelykinis susi
kaupimas praėjo gražioje nuotai
koje. Dalyvavo 21 mergaitė. Šį 
šeštadienį, balandžio 3d., 2.30 v. 
p.p., 7 ir 8 skyr. mergaitėms — 
susitelkimas pas seseles, 57 Syl
van Ave. Praves kun. dr. F. Ju
cevičius. Kviečiamos visos to am
žiaus torontiškės.

Vincentas Vaitiekūnas, apie 
kurį buvo rašyta “T.Ž.” 11 nr., 
dirba filmavimo srityje Toronte. 
Kovo 28 d- CBC televizijos pro
gramoj “This Hour Has Seven 
Days” buvo rodomas kronikinis 
filmas apie spaustuvininkų strei
ką Toronte “Strike! Men A- 
gainst Computers”. Tai V. Vai
tiekūno paruoštas filmas.

Išsamią paskaitą apie Simaną 
Daukantą skaitė kovo 27 d. prof. 
J. Jakštas iš Klevelando. Akade
mikų Dr-jos pirm, archit. A. Ba- 
nelio pakviestas, paskaitininką 
pristatė Stp. Kairys, suminėda
mas jo istorinius darbus. Prof. J. 
Jakštas supažindino klausytojus 
su S- Daukanto veikalais, jų kil
me, reikšme patrijotizmui ir 
mokslui. Klausytojai išgirdo ne
vieną dar negirdėtą epizodą iš S. 
Daukanto darbų. Diskusijose da
lyvavo: dr. M. Anysas, J. Karka, 
L. šalna, J. Matulionis, A. Bane- 
lis. Po oficialių diskusijų vyko 
jaukūs pokalbiai istorinėm te
mom vaišinantis kava. Sekančią 
dieną, sekmadieni, lydimas ar- 
chit. A. Banelio, svečias aplankė 
“TŽ” redakciją.

PADĖKA
A. a. mano tėveliui mirus Lietuvoje, 

visiems, pareiškusiems užuojautą man 
ir mano šeimai raštu, žodžiu ir užpra
šiusiems šv. Mišias, nuoširdžiausia mū
sų padėka —

Adolfas ir Genė Sagevičiai

RETA PROGA! Wasagoje pardavus- 
verslą “NIDA” Oakview Beach ketvir
toj gatvėj), savaitgaliais išparduoda
mas visas inventorius: šaldytuvai, lo
vos, stalai, Įvairios krosnys ir kiti Įvai
rūs daiktai. Skambinti P. Dambraus
kui RO 9-6198.

NEW HIHG PARK GARAGE 
Visų rūšių automobilių taisymas: 
viršutinių ir vidaus dalių. Dažy

mas ir spetiali džiovykla. 
VED. VYTAUTAS STOČKUS 

119 Fermanagh Ave. Prie 
Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

LEO GOODMAN

CHARTERED 
ACCOUNTANT 

Toronto
BA 2-1742 HU 9-2454

KLB Toronto apyl. 
tarybos posėdis

įvyko kovo 28 d. šv. Jono Kr. 
par. salėje. Dalyvavo 12 rinktų
jų tarybos narių, apie 10 organi
zacijų atstovų ir apie 10 svečių. 
Savo metiniame veiklos praneši
me apyl. valdybos pirm. inž. E. 
čuplinskas suminėjo šiuos atlik
tus darbus: Motinos Dienos mi
nėjimą, Karosaitės ir Puodžiūno 
baleto koncertą, lietuvių skyrių 
Kanados parodoje, Vasario 16 
minėjimą ir rūpinimąsi jaunimo 
kongreso komisijos sudarymu. 
Ižd. inž. P. Lėlys pranešė, kad 
pajamų turėta $1.030. Išlaidų 
svarbesnės pozicijos: dalyvavimas 
parodoje, nuostolis iš Vasario 16 
minėjimo, Bendruomenės para
ma šeštad. mokyklai, “Varpo” 
chorui, taut, šokių grupei, nuo
šimtis krašto valdybai ir kt. Dis
kusijose dėl valdybos pranešimo 
pirmiausia pasisakyta, kad Tau
tos Fondas turėtų padengti Vasa
rio 16 minėjimo nuostolį, nes jis 
tame minėjime surinko didoką 
sumą. Toliau buvo nutarta suda
ryti studijinę komisiją Toronto 
apylinkės veiklai išdiskutuoti ir 
padaryti rekomendacijas sekan
čiam susirinkimui. Nusistatyta 
pravesti naujos apylinkės tarybos 
rinkimus š. m. rudenį. Šios tary
bos kadencija baigiasi gegužės m., 
tačiau tuo metu apylinkės tary
bos rinkimus daryti nėra patogu, 
nes gegužės 2 d. vykdomi kr. ta
rybos rinkimai. Pratęsus tarybos 
kadenciją iki rudens, senoji apy
linkės valdyba buvo prašoma pa
silikti ir eiti pareigas iki naujųjų 
rinkimų. Deja, pakartotinai pasi
tarę apylinkės valdybos nariai sa
vo atsistatydinimą palaikė, tad te- 
ko-rinkti naują valdybą. Į ją pa
gal balsų daugumą išrinkti: kun. 
kleb. P. Ažubalis, J. Karasiejus, 
stud. G. Beresnevičius, inž. P. Le
lis, Aug. Kuolas, J. Dvilaitis ir K. 
Kregždė. I revizijos komisiją: St. 
Banelis, K. Manglicas ir A. Sta- 
tulevičius.

Klausimuose - sumanymuose iš
kelta idėjų dėl Bendruomenės pa
reigūnų atlyginimo (tiesioginių iš- 
laikų), dėl lietuvių dalyvavimo 
angliškoje veikloje, “Varpo” cho
ro, šeštad. mokyklos ir eilės kitų 
reikalų.

Posėdžiui labai vykusiai pirmi
ninkavo A. Kuolas, sekretoriavo 
J. Andrulis. R.

■“Tž” aukotojai: po $10: Ha
miltono apyl. šalpos Fondas, K.
L. B. Vankuverio apyl. valdyba; 
rėmėjo prenumeratą $10 atsiun
tė A. Paulauskas; $5: JZ. Sodonis; 
po $2: A. Elijošius, H. Sakalaus
kas, V. Dirsė; po $1: E. Macerins- 
kas, J. Brajus, J. Butkevičius, G. 
Verbylienė. Keletas aukotojų pra
šė jų pavardžių neskelbti? Vi
siems nuoširdi padėka.

Velykų švenčių proga įprasta 
sveikinti bičiulius, klientus, na
rius ir t.t. Tai galima padaryti 
per “Tž”. Maloniai kviečiame at
siųsti sveikinimų tekstus iki ba
landžio 7 d.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiam Už 

surengtą staigmeną (baby shower) ir 
už brangias dovanas visoms rengė
joms:: p. p. O. Ažubalienei, S. Jurevi
čienei, J. Kamaitienei, Hamilt., M. 
Kniukštienei, P. Melnikienei, B. Pra- 
kapienei, S. Simonaitienei; prisidėju
sioms: p.p. V. Aleknavičienei, M. 
Daukšienei, D. Bajorinienei, A. Birge- 
lienei, V. Balaišienei, A. Gaidelienei,
M. Genčienei, Judzentienei, H. Jur- 
cevičienei, E. Kišonienei, A. Pečiuly
tei, A. Pilipavičienei, K. Poškienei, 
J. Pūkienei, A. Rickevičienei, I. Staš- 
kevičiūtei, B. Staniulienei, A. Skilan- 
džiūnienei, G. Vaitkienei, V. Vaitkie
nei.

Jūsų parodytas nuoširdumas visuo
met pasiliks mūsų atmintyje —

O. ir V. Marcinkevičiai

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
$120. Tai 107to rėmėjų būrelio 
įnašas už š. m. pirmą pusmetį, 
įmokėjo po $12: kun. P. Ažubalis, 
kun. B. Pacevičius (London), J. 
Bersėnas (Mt. Brydges), A. Dir
žys, J. Dragašius, A. Dūda, A. 
Kantvydas, T. Valius ir Pr. Kry- 
lavičius (Mercury Lodge, Kes
wick) už dvejus metus $24. Būre
lio įnašas už antrą pusmetį numa
tomas pasiųsti liepos mėn. Todėl 
like būrelio nariai prašomi savo 
įnašus iki to laiko man atsiųsti. 
Būrelio įnašų surinkimas eina 
sklandžiai, kai nariai prisiunčia 
savo įnašus paštu už visus metus 
iškarto. Tokiu būdu šis būrelis 
pastoviai laikosi. P. Lelis 

107 būr. vadovas
Parduodami nauji TAUTINIAI DRA
BUŽIAI; dydis — 14-16 nr. Telef. 
769-8448.

Lietuviška baldų

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-79R1. 
Namu telefonas AM 1*0537.

dirbtuvė

City Driving School
OFICIALIAI PRT1

Ontario Safety Leagu 
nurodymai jūsų namu 
tu klasėje turintiems

ie. Nemokami 
jose arba mū* 
i laikinius lei

dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirma pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

___ (prie Bathurst) 
TEL. LE 2-3656

BLOOR W.

B MONTREAL
Sy. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.
— Kovo 24 palaidotas Kazimie

ras Raižys 75 m. a. Jis čia neturė
jo jokių giminių, gyveno Outre- 
monte.

— Pirmasis mėnesio penktadie- 
dienis — balandžio 2. Mišios ry
tą 7.30 ir vakare 8 vai. Išpažinčių 
bus klausoma iš vakaro nuo 7 v.

— Rekolekcijų tvarka: balan
džio 4 d., sekmadienį vakare po 
5 v. Mišių, bus įžanginis rekolek
cijų pamokslas. Kiekvienos die
nos vakare 8 v, pamokslas, o po 
jo Mišios. Išpažinčių bus klauso
ma kiekvieną vakarą rekolekcijų 
metu. Balandžio 10 d. 8 v.v. reko
lekcijų užbaiga. Rekolekcijų ve
dėjas — Tėvas Rafaelis šakalys 
— pranciškonas.

— Artinasi Margučių vakarie
nė ir chorų koncertas balandžio 
24. Bilietus galima gauti tik pas 
platintojus, o jų nebėra daug, 
tad pasiskubinkite rezervuoti bi
lietą iš anksto. Taip pat bus pre
mijuojami gražiausi margučiai; 
paruoškite margučius su gražiais 
raštais.

— Kas gali, prašome paaukoti 
vakarienei margučių; malonėkite 
pranešti p. Milienei arba klebo
nijai.

— Po sunkios kaulų vėžio ligos 
Notre Dame ligoninėje kovo 28 
mirė Juozas Žukas iš St. John. 
Neturėjo jokių giminių. Palaido
tas kovo 31.

— Parapijai aukojo po $100: 
S. Andrewsky, J. Laimikis; $54 
A. Ruffo; po $50; F. Kalinauskas, 
S. Stankūnas; $44 P. Šukys; $40 
St. Mekšrūnas; $32 J. Simanavi
čius; po $30: J. Kalakauskas, K. 
Rašytinis; $25 A. Sadauskas; po 
$24: P. Bernotas, B. Papaurelis; 
po $20: J. Tumas, Y. Chenier, J. 
Tubis, VI. Koškus.,,M. Nagilas, V. 
šlekis, J. Norris, P. Petrauskas, 
Ch. Papuraitis; po $17: J. Oscila, 
S. Zemlickienė; po $15: J. Stukas, 
R. Tetmajeris, V. Bubelis, A. Sa
kalas; po $14: J. Asipavičius, J. 
Malcius, H. Jagelevičius: po $10: 
V. Lukauskas, J. Savulienė, J. 
Russell, K. McDonald, J. Adomai
tytė; $5 W. Landausky. J. G.

Lituanistinis seminaras kovo 28 
d. gvildeno idealizmo krizę. Du 
nariai pateikė argumentus už ir 
prieš. Dalyviai aktyviai dalyva
vo diskusijose, reikšdami savo 
nuomones. Apie tai bus parašyta 
plačiau kitame “Tž” nr. Sekantis 
seminaro posėdis — balandžio 11 
d. Bus nagrinėjama jaunimo būk
lė Lietuvoje.

TORONTO
Verslininkų susirinkimas - ar

batėlė — balandžio 4, sekmadie
nį, 3.30 v. p. p., Liet. Namų didž. 
salėj. Darbotvarkė:

valdybos pranešimas, 
namų savin, sekcijos reikalai, 
notaro A. Liūdžiaus paskaita 
“Praturtėjimo pagrindai”, 
susirinkimo filmavimas, 
įvairūs reikalai.
Nariai ir prijaučiantieji kvie

čiami gausiai atsilankyti.
Dr. Juozas Kaškelis, 

s-gos pirm.
Ryšium su Lietuvos okupacijos 

25 m. sukakties minėjimu Vilniu
je liepos 21 d., išeivijos raudonie
ji rengia tai datai ekskursijas. 
Dalyvavimas tokiose grupėse, ži
noma, reikštų prisidėj’imą prie 
okupanto tikslų. Net ir paskiri 
asmenys, turį galimybę vykti oku- 
puoton Lietuvon negrupiniu bū
du, turėtų pasirinkti laiką, nesu
sijusį su okupacinėm iškilmėm. 
“TŽ” apie tai buvo rašyta jau 
anksčiau. “Tž” minėtų ekskursi
jų anaiptol neskatina.

Ateitininkų vasaros stovykla 
š.m. liepos 25 — rugpjūčio 8 d. 
Stovyklautojų amžius: 12-18 m.

Swansea Recreation Centre bu
vo surengta mėgėjų tapybos pa
roda, kurioje buvo matyti darbai 
ponių: Graž. Balsienės, S. Pacevi- 
čienės, G. Valiūnienės.

“TŽ” aukotojai. — Po $5: L. 
Bilkštys, A. Gužauskas; po $2: A. 
Butvydas, O. Dabkienė, S. Žalpie
nė, V. Adomonis, A. Lukas, dr. 
D. Jasaitis, J. Astrauskas, A. 
Aukštakalnis, R. Matukaitė, J. 
Gaivelis, A. Batrūnas; po $1: V. 
Mikšys, A. Kanapka, B. Grajaus
kas, J. Davėnas, J. Balsys, H. Vė
lius, G. Daugėla, A. Jonynas,' T. 
Apanavičius, K. Skrinskas. Vi
siems nuoširdi padėka.

Aušros Vartų par. žinios 
1465 rue de Seve, Montreal 20, P. Q.

— Balandžio 3 — 11 d. savai
tėje prasideda parapijos misijos. 
Jas ves kun. A. Spurgis, marijo
nas iš Čikagos.

Misijų tvarka: Bal. 4 d., Kan
čios sekmadienį, vakar, pamal
dų nebus, tik pamokslai per 10 ir 
11 vai. Mišias. Pirm, iki penkta
dienio imtinai vakarinės pamal
dos 7.30 v. v., rytais — 9 v. šeš
tadienį — vakarinės pamaldos 7 
v. v. Sekmadienį — misijų užbai
ga ir G. Rož. Dr-jos kavute.

Per vakarines misijų pamaldas, 
norėdami supažindinti su lietuvių 
k. vartojimu per Mišias, laikysi
me pamaldas lietuvių k. ten, kur 
leidžiama sava kalba vartoti.

— Bazaras įvyksta šį šeštadienį 
ir sekmadienį, šeštadienį prade
dame po pietų. Bazaras svarbus. 
Šį pavasarį reikia išmokėti apie 5 
tūkst. skolos su procentais. Kol 
kas dar tiek neturime. Visi žino, 
kad parapija yra centras viso mū
sų gyvenimo. Belieka šią minti 
praktiškai vykdyti.

Dar mažiausiai 100 loterijos 
knygučių turėtų grįžti. Beliko vie 
na savaitė. Prašome taip pat pa
aukoti ir fantų.

1964 metų šalpos vajus, pra
vestas metų'gale laiškais, davė 
$30. Aukojo: J. Jurgutis $10; P. 
Yakšys, J. Kibirkštis, D. Jurkus 
ir P. Kizerskis po $5. Aukoju
siems nuoširdus ačiū.

Talkinant abiejų parapijų kle
bonams buvo surasti, daugiausia 
ligoninėse, vieniši tautiečiai — 6 
asmenys ir pradėta sisteminga jų 
šalpa.

Jonas Varnaitis, 585 Darling St., 
65 m. apakęs, neprigirdi; buvo 
nugabentas į ligoninę operacijai. 
Jam ypač reikėjo drabužių ir apa
vo. Jam M. Mačiukas pasiuvo ei
lutę; išmokėta $50. Toliau seks 
kitos sušelptųjų pavardės. Nevėlu 
ir dabar atsiųsti Jūsų auką šalpai. 
Prašome pranešti apie į vargą pa
tekusius tautiečius.

Petras Adamonis,
. šalpos Komiteto atstovas

Stovyklavietės metrašti ruošia 
I dail. R. Bukauskas. Knyga su 
fundatorių bei rėmėjų vardais 
bus išstatyta A V par. salėje. Rė
mėjų vardai bus įrašomi para
mos pasižadėjimų gavimo eile.

Stovyklavietės statybos vajus 
vyksta pilnu tempu. Stovyklavie
tės valdybos pasiūlytas lėšų tel
kimo būdas — išdėstyti mokėji
mus iki 5 m. — randa visuotinį 
pritarimą. Atsišaukimai vajaus • 
reikalu su pastatų pdojektu ir 
kita informacija jau išsiuntinėti 
visiems lietuviams. Kas gali, sa
vo pasižadėjimus prašomi siųsti 
paštu. Vajaus reikalas yra sku
bus. Jeigu jis nepasisektų iki ba
landžio mėn. galo, tai stovykla
vietės valdybai tektų statybos 
dalį atidėti kitiems metams. Ta
čiau reikia tikėtis, kad tokia di
delė kolonija kaip Montrealis 
bus pajėgi sudėti $8.500, ypač 
kai mokėjimai išdėstomi 5 m.

Stovyklavietės loterijos bilietų 
pardavinėjimas vyksta kartu su 
vajumi. Loterijai savo kūrinius 
davė dailininkai: D. A. Aneliū- 
naitė, B. Abromonis, P. Baltuo- 
nis, J. Blauzdžiūnas, R. Bukaus
kas, V. Daniliauskas, V. Remei
ka, O. šablauskienė, A. Zubienė, 
A. Vazalinskas ir G. Vazalinskas. 
3-ju bilietu knygutė kainuoja tik 
$1.00. ' Pr. R.

PADĖKA
Nuaidėjus religinio koncerto gar

sams. radusiems labai nuoširdų priė
mimą Montrealio lietuvių kolonijoje, 
norime tarti nuoširdų ačių visiems 
prie šio parengimo prisidėjusiems.

Pirmiausia mūsų gili padėka muzi
kams: kun. B. Jurkšui, p-lei J. Liusti- 
kaitei ir p. S. Kairiui. Programa buvo 
Įvairi ir Įdomi, kūrinių išpildymas pa
sigėrėtinas.

Nuoširdi padėka: Aušros Vartų pa
rapijos klebonui T. K. Pečkiui. SJ, už 
leidimą naudotis patalpomis ir T. J. 
Vaišniui, SJ, už tarpininkavimą šį kon
certą ruošiant; brangiai rėmėjų valdy
bai, vadovaujamai p. Otienės, patyru
siai daug rūpesčių, tačiau taip sėkmin
gai ir sklandžiai parengimo darbus at
likusiai; ponioms pasirūpinusioms ka
vute, loterija ir visiems platinusiems 
koncerto bilietus ar kuriuo kitu būdu 
prisidėjusiems prie šio parengimo bei 
visiems į jį atsilankiusiems reiškiame 
gilią padėką ir pagarbą.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys Montrealyje

’’LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

4.5% už indėlius 
4.0% už ein. s-t a s
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas. 
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas
6.5% už nekiln. turto pask
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 14SS De Sere $♦., sekmodieniois nuo 10 30 iki 12.30 v., <lort>0 die
nomis — nuo 10 *i 3 jfckfrtont pirmodienius k JeStodienhis; vokoroš — trečiodie- 
nrois tt penktodienton nuo 7 iki 9 vol.
3907 Rosemovnt Blvd., M. 722 - 247Ž: dienq — penktodienioH nuo 1 iki 6 vol k voko- 
roH — pirmodieniois, trečiodien>ais k penktod»eniois nuo 7 iki 9 vol.




