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Kodėl balsuoti?
.4

Kanadoje;

kandidatai i vadus

Gegužės 2 d. visose Kanados lietuvių kolonijose vyksta rinki
mai į mūsų vyriausiąjį “seimą” — Kanados Liet. Bendruomenės 
tarybą. Išrinktoji taryba sudarys krašto valdybą — Kanados lie
tuvių vyriausią vadovybę. Tokie rinkimai vyksta kartą per trejus 
metus, tad verta ne tik pasižiūrėti į kandidatų sąrašą, bet ir pa
galvoti apie darbus, kuriuos išrinktiesiems atstovams pavėsime.

Visų lietuvių apjungimas bendriesiems lietuviškiems reika
lams yra vienas pagrindinių bendruomenės darbų. Prisiminkime 
tik tuos laikus, kai Lietuvių Bendruomenės idėja dar nebuvo gi
musi išeivijoje. Tada ginčai* ir barniai vyravo visose mūsų koloni
jose. Dažnai negalėdavome net susitarti dėl tokių visiems bran
gių dalykų, kaip Vasario 16 minėjimo ar kovos už Lietuvos išlais
vinimą. Dabar Bendruomenės vaidmuo, bent Kanadoje, yra jau 
visų pripažintas ir neginčijamas. Bendruomenės krašto valdyba 
ir apylinkų valdybos, apjungdamos visus lietuvius, gražiai atlieka 
visų bendruosius reikalus.

Lietuvybės išlaikymo išeivijoje darbas, gyvybiškai svarbus 
mūsų veikloje, yra taip pat pagrindinai Bendruomenės rankose. 
Kanados Liet. Bendruomenės centre yra Kultūros Fondas, kurio 
pavadinimą naujojoje sesijoje ruošiamasi pakeisti tikslesniu, bū
tent, Kanados Liet. Bendr. kultūros ir švietimo taryba. Ši institu
cija tvarko mūsų lietuviškųjų mokyklų programas, rūpinasi va
dovėliais, rengia mokytojų konferencijas, galimybių ribose globo
ja įvairiausias mūsų mokyklinio ir kultūrinio gyvenimo apraiš
kas. Sekančių trejų metų laikotarpyje švietimo ir kultūros tary
bai teks įvykdyti didelį darbą — mūsų šeštadieninių mokyklų 
perorganizavimą, pritaikant jas ne tik pasikeitusiam mokinių pa
jėgumui, bet ir modernesniems metodams.

Kova už Lietuvos išlaisvinimą Kanadoje praktiškai taip pat 
priklauso Bendruomenės organams. Tiesa, šią kovą pagrindinai 
rikiuoja VLIKas, diplomatai ir ALTa, tačiau jie visi yra JAV ar 
kitur. Kanadoje šis darbas tenka Bendruomenei ir Lietuvos kon
sului, reziduojančiam Toronte. Ateinančių trejų metų laikotarpy
je šią kovą teks išplėsti ir sutelkti didesnės pinigu sumas.

Lietuvių atstovavimas santykiuose su Kanados valdžios įstai
gomis ir su įvairiomis kitomis tautinėmis grupėmis yra dar* vie
nas Bendruomenės organų atliekamas darbas. Daug to atstovavi
mo galimybių dar yra neišnaudota. Ypač tos galimybės padidės 
ryšium su pasauline paroda Montrealyje ir Kanados šimtmečio 
minėjimu 1967 m.

Atskira sekcija jaunimo reikalams yra jau pradėta kurti da
bartinės krašto valdybos. Ateityje, ypač po Kanados lietuvių jau
nimo kongreso, kuris įvyks šį rudenį, šią sekciją teks praplėsti ir 
pagyvinti. O tą galės padaryti tik išrinktieji jaunimo atstovai.

Tai tik pagrindiniai busimojo Bendruomenės centro darbų 
metmenys. Jų, žinoma, galima būtų priskaityti ir daugiau.

Už ką balsuoti? Malonu konstatuoti, kad šiemet turime rekor
dinį kandidatų skaičių — net 76, o išrinkti reikia tik 30. Blogas 
būtų tas balsuotojas, kuris be jokio rūpesčio. V pavar
džių* nuo viršaus ar nuo apačios, be rimto įsigilinimo Į asmenis. 
Kaip matėme, Bendruomenės organų laukia kelios darbo sritys. 
Kiekvienai darbo sričiai turime sąraše pakankamai gerų kandida
tų: turime visuomenininkų, mokytojų, politikų, profesijonalų... 
ir pirmą kartą istorijoje gausiai jaunimo atstovų — net 13. Pasi
rinkti yra iš ko. Svarbu turėti taryboje jaunimo atstovus, bet ly
giai neužmirštini mažųjų kolonijų kandidatai, kuriems, kaip pa
tirtis rodo, yra sunkiau* patekti tarybon, nes nusveria didžiųjų 
apylinkių balsai. O mažųjų apylinkių atstovų nebuvimas tarybo
je silpnina Bendruomenės apimtį. Taigi, gegužės 2 d. balsuotojų 
rankose yra galimybė išrinkti pajėgiausią iš iki šiol buvusių ta
rybų.

*0 gal kas kitas pabalsuos? Tai yra žiauriausias klausimas ir 
mūsų visuomeninės impotencijos rodiklis. Malonus tautieti, nie
kas už Tave pabalsuoti negali. Tai yra Tavo ne tik teisė, bet ir- 
būtina lietuviška pareiga. Atsiminkime, kad visuomenės veikėjų 
negalima nupirkti už pinigus, nors kaikas tai ir siūlo. Visuomenės 
veikėjui reikia ne pinigų, kurių kiekvienas šiame krašte pakanka
mai turi, bet moralinės* šilumos, ateinančios iš visuomenės. Tą 
moralinę šilumą galime parodyti gausiai balsuodami. A. R.

Į konservatorių partijos va
dus atsiranda vis daugiau kandi
datų, kurie laukia, kol Diefen- 
bakeris pasitrauks. Du stipriau
si kandidatai šiuo metu — D. 
Fulton, buvęs teisingumo mi- 
nisteris, ir G. Hees, buvęs pre
kybos ministeris.

Alkoholinių gėralų reklama
vimas Kanadoje yra valdžios su
varžytas. Kiekviena provincija 
turi savo taisykles, kurių skel
bimuose privaloma laikytis. 
Degtinės ir alaus daryklos dėl 
to reiškia protestą, nes alkoho
liniai gėralai esąs legalus gami
nys, iš kurio vyriausybė gauna 
milžiniškas pajamas mokesčių 
pavidalu.

Parlamento narių nedalyvavi
mas posėdžiuose yra žinomas 
Kanadoje ir tapęs pajuokos ob
jektu. Kad posėdis galėtų įvyk
ti, minimumas yra nustatytas 
20 narių. Dabar siūloma šį skai
čių pakelti iki 50 dalyvaujančių.

Vankuveryje streikuoja kapi
nių darbininkai. Niekas nekasa 
duobių. Po pamaldų lavonai nu
vežami į kapinių sandėlius — 
šaldytuvus ir laikomi, kol pasi
baigs streikas.

Montrealyje yra partija, ku
rios tikslas rinkimų metu pa
juokti politikus. Partijos var
das — Rhinoceros Party. Pasak 
jų, milžinas gyvulys, nelabai 

protingas, simbolizuojąs politi
ką. Ateinančių rinkimų metu 
partija savo kandidatu esą išsta- 
tys Lucien Rivard, pabėgusį iš 
kalėjimo tarptautinį narkotikų 
spekuliantą.

Kvebeko provincija negali įti
kinti angliškosios Kanados, kad 
abi tautybės yra sukūrusios Ka
nadą ir faktinai prancūzai buvo 
pirmieji kanadiečiai. Konfedera
cijos kūrimo metu ir prancūzai 
ir anglai buvę lygūs partneriai 
ir abiem tautybėm buvo palik
tos lygios teisės. Kvebekas už
tat ir nori šiuo metu įrodyti, 
kad jis nėra tik viena provinci
jų, bet viena lygiateisių grupių, 
sukūrusių Kanadą. Už Kvebeko 
ribų visoje Kanadoje dar yra 
gyvenančių 1,5 mil. prancūzų.

Ar jaunimas renkasi profesi
jas tik galvodamas apie dole
rius? Visiškai ne, — sako dr. 
A. Wittenberg, kanadietis pro
fesorius. Ta pasklidusi nuomonė 
esanti klaidinga. Daugelis pra

dedančių studijas jaunuolių vi
siškai negalvoja apie karjerą. 
Jie keičia fakultetus tik dėlto, 
kad daugiau galėtų pasitarnauti 
žmonijai. Kanadoje esą netrūks
ta savanorių į Afriką ir Aziją. 
JAV yra ilga eilė kandidatų į 
populiarų “Peace Corps”. Pro
fesoriaus nuomone, šiuo metu 
yra daugiau idealistų, negu kad 
galvojama.

Sov. Sąjunga giriasi savo technine pažanga, o paprastiems piliečiams trūksta net kasdieninių gyveni
mo reikmenų, šioje nuotraukoje matyti, kaip moterys prekiauja stiklinėmis ir bonkomis.

Pranešimas iš Australijos

Grėsmė Australijos artumoje
Ištisus šimtmečius Australija 

buvo, tarytum, sala pro kurią ne
jučiomis praslinkdavo audros de
besys net savo šešėliu jos neuž
kabindami. Pasaulio kraštus nio
kojusios audros: karai, revoliuci
jos, sukilimai — Australijos ne
pasiekdavo ir dažnai šio krašto 
gyventojams tie dalykai buvo ne
suprantami. Tačiau jau praėjusio 
karo metu japonų povandeniniai 
laivai pasirodė Australijos pa
krantėse, o karo lėktuvų šešėliai 
sumirgėjo šiaurinėje šio didžiu
lio žemyno dalyje.

NAUJA ,SITUACIJA
Pasibaigus karui, vėl Australija 

pasijuto saugi, lyg pavojai ilgam 
laikui būtų praslinkę ir daugiau 
nebegrėstų. Australijos pašonėje 
susikūrė indonezų valstybė, Ma
lajai. Šios valstybės buvo drau
giškos ir turėdamos savo rūpes
čių, neatrodė, kad gali būti pavo
jingos šiam žemynui. Tačiau In
donezija, vadovaujama agresy
vaus Sukamo, pareiškė teritori
nes pretenzijas į Naują Gvinėją, 
kurios dalį, mandato teisėmis, 
valdo Australija. Indonezija dalį 
N. Gvinėjos gavo ir pareiškė, kad 
neturi jokių teritorinių pretenzi
jų. Bet apetitas auga bevalgant. 
Indonezija taikė į teritorijas, ku
rias gavo naujai suformuota Ma- 
‘lezijos valstybė. Prasidėjo vi
siems žinoma indonezų terorinė 
kova prieš Maleziją. Australija 
pajuto, kad griuvus Malezijai, at
eis eilė Australijai, kurios šiauri
nė dalis yra tik poros valandų 
atstumo nuo indonezų karo lėk
tuvų bazių. Anglija tvirtai stojo 
Malezijos pusėn ir pasiuntė karo 
pajėgas — pėstininkus ir karo 
laivus — pagelbėti Malezijai. 
Prisidėjo Australija ir Naujoji 
Zelandija. Iš viso šiuo metu Ma
lezijos vandenyse yra 80 moder
niškų karo laivų, o sausumoje 
kelios dešimtys tūkstančių gerai 
ginkluotų karių: anglų, australų 
ir zelandiečių. Sukamo bando 
mesti teroristus į Maleziją, bet 
jie vienas po kito likviduojami. 
Indonezija, remiama sovietų ir 
kiniečių, ruošiasi ir neatsisako 
nuo minties sutriuškinti Male
ziją.

Pačioje Indonezijoje, dėl milži
niškų ginklavimosi išlaidų, gyve
nimo lygis žemas. Gyventojų 
skurdu naudojasi komunistai, ku
rie krašte turi galingą partiją ir, 
laikui atėjus, nepraleis progos 
paimti valdžią į savo rankas. Su
kamo sveikata yra nestipri. Jis 
jau kuris laikas kankinamas inks
tų ir kitų ligų. Sukamo mirus, 
komunistai nepraleis progos įsi
tvirtinti, nors indonezų kariuo
menės vadovybė, bent šiuo metu, 
yra antikomunistinio nusistaty
mo.

AUSTRALIJA RUOŠIASI
Iš visų amerikiečių sąjunginin

kų, atrodo, vieni australai nuo
širdžiausiai remia amerikiečių 

kovas P. Vietname. Australijos 
liberalų vyriausybė, vadovauja
ma min. pirm. Menzies, pramato 
būsimą pavojų, jeigu kris P. 
Vietnamas. P. Vietname įsigalė
jus komunistams, ateitų eilė Ma
lezijai, o po to liktų atviras ke
lias į Australiją. Todėl amerikie
čius P. Vietname Australija re
mia ne tik žodžiu, bet ir gink
lais, kariais-instruktoriais bei ki
tu technikiniu personalu, šalia 
to, Australija pasirašė su ameri
kiečiais trijų metų ginklų tieki
mo sutartį, pagalkurią Australi
ja gaus lėktuiuTl^jj^inoderniš- 
kų ginklų auštraJų kariuomenei. 
Šalia to Australijoje jau įvedama 
privaloma naujokų apmokymo 
sistema, kurios ligi šiol nebuvo. 
Dabartinė Australijos vyriausybė 
pramato pavojus ir todėl stengia
si, kad įvykiai neužkluptų tuščio-

Skandinavijos ginklas - neutralumas
J. GRIKIS 

Mūsų korespondentas Švedijoj

Ką reiškia neutralumas? Kaip 
jį šiandien supranta neutraliosios 
valstybės Europoje ir ju didysis 
kaimynas Rytuose? Suomijos pre
zidento Kekkoneno apsilankymas 
Švedijoje ir veikus jo atbalsis 
“Pravdoje” tuos klausimus neblo
gai paryškino.

Suomio nuomonė
Neutralumas nėra ir negali bū

ti tikslas sau, bet turi tarnauti sa
vo krašto reikalams. Užsienio po
litika aplamai tėra tik priemonė. 
Jeigu jau išeitų taip blogai, kad 
valstybės reikalas susikerta su 
neutralumu, tada savaime aišku, 
jog niekad negali nuo to nukentė
ti valstybės reikalas.

Maždaug taip išvedžiojo neutra
liosios Suomijos prezidentas, kal
bėdamas švedų politikams ir vals
tybės ūkio vadovams Harpsunde 
įvykusiame susitikime prieš Vely
kas. Anot jo, tiek Suomija, tiek 
Švedija sutaria užsienio politikos 
linijoje, todėl, kad abu kraštai vie 
nodai siekia ramiai, dalykiškai ir, 
kiek galima, protingai išsaugoti 
savo valstybinius reikalus bei už
tikrinti tautai sąlygas nekliudo
mai ir saugiai gyventi.

Tai nereiškia užsisklendimo
Prez. Kekkonen pabrėžė pasau

linius priklausomybės ryšius ir 
nurodė, kad Suomijai neutralu
mas nereiškia tarptautinio užsi
sklendimo. Priešingai, neutralu
mas esąs jai geriausias būdas ry
šiams su pasauliu išlaikyti. Neut
ralumas, sakė jis, gali būti vieno
dai apskaičiuota laikysena visų 
atžvilgiu, tačiau veikiau jį reikė
tų apibūdinti, kaip vienodai drau
gišką nusistatymą visų atžvilgiu. 
Nūdien pasaulyje esama daugiau 
negu reikia visokių užtvarų, ku
rios sudaro daug sunkumų. Iš to 
reikalas — ne jas dauginti, bet 
mažinti savuoju indėliu. Todėl

mis rankomis. Juk reikia atminti, 
kad Australija yra vienintelė bal
tųjų bazė šimtamilijoninėje gel
tonųjų jūroje. Australija teturi 
tik 11 milijonų gyventojų visame 
milžiniškame kontinente* o tuo 
tarpu tik vienų indonezų yra apie 
80 milijonų, jau neskaitant kinie
čių masės. Visi jie žiūri į Austra
liją kaip galimą jų plėtimosi 
tramplyną. Jeigu Indonezijoje 
įsigalėtų raudonieji, o P. Vietna
me amerikiečiai pralaimėtų, tai 
Australija atsidurtų prie tiesiogi
nio pavojaus slenksčio, kur sau
jelei baltųjų tektų atsistoti akis 
į akį su agresyviais raudonaisiais 
ir milijoninėmis masėmis.

žinoma4, ką ruošia ateitis Aust
ralijai — kas gali beatspėti. Ta
čiau viena aišku, kad ta ateitis 
nėra tokia šviesi, kokia buvo pra
eityje. (x)

Suomijai rūpi išplėsti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir tuo būdu 
prisidėti prie taikos sukūrimo už 
savo ribų. Koks kuklus Suomijos 
vaidmuo bebūtų dabartiniame pa
saulyje, ji jaučianti savo atsako
mybę už pasaulio taiką ir pareigą 
jai tarnauti.

(Nukelta į 9 psl.)

Vatikano paviljone pasaulinėje 
parodoje Niujorke išstatytas rin
kinys laidų Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės įvairiom kalbom. 
Prie jų stovi BALFo reikalų vedė
jas kun. L. Jankus, daug rūpesčio 
įdėjęs į tų maldaknygių išleidimą. 
Taip pat išstatytas ir tos maldak
nygės “Marija gelbėk mus” origi
nalas, parašytas Sibire.

Savaitės įvykiai įj
PRANCŪZIJOS — SOV. SĄJUNGOS SANTYKIŲ ATŠILI

MAS ATKREIPĖ POLITIKŲ DĖMESĮ. Sov. Sąjungos užs. r. 
min. A. Gromyko kelionė Paryžiun ir jo pasitarimai su prez. 
De Gaulle ir kitais augštaisiais valdžios pareigūnais yra žings
nis į naują politinį bandymą sudaryti Paryžiaus-Maskvos fron
tą. Viešai skelbiama, kad buvo svarstomi Vietnamo reikalai, 
kuriuose abiejų valstybių pažiūros sutampa, būtent, pritaria 
neutralizavimui. Neviešai betgi sakoma, kad svarstyti ir kiti 
reikalai, kaip Vokietijos vieta būsimoje Europoje ir kiti. Gali
mas dalykas, kad ši iniciatyva turės įtakos visai Europos poli
tikai. Vokietija mano, kad ei
nama prie Rytų Vokietijos pri
pažinimo.
Karas Vietname nerodo ten

dencijos baigtis. Raudonieji rei
kalauja amerikiečių pasitrauki
mo iš P. Vietnamo, o amerikie
čiai apie tai nekalba ir siunčia 
vis naujus karinius dalinius į P. 
Vietnamą. Keista, kad raudonie
ji, patys būdami užpuolikai, ran
da daugiau pritarimo Įvairiuose 
kraštuose nei JAV, kurios išėjo 
ginti užpulto P. Vietnamo. Visa 
eilė patarėjų siūlo prez. Johnso- 
nui sustabdyti bombardavimus 
Vietname. Jų tarpe yra Indijos 
premjeras Šaštri ir Pakistano — 
Ayub Khan. Jiedu buvo pakviesti 
apsilankyti Vašingtone, bet prez. 
Johnsonas jų vizitą atidėjo. Šas- 
tri įsižeidė ir savo vizitą atšaukė 
Pasak politinių komentatorių, 
prez. Johnsonas nebenorįs girdė
ti prokomunistinių patarėjų. In
dijos premjerui gali tekti šauktis 
pagalbos ne tik prieš Kiniją, bet 
ir Pakistaną, su kuriuo prasidėjo 
pasienio kariniai susidūrimai.

Domininkonų respublikoj, P. 
Amerikoj, įvyko karinis sukili
mas, kuris nuvertė JAV palaiko
mą prez. D. R. Cabral ir pakvietė 
grįžti į prezidento pareigas 1963 
m. pašalintąjį prezidentą Bosch. 
Pastarasis buvo kaltinamas pa
lankumu komunistams. Tai jau 
aštuntas sukilimas nuo 1961 m., 
kai buvo nužu'dyias R. Trujillo.

Velykos Sov. Sąjungoje buvo 
švenčiamos ortodoksų bal. 25 d. 
Maskvos katedra buvo pilnutėlė 
žmonių. Komunistų jaunuoliai 
bandė trukdyti procesiją, bet mi
licija, palaikiusi tvarką, neleido 
įsiveržti šventoriun. Prie kitų 
cerkvių komjaunuoliai irgi ban
dė šaipytis iš tikinčiųjų.

Sov. Sąjungos premjeras Kosy
ginas žada savo pavaldiniams 
daugiau prekių ir automobilių. 
Pramonė turi gaminti daugiau 
prekių, o įmonių darbininkai esą 
gaus didesnius atlyginimus ir 
daugiau butų. Tai žada bolševikai 
nuo revoliucijos pradžios.

v.-Ay..'-yjK 
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Jugoslavijos diktatorius Tito, 
lankydamasis Alžerijoje, smar
kiai puolė Kinijos komunistų po
litiką, kurią išvadino “nerealia, 
reakcioneriška ir netinkančia pa
saulio pažangai”. Jis čia išryškė
jo kaip Rusijos politikos advoka
tas. Esą Rusija kovojanti ne tik 
su buržuazijos įtakomis, bet ir su 
kiniečių dogmatizmu.

JAV gynybos sekr. McNamara 
pareiškė, kad pagalba P. Vietna
mu! bus padvigubinta: vieton da
bar išleidžiamų $123 mil' metams 
bus duodama $330 mil. Kartu 
pranešė, kad §. Vietnamo gyven
tojų nuotaika esanti jau palauž
ta. Amerikos bombos savo daro, 
juoba, kad žadėtoji komunistų 
triukšminga pagalba nesirodo.

Indonezijoj paminėta 10 metų 
nuo Bandungo konferencijos, kur 
buvo susirinkę Azijos-Afrikos 
kraštų atstovai. Iš 60 kviestų da
lyvavo tik 37 valstybės. Vyravo 
ilgomis kalbomis Indonezijos Su
kamo, tačiau JAV smerkiančios 
rezoliucijos nepajėgė pravesti. 
JAV siūlomą pagalbą jis pavadi
no papirkimu.

Sov. Sąjungos užs. r. min. Gro
myko nupirko Amerikoj automo
bilį, kuris kainuoja “tik” $17.000. 
Spauda rašo, kad proletarai per
ka automobilius, kuriais ligi šiol 
važinėdavo tik karaliai. Automo
bilio viduje yra Įtaisytas net tele
vizijos aparatas. Taigi, anot kalė
jime sėdinčio jugoslavo Džilas, 
atėjo “naujoji klasė”.

Ganos valdovas Nkrumah, ku
rio rankose sukoncetruotos visos 
valdžios, apkaltino savo augštus 
valdininkus, kad jau trūksta kraš
te įvairių prekių. Jis tvirtina, 
kad šie valdininkai gaunamas 
prekes išdalina savo giminėms ir 
kitų augštų valdininkų šeimoms.

Buvo pasklidę gandai, kad Bul
garijos komunistų dalis, palanki 
kiniečių komunistams, padarė 
perversmą prieš maskvinius ko
munistus. Bulgarija pradžioje pa
neigė šiuos gandus, bet dabar aiš
kėja, kad ten subruzdimas buvo, 
nes dalis sąmokslininkų pabėgo 
į Jugoslaviją, dalis yra suimta, ki
ti nusižudė. Jų tarpe buvo ir ge
nerolų.

Raudonoji Kinija, pati būdama 
labai neturtinga, šelpia sau pa
lankius komunistus ir valstybes. 
Pereitais metais ji išdalino tokių 
pašalpų ir beprocentinių pasko
lų net $324.000.000. Palyginti su 
JAV, tai labai nedaug.

Sovietų priešlėktuvinės raketos 
jau atgabentos į Kipro salą. Prez. 
arkiv. Makarios pareiškė, kad jos 
įrengtos apsaugai nuo Turkijos 
lėktuvu.*

Raudonojoj Kinijoj yra apie 
50 įvairių tautinių grupių — ma
žumų. Dabar kinečiai pradeda jas 
spausti. Nors oficialiai pareiškia
ma, kad valdžia respektuoja jų 
kalbas, religijas, tautinius papro
čius, bet faktinai jos visos dau
giau ar mažiau persekiojamos, jų 
kalbos naikinamos, tikybų išpaži
nėjai niekinami. Dabar kiniečiai 
pasiryžę tas tautines mažumas ko- 
munistinti. Savo laiku net ir N. 
Chruščiovas buvo išsitaręs japonų 
žurnalistui, kad Kinija valdo sa
vo tautines mažumas jėga (lyg 
Rusijoj būtų kitaip). Ypatingai 
žiauriai kiniečiai elgėsi Tibete.

Anglijoj šiuo metu yra priva
žiavę įvairių spalvotų žmonių — 
per vieną milijoną iš įvairių jos 
buvusių kolonijų. Vyriausybė pa
ruošė įstatymo projektą, pagal 
kurį bus draudžiama rasinė dis
kriminacija viešbučiuose, resto
ranuose, teatruose, šokių salėse 
ir visur kitur. Taip pat bus drau
džiami įvairūs priešrasiniai raštai 
ir kalbos.

Gegužės 2 d. dalyvaukime visi kaip vienas KLB krašto tarybos rinkimuose^
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9 RELIGINIAME GYVENIME
* Daugelis žydų laikraščių iš- inžinierius ir jo žmona Luz Ma- 

reiškė nepasitenkinimą popie- ria, 41 m., yra pirmoji vedusių 
• žiaus Pauliaus VI Kančios sek- pora šv. Tėvo paskirta sekan- 

madienį pasakytu pamokslu, ku- čiai santarybos sesijai dalyviais- 
klausytojais. Ši pora 1958 m. 
Meksikoje yra įsteigusi Krikš
čioniškos šeimos Sąjūdį ir jai 
vadovavusi. Dabar šiam sąjū
džiui priklauso 12.000 šeimų 52 
vyskupijose. Sužinoję apie pa
skyrimą, jie pareiškė: “Mes ti
kimės tapti bendru šių laikų 
šeimų balsu santaryboje.”

* Australijoj Viktorijos vals
tijos 50 anglikonų ekumeninių 
reikalų komiteto narių savo se
minare ištisai studijavo Vatika
no santarybos paskelbtąją kons
tituciją apie Bažnyčią.

* Septynios krikščionių bend
rijos po sutarties pasirašymo 
dėl bendro paviljono 1967 m. 
parodai Montrealyje tęsia savo 
darbą ekumeninėje dvasioje. 
Šiuo metu jos parašė bendrą 
velykinį laišką tikintiesiems. Jį 
pasirašė: katalikų vardu — kar
dinolas Leger, anglikonų—vys
kupas Kenneth Maguire, United 
Church — Victor Rose, presbi- 
terininkų — Charles C. Coch
rane, ortodoksų — kun. Pierre 
Popescu ir baptistų — Emrys 
M. Jenkins.

* Budistų vienuolis Thich 
Nguyen Til, 32 m., susidegino 
Vinhstruong kaimelyje apie 275 
mylios nuo Saigono. Jis paliko 
tris laiškus, kuriuose maldauja, 
kad: gailestingoji dievybė padė
tų išgelbėti žmones iš dabarti
nio komunistų propaguojamo 
karo; kad komunistai užbaigtų 
tikinčių persekiojimą, melagin
gą propagandą ir nenaudotų pa
godų savo subversyvių jėgų tel
kimui; kad visi Vietnamo budis
tai jungtųsi į tautinį frontą ir 
priešintųsi komunistams.

* Vokietijos vyskupai paskel
bė pareiškimą bendrų pamaldų 
su ortodoksais ir protestantais 
reikalu katalikų bažnyčiose. Jie 
įspėjo katalikus perdaug laisvai 
nesitelkti į bendras pamaldas 
su protestantais, nes tai nevi- 
suomet išreiškia ekumeninę 
dvasią ir ją kartais nustelbia. 
Tokios pamaldos yra leistinos 
tik tam tikrais atvejais, kaip 
pvz. meldžiantis už krikščionių 
vienybę, ir turėtų būti atlieka
mos vietose, kurios normaliai 
nėra naudojamos maldai. Visais 
kitais atvejais katalikai turėtų 
gauti leidimus iš savo vyskupų.

* Vysk. V. Brizgio vyskupys
tės 25 m. jubilėjus — š.m. gegu
žės 20 d. Iškilmės rengiamos 
Čikagoj šv. Kryžiaus bažnyčioj.

* Š. Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės suvažiavimas įvyks 
gegužės 18-19 d. Čikagoje. Pir
mąją dieną posėdžiai vyks pas 
Tėvus jėzuitus Jaunimo Centre, 
antrąją — Tšvų marijonų vie
nuolyne. Suvažiavime dalyvaus: 
vysk. V. Brizgys, vysk. Pr. Bra
zys, MIC, ir vysk. K. A. Salatka. 
Paskaitai pakviestas vysk. Pr. 
Brazys.

Kun. J. Stš.

riame jis paminėjęs istorinį to 
laiko žydų Kristaus atmetimo ir 
nužudymo faktą kaip pasikarto
jantį ir dabar mūsų tarpe tuose 
žmonėse, kurie atmeta Kristų ir 
kovoja prieš Jį. Du Italijos žy
dų vadovai pasiuntė popiežiui 
protesto telegramas. Rabinas 
Mare H. Tanenbaum, tarpreli- 
ginių santykių Amerikoje direk
torius, pareiškė, kad “tas ne
lemtas žydų paminėjimas kaip 
‘žmonių .... kurie mušė, niekino 
ir pagaliau nužudė Jėzų’ Pau
liaus VI gavėnios pamoksle, yra 
svarus argumentas, rodąs, kaip 
svarbu, kad ketvirtoje Vatikano 
santarybos sesijoje būtų galuti
nai priimta deklaracija išryški
nanti žydų vaidmenį nukryžiavi
me.” Anot jo, šis įvykis esanti 
tikra ironija, nes išstudijavus 
popiežiaus kalbą ištisai matyti, 
jog jis kaip tik stengęsis įrodyti, 
jog tų laikų žydai pateisintini, 
nes nežinoję, kad Jėzus yra 
Kristus ir todėl nesą dievžu- 
džiai; tačiau tradicinis nukryžia
vimo atpasakojimas sukėlęs žy
duose nerimą.

* Kun. B. Schweitzer, tik su
grįžęs iš kelionės po Rumuniją 
ir Vengriją, pareiškė, kad mons. 
A. Casaroli, atstovavęs Vatika
nui sudarant sutartį su Vengri
ja, kol kas dar nenorįs imtis 
jokių veiksmų sutarties sudary
mui su Rumunija, nors tokia su
tartis ir labai reikalinga. Prie
žastis — dabar vėl pablogėjusi 
Katalikų Bendrijos padėtis 
Vengrijoje. Jo manymu, būtų 
išmintingiau kol kas lukterti ir 
pažiūrėti, ar padarytoji sutartis 
su Vengrija duosianti benk kiek 
naudos.

* Kard. Koenig yra paskirtas 
naujai įsteigto sekretoriato ne
tikintiesiems pirmininku. Jis 
pareiškė, kad šios institucijos 
užduotis nėra kova prieš ateiz
mą, o pastangos padėti Katalikų 
Bendrijos pastoraciniame dar
be įvairiuose kraštuose, sten
giantis pašalinti neapykantą, ki
lusią iš religinių ir antireligi
nių nusistatymų,* ir bandymas 
užmegzti ryšius* su ateistiniais 
sąjūdžiais.

* Kard. Bea buvo nuvykęs į 
Konstantinopolį pas patriarchą 
Atenagorą I, atsilygindamas už 
š.m. vasario mėn. padarytą vizi
tą Atenagoro I atstovų popiežiui 
Pauliui VI. Jis įteikė patriar
chui skirtą popiežiaus laišką, 
kuriame pastarasis užtikrina 
dar kartą, kad drauge su visais 
santarybos tėvais jis trokštąs 
krikščionių vienybės, kaip jos 
troško Jonas XXIII, sušaukda
mas II Vatikano santarybą. Su
grįžęs kard. Bea pareiškė, kad 
paskutinėmis dienomis “buvo 
daug padaryta pagilinant ryšius 
tarp Konstatinopolio ortodoksų 
ir Romos Bendrijos.

* Jose Alvarez Icaza — 44 m.

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 •

MOHAWK
FURNITURE LTŪ

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose - 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro.

Lietuviškas kaimas kryžkelėje
(Tęsinys iš pr. numerio)

Dabar pavartykime romano 
puslapius, kurie rodo kurion 
kryžkelėn įstūmė lietuviškąjį 
kaimą pavergėjo primestoji san
tvarka.

Romanas prasideda bėgimais 
iš kolchozo.

“Tai ką, Galini? Iškeliauji?
Tokiems kaip mudu pasaulis 

ne platesnis už elgetos terbą... 
Reikia mokėti gyventi. Kai rei
kia, susitrauk kaip ežys į kamuo
lėlį. Tegu šuo loja. Palos, atsi
bos, ir nubėgs šalin. Tada tu vėl 
atsitiesk, rėpliok savo keliu. Bet 
rėplioti reikia mokėti” — aiški
na Motiejus Lapinas, buvęs 
stambus ūkininkas, nūnai malū
nininkas, pasiturintis ir kitiems 
pavydą keliąs Motiejus Lapinas

alkanam reikia duonos, pilvą 
prikimšti reikia, tik tada jis ta
vęs klausys...” (35 psl.).

Taip svarstė Martynas Vili
mas laukdamas naujo pirminin
ko Toleikio, kurį “išrinko” kol
chozo gyventojai. Šileikis atker
ta Vilimui: “O iš kur tas susitari
mas? Grigas (vietos kompartijos 
sekretorius) prikurstė Jurėną 
(rajono kompartijos sekretorių)... 
Ir užkorė Toleikį. Bet leiskite 
paklausti ar kas jo norėjo? Atsi
rado keli, pakėlė rankas — mes 
žinom, kad savanorių visur atsi
randa — o dauguma ėjo prieš.

— Pusė šoko prieš mane...— 
sumurmėjo Martynas. O kad su
kurstė, tai teisybė.

— Bet kas ta pusė? Suklaidin
ti kvailiai ir asmeniniai priešai. 
Iš pavydo, iš keršto...” (41 psl.).

Naujasis pirmininkas Arvydas 
Toleikis, jaunesnis už buvusį 
pirmininką Martyną, aršus ko
munistas, bandė atstatyti tvar
ką. Jis žadėjo daug, penkrublį 
už darbadienį. Pradėjo pasitu
rinčių, dvi karves laikančių kol- 
chozininkų apkarpymu ir iš jo 

s tvartelių mėšlo vežimu kolchozo 
Jaukams* tręšti. Prasidėjo arši

“Kokia čia be laimė, Motie
jau. Darbadienio tabakui neuž
tenka, o arai... Et, kas dar be 
šeimos gali žiopčioti. Gi tu, žmo
gau, iki ausų vaikais apsikrovęs, 
stipk badu” — prabilo Lukas 
Rimša, jo bendrabutis, įnamiu 
vadinamas” (7 psl.).

Ankstesni kolchozo pirminin
kai Tautkus ir Bariūnas taikstė
si vyresnybei, blogai ūkininką-' 
vo, bet savęs nepamiršo. “Anie:
darė nriėio iki to kad už darba-1 kova del 10 mesl° vezimU 1S fae- aare, priėjo iki to, Kaa uz aaroa nrahiin Mnrta
dieni graminėmis svarstyklėmis 
svėrė. Sukiršino, ištvirkino žmo
nes, priveisė vagių” (34 psl.).

Bet prieš naują pirmininką 
Martyną Vilimą, seną komunis
tą, pati gamta ėjo. Cukriniai 
runkeliai “užaugo ne ką didesni 
už kiaulės uodegėlę” (34 psl.).

Linus rudenį įsakė ministeri
jos įgaliotinis lauke pakloti, “o 
netrukus užsnigo, paskui prasi
dėjo liūtis, vėl sniegas. Dalis vi
siškai supuvo...” (35 p ).

“Taip, kur pažiūrėsi, nuostolis 
ant nuostolio, ir rudenį už dar
badienį vėl ne ką daugiau įpylė, 
kaip Tautkus su Bariūnų kad 
įpildavo. O žmogui reikia gyven
ti. Todėl vertėsi, kaip kas galėjo 
— spekuliavo, grobė kolūkinį 
turtą, kitas net į kaimyno višti
dę nepasidrovėdavo įlįsti,—taip 
sugadino nepriteklius žmones. 
Virė širdis ant tinginių, sekiojo 
vagis, ir grasino, ir geruoju kal
bino sąžiningai užsidirbti duoną, 
bet pamokomas žodis lygu žirnis 
į sieną atsimušdavo. Ir nubaudė 
ne vieną, nubraukdamas darba
dienius, tačiau anie tik šaipėsi 
iš tokios bausmės, esą, per naktį 
atsiimsiu nuostolį... Norėjo pa
gąsdinti: pričiupo Strazdų Vincą, 
arklininką, su avižų maišeliu, 
pasodino trejiems metams, o 
naudos tebuvo tik tiek, kad visi 
pradėjo neapkęsti, dėti į šuns 
dienas, gi vieną pavakarę iš krū
mų net akmenį į nugarą palei
do. .. Ne, piktuoju nieko hepa-

mo. Ir tuo metu prabilo Morta 
Rimšienė, motina didvyrė, gavu
si ordiną ir raštą paties Voroši- 
lovo pasirašytą: “Kad valstybė 
paremia, nėra ko prikišti. Tavo 
žmona už mane negimdė. O kai 
dėl tavo kolektyvo, tai ką jis 
man davė? Dėl jo būčiau išdvė
susi badu su visais vaikais. “Ry
toj bus. geriau, rytoj bus ge
riau”. Kada tas rytojus ateis? 
Tur būt, kai mūsų nebebus. Šu
niui į uodegą tokį rytojų! Aš ir 
mano vaikai norime šiandieną 
gyventi” (110 psl.).

šios kalbos klausėsi ir komu
nistas Raudonikis, kalvis, “ku
riame be pasigardžiuojančio 
smalsumo daugiau nieko nesi
matė. Magdės (Raudonikienės) 
veizolai žybčiojo tokiomis pikto
mis patyčiomis, kad Arvydas 
krūptelėjo, susidūręs su jos 
žvilgsniu, ir nesąmonigai aplėkė 
akimis susirinkusius; pasijuto 
kaip žmogus einantis per lieptą: 
staiga neteko pusiausvyros, grie
bėsi už turėklų, bet turėklų ne
buvo ... (110 psl.).

Arvydas Toleikis, naujasis 
pirmininkas, griebėsi vortinklio, 
taiklaus žocįjjo: "“Taip, iki šiol gy
venote nepavydėtinai. Aš gerai 
suprantu Rimšienės nepasitikė
jimą. Iš tiesų, reikia būti visai 
bukam arba fanatikui, kad tikė
tum ta pačia malda, matydamas, 
kad ji neveda į išganymą. Pir
miausia žmogui reikia duonos, o 
ne tuščių žodžių. Pažadais žąsies

penimi. Auginote grūdus, bet 
patys negaudavote, o jei gauda
vote, tai po žiupsnelį, ir tie pa
tys blogiausi pasturlakai, nes ge-

įsiteikti vyresnybei, išgrūsdavo 
su gurguole. Paskui įvairūs mo
kesčiai už vaismedžius, pieno, 
vilnų prievolės. Net kiaulės odą 
reikdavo atiduoti. Valstietis bu
vę karvė, kurią visi melžė, bet 
niekas nešėrė. Tai ko stebėtis, 
kad vargšė užtrūko?” (111 psl.).

Pirmininkas Toleikis šauna 
dar toliau žmonėms nuraminti: 
“Rimšienė pasiuntė kolektyvą 
šuniui į uodegą. O gal jis, tas jū
sų kolektyvas ten ir buvo? .. 
Buvo toks pirmininkas Tautkus. 
Pats gėrė ir kitus girdė už, jūsų 
pinigus, o jūs tylėjote. Atėjo ki
tas toks pat, tik praktiškesnis — 
Bariūnas — apvaginėjo kolūkį, 
vėl niekas nė šnypšt. Skundėtės, 
verkšlenote už akių, keikėtės, ma
tydami, kaip kolūkis su kiekvie
na diena eina žemyn, o pirmi
ninko mūriukas aukštyn” (111 
psl.).

“— O ką mes galėjome pada
ryti? — atsirito iš būrio sunkus 
atodūsis.

— Reikėjo prisitaikius nudobti 
gyvatę, — Gaigalas sugriežė 
dantimis”.

Minios įkarštis atlyžo. Viešas 
negerovių išpažinimas minios jei 
neįtikino, tai bent nuramino. Šio
je įtampoje grietinvežio Gojelio 
pastaba sukelia juoką:

“— Geras pirmininkas. Bedie
vis, komunistas, o labiau žiūri 
Dievo įsakymų už mus, krikščio
nis.

— O kas kolūkio grietinę ge
ria tiesiai iš bidonų?

— Pavalgyti prie stalo ne 
nuodėmė... — sumurmėjo Go
jelis” (111 psl.).

Ir Motiejus Lapinas neramus, 
kai užtinka negandas:

“Tu vėl samdinys, po kito bo
tagu, tik tas botagas skaudžiau 
kerta. Vėl tavo žemė nebe tavo, 
ir nėra aiškesnės vilties, kad ga
li pasidaryti tavo. Gyveni kaip 
kiškis pakrūmėje, laukdamas, 
kada medžiotojas užeis. Vakar 
netekai ūkio, šiandien gali iš
mesti iš savo paties malūno (taip 
ir nutiko G. G.), o rytoj, ko ge
ro, atims ir šį žemės lopinėlį, ant 
kurio kol kas dar turi teisės pa
sėdėti” (245 psl.)

Jonas Avyžius, KAIMAS KRYŽ
KELĖJE, 498 psl. Pasirašyta 
spaudai 1964. XI. 17. Leidinio 
nr. 4297. Tiražas 15.000 Spaudė 
Valstybinė Raidės spaustuvė 
Kaune, Spaustuvininkų g. 11. 
Užsakymo nr. 3474. Redaktorius 
J. Jasinevičius. Dailininkė R. Gab
rėnaitė. Techn. redaktorius D. Ja
kubonis. Kaina 96 kap.

Antigua - ramaus poilsio sala
Trumpa kelionė keturmotori- 

niu propeleriniu lėktuvu. Dar ke
letas salų bei salelių siluetai apa
čioje, atsišviečią mėlyname jūros 
vandenyje, ir lėktuvas jau nusilei
džia Antigua salos aerodrome. 
Trumpas muitinėje valizų patikri
nimas ir žvilgtelėjimas į doku
mentus. Prie durų jau laukia šo
feris, pasirengęs nuvežti mus į 
viešbutį “White Sands”, kuris 
yra Hodges Bay — keletą mylių 
nuo aerodromo.
TRŪKSTA VANDENS

Šoferis stambus, gražiai nuau
gęs negras, kalbus ir inteligen
tiškas. Paklaustas apie gyvenimą 
saloje pirmiausia apgailestauja, 
kad iširo “West Indies Federa
tion”, kuri, jo nuomone, visoms 
saloms būtų atnešusi daugiau 
ekonominės gerovės. Dabar ma
žesnėms saloms, kaip Antigua, 
kuri turi tik 108 kv. mylias ploto 
su 55.000 gyventojų, yra sunkoka 
išsiversti, nes visas salos ūkis — 
cukrinių nendrių auginimas, med
vilnė ir turizmas. Didelę proble
mą sudaro ir gėlo vandens trūku
mas, nes sala neturi upių nei eže
rų. Kadangi klimatas saloje dau
giausia yra sausas ir saulėtas, tai 
ir lietaus nedaug teiškrenta. To
dėl vanduo yra labai branginamas 
ir ant visų didesnių pastatų stogų 
yra vandens surinkimo latakai, 
kuriais šis brangus skystis sulei
džiamas į požemines akmens cis
ternas.
PUIKŪS PAPLŪDIMIAI

Važiuojant nuo aerodromo 
viešbučio link jau iš karto paste
bima, kad nėra vešlios atogrąžų 
augmenijos. Pakelėje nedideli 
krūmokšniai, kaktusų kilmės, išsi
plėtę į šalis. Salos paviršius ne
kainuotas, kelias vingiuoja pagal 
jūros pakrantę, kur trumpomis 
distancijomis vienas nuo kito išsi
mėtę įvairaus dydžio viešbučiai. 
Visi jie pastatyti prie jūros kran
to ir kiekvienas turi privatų pa
plūdimį. Kaikurie turi po kelias 
mylias ilgio balto smėlio pakran
čių. Retas kuris turi maudymo-

ST. DALIUS

si baseiną. “White Sands” viešbu
tis, kuriame apsistojome, turi ga
na dideli baseiną, pripildytą sū
raus jūros vandens. Pakrantės 
nuostabios: mylių mylios baltas 
spindintis smėlis ir visa sala ap
linkui — vienas ištisas paplūdi
mys.

Antigua sala nuo Niujorko — 
apie 1600 mylių ir nuo Puerto Ri
co — apie 300 mylių. Antigua tu
ri labai stiprų britišką atspalvį, 
nes nuo 1667 m. be pertraukos 
yra britų kontrolėje. Vietiniai 
gyventojai yra negrų palikuonys, 
kurie buvo atvežti dirbti cukrinių 
nendrių laukuose. Jie pasižymi 
lėtu būdu ir draugiškumu sveti
miesiems, todėl yra labai mėgia
mi britų turistų, kurie Antigua 
salą laiko kaip savo namias.
OFICIALI NUOTAIKA

Atvykus i viešbuti ir užsiregist
ravus bei gavus kambarį kaip tik 
buvo popietinis “tea time”, ku
ris praėjo labai oficialiai, kad net

rodo, net perstipriai pučia, bet 
užtat ir saulės karštumą žymiai 
mažiau jauti.
ŠVARKAS IR KAKLARAIŠTIS

Paėję pusmylį viena linkme, 
grįžtame į kitą pusę nueidami be
veik iki Amerikos karinės bazės. 
Tai sekimo stotis iššautoms rake
toms iš Cape Kennedy, Florida. 
Antigua sala buvo pasirinkta dėl 
švarios atmosferos ir gero mato
mumo, nes beveik visą laiką yra 
saulėta ir ' mažai debesuotumo. 
Kelyje sutinkame nedaug autove- 
žimių, kurie laikosi kairės kelio 
pusės. Daug juodukų vaikščioja 
abiejomis kryptimis ir beveik vi
si sutinkami sveikinasi sakydami 
“hallo”.

Pasižvalgę į mėlynuojančią jū
rą, šniokščiančias bangas, kurios 
nerimdamos veržiasi į krantą, 
grįžtame atgal. Persirengiam va
karienei, kuri yra formaliai atlie
kama, todėl reikia būtinai dėvėti 
švarką ir kaklaraištį. Valgomoje 
salėje, kurios vienas šonas atvi
ras sodo pusėj, gražiai padengti

a

VANDAI BALSIENEI,

jos vyrą inž. LEOPOLDĄ BALSĮ ir sūnus 
jų dideliame skausme užjaučia kartu dirbusios 

Montrealio Dr. V. Kudirkos šeštad. mokyklos mokytojos —
Navikėnienė, Rimkevičienė ir Paškevičienė

VANDAI BALSIENEI mirus, 
vyrą LEOPOLDĄ ir sūnus ARĄ ir RIMĄ 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
I. P. Lukoševičiai
M. B. Povilaičiai

VANDAI BALSIENEI mirus, 
seseriai poniai J. PACEVIČIENEI 

skausmo ir liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą —
Eugenija ir Marcelius Gugiai

VANDAI BALSIENEI mirus,
jos seserį JANINĄ PACEVIČIENĘ ir jos šeimą 

liūdesio valandose giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
A. V. Dubickai

VANDAI BALSIENEI mirus, 
jos seserį JANINĄ PACEVIČIENĘ su vyru dr. STASIU 

ir visą šeimą giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
Masiulioniai ir Valickienė

Inžinierių LEOPOLDĄ BALSĮ, jo mylimai žmonai mirus, 
nuoširdžiai užjaučia —

Lietuvių Jūrų Skautijos
Neringos tuntas

VANDAI BALSIENEI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame inžinieriui L. BALSIUI, 

kolegoms ARUI ir RiMUI jų liūdesio dienomis —
Liet. Studentų Sąjungos
Toronto skyrius

VANDAI BALSIENEI mirus, 
skautą vytį Arą, jo brolį, tėvelį ir jos seserį 

ponią JANINĄ PACEVIČIENĘ, 
giliai užjaučiame ir kartu su jais liūdime —

Geležinio Vilko skautų vyčių būrelis

Mielą draugovės narį ARĄ BALSĮ, 
netekusį brangios mamytės, 

nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės maldoje —
Toronto studentų ateitininkų draugovė

KAROLINAI VAITIEKŪNIENEI Lietuvoje mirus, 
jos sūnums — inž. VAITIEKŪNUI, PETRUI ir 

dukteriai JULEI bei jų šeimoms liūdesio valandoje 
gilią užuojautą reiškia —

Pasaulio Lietuviu Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Toronto skyrius

ris praėjo iaoai oiiciaiiai, Kaa nei r . . \ 1 ° ,----r------, *?
nemalonu buvo sėdėti. Visi sve-1 s?alai- geras .ir. ska,nuS valglS’
čiai, kurių buvo nedaugiau de
šimties kartu su viešbučio savi
ninku ir jo žmona, susėdę didžiu
liam kambaryje tylėdami lėtai 
siurbčiojo arbatą. Negrė patar
nautoja visiems padavinėjo puo
dukus arbatos su keletu sausai
nių. Svečiai anglai, škotai pusbal
siu vos vienu kitu žodžiu kartais 
persimesdami įsigilinę buvo į ar
batos siurbčiojimą arba vartė žur
nalus. Mes, kaip juodos varnos 
įsimaišę britiškos kilmės draugi- 
jon, pasijautėm labai nejaukiai. 
Tad pasiskubinome nusiimti nuo 
šios nemalonios pareigos.

Išeiname pasivaikščioti pajūrio 
keliu, kuris yra gana prastos ko
kybės, kažkada asfaltą matęs ir 
gerokai vietomis duobėtas. Pake
lėse prisiglaudę įvairaus dydžio 
namai ir namukai, apsupti sodų 
ir sodelių. Medžių šakos linguoja 
nuo vėjo, kuris niekur taip nebu
vo stipriai jaučiamas kitose salo
se. Taip vadinamas “trade wind” 
šią salą labai stipriai paliečia, at

daugiausia jūrinės kilmės — vė
žiai ir žuvys. Kadangi yra šešta
dienio vakaras, tai rekomenduoja 
nueiti iki sekančio viešbučio, kur 
tą vakarą vyksta šokiai. Mat, čia 
jokių naktinių klubų nei kitokių 
pramogų, kurias teikia didieji 
miestai, nėra. Vyksta labai ramus 
gyvenimas, kurį paįvairina tik 
šokiai, o šiaip turistai poilsiauja 
saulėje bei išnaudoja jūros teikia
mus malonumus, maudydamiesi 
arba meškeriodami.

(Bus daugiau)

Brangiai motinai KAROLINAI VAITIEKŪNIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnums — 

inž. STASIUI VAITIEKŪNUI, PETRUI ir 
dukteriai JULEI bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia —

G. B. Baranauskai

Mielą JULIJĄ VAITIEKŪNAITĘ ir inž. ST. VAITIEKŪNĄ 
su šeima, jų mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
. Tamulionių šeima

__New Delhi. — Indijos valdžia 
įsakė iš naujo tirti Mahandas 
Gandhi prieš 17 metų įvykusį nu
žudymą. Tai ryšium su smarkiai 
augančiu dešiniųjų hinduistų są
jūdžiu, kurio narys tą garsųjį vy
rą nužudė. Vieno laikraščio re
daktoriaus teigimu, esą jis iš- 
anksto įspėjęs valdžios pareigū
nus apie gręsiantį atentatą, tačiau 
jie nekreipę dėmesio.

MARIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 
jos sūnui inž. BENUI BARANAUSKUI, 

jo šeimai ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Angelė ir Jonas Jadviršiai 
Genovaitė ir Leonas Juodeikiai
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e ŠEIMOS ŽIDINYS
Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENE

JAUNOS ŠEIMOS IR GIMINĖS
T. PLACIDAS, O.F.M.

— Gal einam šį vakarą į ki
ną? — ragina žmona vyrą. — 
Kaimyniniame teatre mačiau 
yra naujas filmas.

— Einam tai einam, bet kas 
pabus prie vaikų? — užsimena 
vyras.

z — Oooo, mama pabus! — už
tikrina žmona, iš anksto žinoda
ma, kad senutė motina neiš
drįs atsisakyti.

Praėjusį antradienį dukra tu
rėjo išeiti į kažkokius kursus, 
ketvirtadienį — į draugei ruo
šiamą mergvakarinę staigmeną, 
šį vakarą — kiną, ir taip reika
lai be galo. Savaitė iš savaitės, 
mėnuo iš mėnesio, čia pasakant 
ir čia paliekant, atrodo, kad ne 
mamos, bet močiutės auginami 
tos šeimos vaikai.

Kitas atsitikimas: jauna pora, 
neseniai vedę, nusiperka nau
jus baldus. Nusiperka tokius, 
kokius išsigalėjo ir kokie jiems 
patiko. Atvyksta jaunavedžių 
aplankyti jų artimieji. Kaiku- 
riems iš jų naujieji baldai nepa
tinka, ir tai jie pareiškia vi
siems girdint: “Laužas! Nemo
derniški! Kurie juos išsirinko, 
neturėjo jokio skonio!..”

Jei jaunavedžiams tie baldai 
buvo geri, kodėl jie turi užkliū
ti tiems, kurie jais, išskyrus šios 
dienos svečiavimąsi, nesinau
dos? ... Ne kitiems, bet sau 
jaunavedžiai juos nusipirko!

Istorijų apie gimines ir gen
tis — uošvius, uošves, šešurus, 
anytas, žentus ir marčias — yra 
pilna kiekvienoje kalboje. Ir 
mūsiškėje jų nestokoja. Vienos 
jų yra juokingos, kitos — liūd
nos; vienose kaltinami vedę vai
kai, kitose — artimieji; vienos 
iššaukia mūsų užuojautą, kitos 
— pasipiktinimą.

Deja, daugelis istorijų, anek
dotų ir juokų išreiškia realaus 
kasdieninio gyvenimo komediją 
ar tragediją, išmintį ir pamo- 

, kas. šiaip ar taip, šeimose, ypa
tingai jaunose, giminių proble
ma yra didelė. Statistika rodo, 
kad skyrybų bylose giminių 
maišymasis šeimos reikaluose 

. nurodomas kaip gana dažna sky
rybų priežastis (apie 20%), o 
šeimos reikalų patarėjai tvirti
na, kad maždaug 50% visų ne
sutikimų tarp vyro ir žmonos 
kyla dėl giminių. Tiesa, šiame 
kontinente gyvenančias nauja
kurių lietuvių šeimas ta proble
ma mažiau kankina, nes daugu
ma šeimų tėvų čia neturi, o kiti 
artimieji gyvena išsisklaidę to
liau. Visdėlto problema gana ge
rai pažįstama ir lietuvių šei
moms. Priaugančiai mūsų kar
tai ši problema atsistos visu 
rimtumu. ♦ • •

Be jokios abejonės, didžiau
sia tėvų, uošvių ir aplamai gimi
nių daroma klaida yrą ši: jie 
nepalieka savo vaikų ir savo ar
timųjų šeimų ramybėje! Jiems 
nepaprastai sunku persiorien
tuoti, kad ten jau nauja šeima 
ir naujas gyvenimas. Jie nega
li sutikti su mintimi, kad jie iš 
savo vaikų gyvenimo turi pasi
traukti. Tai ypatingai sunku su
prasti kaikuriems tėvams, ir jų 
tarpe pasitaiko net tokių, kurie 
savo žentą ar marčią net ilgą 
laiką po vedybų traktuoja kaip 
Įsibrovėlį, kuris pavogė ar išplė
šė sūnų ar dukra.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

TOMAS - LEONAS, 23 m. amžiaus 
jaunuolis, kuris prieš 5 m. atvyko iš 
okup. Lietuvos kartu su savo sese
rimi Regina pas tėvus, šiomis die
nomis gavo JAV pilietybę. Ta pro
ga jo atvažiavimo į Ameriką istori
ja ir tolimesnieji gyvenimo epizodai 
šioje šalyje buvo plačiai aprašyti 
Čikagos didžioje spaudoje. Tomas 
dabar studijuoja Illinois universite
te Čikagoje, kur pagrindiniu dalyku 
yra pasirinkęs matematiką. Jis daly
vauja taut, šokių grupėje, su kuria 
praėjusį rudenį buvo nuvykęs i Niu
jorką dalyvauti Liet. Dienoje ir pa
saulinėje parodoje. “Chicago Sun Ti
mes” rašo, jeigu Tomas būtų likęs 
Lietuvoje, greičiausia trejiem me
tam būtų turėjęs eiti sov. armijom 
Į kolegiją ten nebūtų priimtas, ka
dangi tėvai gyvena Amerikoje. Pa
našiai atsitiko su jo seserimi Regi
na, kuri buvo gavusi mokslo stipen
diją, bet paaiškėjus, kad tėvai 

yra Amerikos piliečiai, stipendija 
buvo atimta.

Tomo-Leono, kuris yra JAV Liet. 
Bendruomenės tarybos narys, sesuo 
Regina šiuo metu gyvena okupuotoje 
Lietuvoje. Ji, pagyvenusi Čikagoje 
apie vienus metus, grįžo atgal ir iš- 
tekėjo už mokslo dienų draugo. Vė
liau ji kartu su juo norėjo važiuoti 
Amerikon, bet negavo leidimo.

Naujasis Amerikos pilietis ameri
kiečių spaudos atstovams pasisakė, 
jog iki studijų pabaigos gyvens ČL

Tokiais atvejais, suprantama, 
vartai konfliktui tarp giminių 
paliekami plačiai atverti. Kal
boms, kritikavimui, įskaudini
mams čia puikiausia dirva: ji 
— nepakankamai graži, jis per- 
mažai uždirba; ji — menka šei
mininkė, jis — mokslo perma- 
žai ragavęs; ji — perdaug nosį 
užrietus, jis — perdaug kuklus 
ir neveržtus...

Giminės, nesvarbu kiek jie 
artimi, net ir tėvai, naują šeimą 
turėtų traktuoti ir respektuoti 
kaip visiškai atskirą, nedalomą 
ir jiems nepriklausomą viene
tą. Jie turėtų suprasti ir visam 
laikui įsisąmoninti, kad vyras 
ir žmona savo lojalumą, ištiki
mybę, meilę, pagarbą, paslau
gą ir t.t. pirmoje vietoje pažada 
ir rodo vienas antram, ir kad 
tretieji asmenys, nežiūrint kaip 
jie artimi, brangūs ir mylimi, 
yra visam laikui išskirti. Vargu 
ta mintis kur nors kitur bėra 
aiškiau išreikšta kaip šv. Rašte, 
kur sakoma: “Vyras paliks savo 
tėvą ir motiną ir laikysis savo 
žmonos, ir du bus vienas kū
nas” (Mt. 19,5).

Vedybinio gyvenimo pradžio
je labai svarbu, kad jaunoji po
ra turėtų palankiausias sąlygas 
vienas antrą geriau- pažinti, 
prie vienas antro priprasti, kar
tu daryti sprendimus ir kartu 
pergyventi padarytų sprendimų 
pasekmes, nežiūrint, ar jos bū
tų linksmos ar liūdnos. Tik to
kiu būdu išmokstama savaran
kiškai gyventi, tik tokiose sąly
gose jaunavedžiai greičiausiai ir 
geriausiai pažįsta vienas antrą, 
tik tokioje aplinkoje jie subręs
ta į pilnesnes asmenybes.

šiandien visi sociologai ir 
psichologai sutinka, kad tokiam 
augimui ir brendimui sąlygos, 
gyvenant kartu su tėvais, gimi
nėmis yra mažiausiai palankios. 
Jaunavedžiai turėtų gyventi at
skirai nuo giminių. Išimtys, 
aišku, yra galimos, bet jos bend
ros taisyklės negriauna. Jei gy
venama kartu vienuose namuo
se, tai ne tik jaunavedžių, bet 
ir kiekvienos kitos šeimos pri
vatumas neturi būti pažeidžia
mas.

Būtų neteisinga manyti, kad 
giminių žala padaroma iš blo
gos valios. NS, ji dažniausiai at
siranda iš to, kad buvo norėta 
parodyti perdaug geros valios! 
Pvz. yra anytų, kurios savo mar
čios už jokius pinigus neprileis 
prie virtuvės: tegul ana pailsi, 
tegul ką nors paskaito — ji pa
ti pietus išvirsianti; yra tėvų, 
kurie vaikų šeimą savo namuo
se laiko be nuomos, ir anie jos 
jokiu būdu negali Įsiūlyti; yra 
giminių, kurie metai iš metų 
praleidžia atostogas kartu vieno
je vietoje ir gal net viename va
sarnamyje, nes taip esą pigiau 
ir tai suartiną šeimos narius. 
Mėginimas iš to būrio pasitrauk
ti ir tą nusistovėjusią rutiną su
griauti būtų palaikytas visų Įžei
dimu ... *

Lygiai kaip noras pakenkti, 
taip lygiai ir perdidelis noras 
visuose reikaluose pagelbėti, pa
tarti, nurodinėti gali turėti la
bai neigiamas pasekmes. Tai gi
minės turėtų taip pat labai aiš
kiai suprasti. Yra gera, kai tik
ram reikalui atsiradus padeda
ma, bet taip pat yra labai gera, 

kagoje, o vėliau gal pajudės į Los 
Angeles miestą.

MIKALOJUS IVANAUSKAS, sta
tybos inžinierius, garsėja naujais iš
radimais. šis Cicero liet, kolonijos 
gyventojas paskutiniais metais sukū
rė kelis projektus, kurie sukėlė su- 

į sidomėjimo ir amerikiečių tarpe. 
Vieną savo išradimų (kaip išgelbėti 
lėktuvo keleivius ir lėktuvo įgulą iš
tikus nelaimei) Jis neseniai refera
vo feder. aviacijos agentūrai Vašing
tone. Tas jo projektas buvo pripa
žintas vertu dėmesio ir tolimesnių 
tyrinėjimų, šio projekto 'autorius sa
vo bute buvo sukvietęs spaudos ir 
radijo programų atstovus, kuriems 
paaiškino apie savo išradimą. Kol 
kas inž. Ivanauskas apie savo projek
tus plačiau diskutuoti nenori, nes 
tuo tarpu jie dar nėra viešai skelb
tini. Įdomu, kad mintį minėtam sa
vo projektui jis yra gavęs dar Lie
tuvoje. Taip pat įdomus ir tas fak
tas, kad jo projektas yra reikalin
gas lėktuvų konstrukcijos pakeitimo.

Inž. Ivanauskas šiuo metu nemaža 
dirba ir dailės srityje, nes rengiasi 
pirmajai savo parodai, kuri įvyks ši 
rudenį. Jo technika labai originali — 
dauguma jo paveikslų yra išdeginti 
medyje. Iki šiol jis pasireiškė kaip 
parodų organizatorius. 
• • •

DAIL. ALFONSO DARGIO IR 
SKULP. ANTANO MONČIO meno

gal net dar geriau, jei giminės 
su savo pagalba — ar ji būtų 
materialinė, ar dvasinė — per
daug nesišvaisto.• • o

Būtų klaidinga manyti, kad 
konfliktuose su giminėmis jau
navedžiai visada yra be kaltės. 
Pačioje pradžioje paminėtas pa
vyzdėlis yra būdingas — dau
gelio jaunųjų šeimų vaikai yra 
paliekami senelių globoje, nes 
jaunieji tėvai ne tik vakarais 
nori kur nors išeiti, bet dar gi 
dienomis abu turi dirbti. Kad 
seneliai jaunai porai visokerio
pai padeda, nėra blogai. Bet 
blogai, kad jaunavedžiai savo tė
vams ir giminėms užsimeta, ir 
tai be jokio saiko ir gėdos. Ne
retai seneliai tėvai arba gimi
nės naujosios poros traktuoja
mi kaip jų namų sargai, kaip 
jų pievelės laistytojai ir pjovė
jai, kaip jų vaikų augintojai, 
net kaip jų pinigų skolinimo 
bendrovės, tik su tuo skirtumu, 
kad jie negali tikėtis, jog skola 
kada nors bus grąžinta.

Jei kada artimieji nebesutin
ka būti išnaudojami ir atsisako 
padėti, jaunosios poros nustem
ba ir net supyksta, tarsi iš jų bū
tų atimta jiems priklausoma tei
sė. Jaunoji pora yra nepriklau
somas ir savarankiškas vienetas, 
tad vertėtų, kad jis paskubėtų 
išmokti vesti ir nepriklausomą 
bei savarankišką gyvenimą! Ki
tų žmonių pagalba yra visiems 
reikalinga, bet nuolat gyventi iš 
kitų ištiestos rankos yra sene
lių, paliegėlių ir pavargėlių, o 
ne jaunų ir pajėgių žmonių tei
sė ir dalia.

Suprantama, tuo nenorima 
pasakyti, kad jaunieji nuo savo 
giminių turi ir gali taip atsiri
boti, tarsi jie būtų visai sveti
mi. Priešingai, santykiai su jais 
turėtų būti kuo šilčiausi dėl 
daugelio priežasčių, kurių viena 
kita minėta anksčiau. Čia vertė
tų suminėti dar vieną: vienam 
kuriam nors šeimos partneriui 
jo giminės gali būti ypatingai 
brangūs, nes jį su jais riša ne 
tik kraujo, bet ir nepamirštami 
kūdikystės bei jaunystės prisi
minimų ir pergyvenimų ryšiai, 
šilumos trūkumas, o juo labiau 
konflikto atsiradimas tarp žen
to, marčios, genčių ir giminių 
labai dažnai yra meilės atšalimo 
ir nesantaikos pradžia tarp vy
ro ir žmonos.

Anksčiau ar vėliau vedusiems 
vaikams iškyla klausimai: ką 
daryti su senukais tėvais, kiek 
skirti jų išlaikymui, kaip daž
nai siųsti siuntinius į Lietuvą, 
kur senelius tėvus laikyti — na
muose ar prieglaudoje ir pan.? 
Nežiūrint, kad vedusiems vai
kams jų pačių šeima turi stovė
ti pirmoje vietoje, visdėlto nuo 
Dievo Įsakymo gerbti savo tėvą - 
motiną nei vienas nedispensuo- 
jamas. nežiūrint kur, kokio am
žiaus ir kokiose sąlygose vaikai 
bebūtų. Ir sukūrę savo šeimas 
sūnus-duktė yra įpareigojami 
savo tėvus gerbti, mylėti ir 
jiems pagal galimybes padėti. 
Jei kaip nors Įmanoma, sene
liams tėvams turėtų būti suda
rytos sąlygos — ir tai palankios 
sąlygos! — bent paskutinius 
metus praleisti ir užgesti savo 
vaikų namuose, apsuptiems anū
kų. Seneliams parodyta pagar
ba ir meilė anūkams gali turėti 
neįkainojamos pedagoginės ver
tės. Juk ateis diena, kada ir jie 
turės apsispręsti, ką daryti su 
savo tėvais.

paroda, Įvykusi balandžio 3 - 11 d. 
Čiurlionio galerijoje, buvo viena iš 
daugiausia susidomėjimo dailės mė
gėjų tarpe sukėlusi ši sezoną.

Dail. Dargis šioje parodoje prisi
statė su 36-mis kompozicijomis, ku
rios neturėjo pavadinimų, o tik nu
merius. Antrasis čia išstatė 15 skulp
tūros darbų: iš bronzos, vario, auk
suoto medžio ir ąžuolo. Atidarymo 
dieną (balandžio 3 d.) abu dailinin
kus žodžiu pristatė dail. A. Kuraus- 
kas. Dail. A. Dargis susirinkusiems 
tarė trumpą žodi. Skulp. Moneys gy
vena Paryžiuje, kur yra susilaukęs 
pripažinimo moderniųjų skulptorių 
tarpe. Apie ji žinomas prancūzų ra
šytojas Daniel Rops yra išsireiškęs: 
“Antano Mončio skulptūrų vertė ir 
modernus savitumas yra plačiai ži
nomi. Visoje eilėje muzėjų ir priva
čiose galerijose šiandieną rasime jo 
darbų”.

Minėtą parodą Čikagoje surengė 
Lietuvių Jūrų Skautijos korporacija 
Gintaras. 
• • •

“THE CRITIC” — amerikiečių ka
talikų kultūros žurnalas savo balan
džio-gegužės nr. daug vietos paskyrė 
kun. Algimantui Keziui, SJ; davė 
jo biografinių žinių ir jo kūrybos pa
vyzdžių, iš kurių galima pajusti pui
kius kun. A. Kezio, SJ, sugebėjimus 
foto srityje.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankp masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D.R.M.NJPt. .

Garsiosios pavasario tulpės Kanados sostinėje Otavoje
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Lietuvaitės pagalba ministeriui
PASIKALBĖJIMAS SU BUVUSIU LIETUVOS PASIUNTINIU PLK. K. ŠKIRPA

“Tž” redakcijoj lankėsi retas 
svečias — buvęs Lietuvos pasiun
tinys ir laikinosios vyriausybės 
min. pirm. K. Škirpa, dabar gyve
nąs Vašingtone.

— Kas gi atvedė Jus į Toron
tą?

— Atvykau į savo žmonos pus
seserės a.a. Vandos Neniškytės- 
Balsienės laidotuves. Ta proga 
pasakiau kalbą kapinėse ir noriu 
tą patį pasakyti plačiajai visuo
menei, kad velionė turi didelių 
nuopelnų Lietuvos istorijai. Bu
vo taip. Kai aš buvau Berlyne 
Lietuvos pasiuntiniu, 1942 m. at
vyko pas mane Vanda Neniškytė 
ir prašė mudu su žmona būti jos 
tėvais. Mat, visa jų šeima Lietu
voje sovietinės okupacijos buvo 
išardyta: tėvai išgabenti Sibiran, 
o jų 6 vaikai išsiskirstė kas sau. 
Vanda tuomet buvo jauna 19 m 
mergaitė, pilna energijos, skau
tų veikėja. Mes priėmėm ją kaip 
savo dukrą ir ją globojom. Ji dir
bo Berlyne lietuvių draugijoj ir 
kartu talkino man kaip sekretorė. 
Jos dėka buvo mašinėle surašy
ti dokumentiniai mano atsimini
mai, kurių susidarė virš 1000 psl. 
Buvo sudėta visa dokumentinė 
medžiaga, liečianti mano veiklą 
Berlyne, Vilniąųs, Klaipėdos 
klausimus, sukilimo paruošimą 
Lietuvoje ir pan. Keletas kopijų 
tų atsiminimų buvo pasiųsta Lie
tuvos veikėjams ir diplomati
nėms atstovybėms — min. J. 
Šauliui Šveicarijoj ir A. Gyliui 
Švedijoj. Siunta, dėl bombarda
vimų Vokietijoj, pasiekė tik min. 
Gylį Sockholme. Po karo aš tą 
siuntą atgavau per Lietuvos pa
siuntinybę Berne, kur buvo pa
daryti keli nuorašai. Taip buvo 
išgelbėta brangi Lietuvos istori
jai medžiaga. Kad ji iš viso buvo 
surašyta, esu nepaprastai dėkin
gas velionei V. Balsienei. Be jos 
to nebūčiau galėjęs padaryti. Aš 
atvykau i jos laidotuves išreikš
damas jai dėkingumą bei pagar
bą. Ta proga noriu pabrėžti, kad 
ir jaunimas Lietuvai daug gali 
padaryti.

— Ką ketinate darvti su minė
ta dokumentine medžiaga?

— Ją panaudosiu savo atsimi
nimams, kuriuos neseniai pradė
jau rašyti. Dali jų esu jau spaus
dinęs periodinėje lietuvių spau
doje. Esu suplanavęs tris dalis: 
I — iki nepriklausomos Lietuvos 
valstybės žlugimo 1940 m., II — 
pastangos atkurti Lietuvą (suki
limas). III — veikla po Damoklo 
kardu (Vokietijoj). Tų Įvykiu liu
dininkų buvo ir daugiau. Steng
siuos įtraukti ir jų liudijimus.

— Ar tebedirbate JAV kongre
so bib’iotekoje?

— Ten išdirbau 15 metų, o da
bar pasiekęs 70 metų, esu pensi
joj ir visą likusią energiją skiriu 
atsiminimų rašymui.

— Rodos, visada domėjotės 
politika. Ar dabar joje nedaly
vaujate?

— Aktyvioj politikoj, gyvenda
mas JAV nedalyvavau, nes valst- 
tybės tarnautojui, dargi vadina
mo “classified” skyriaus, politi
nėje veikloje dalvauti neleidžia
ma. Dabar grįžti aktyvion politi- 
kon neketinu. Manau, kad bus 
svarbiau ir išmintingiau, jei pa-

čia pažymėtina, kad gegužės mėn. 
šio, bene vienintelio lietuvių foto
grafijos menininko išeivijoje, foto 
paroda bus atidaryta Čikagos meno 
institute. Tokio Įvertinimo Čikagoje 
nebuvo susilaukęs joks lietuvis me
nininkas.

rašysiu istorinės vertės atsimini
mus, kuriuos skaitys jaunoji kar
ta, besimokanti iš praeities.

— Karkas guodžia, kad laisvė 
Lietuvai ateisianti evoliucijos ke
liu. Kaip Jums atrodo ši prielai
da?

— Aš manau, kad laisvė Lie
tuvai evoliucijos keliu neateis. 
Veltui niekas nieko neduoda. 
Laisvė paprastai ateina kovos ke
liu. Dėlto aš buvau sukilimo ša
lininkas tuo metu, kai vokiečių 
armijos pajudėjo į. rytus. Nedaug 
trūko iki mūsų pastatytos val
džios pripažinimo iš vokiečių pu
sės. Buvo padaryta klaidų ir iš 
mūsų pusės. Dabartiniu* metu 
kartais girdėti pažadų pavergtie
siems, bet pažadams aš nesu lin
kęs tikėti. Dabar svarbu išsaugo
ti tautą. Rizika bus galima tada, 
kai laisvojo pasaulio armijos pa
sieks Eitkūnus. Kol kas tokių ar
mijų nematyti. Panašias mintis 
esu dėstęs Vokietijoj dar 1947 m.

— Ar nemanote, kad politinė 
situacija Europoje gali kaip nors 
pasikeisti Lietuvos naudai?

— Politinę situaciją Europoje

ATOMINES BOMBOS VIRŠ JAV?
“Vieną dieną amerikiečiai gali 

pastebėti, kad virš kiekvienos jų 
karišku atžvilgiu svarbios vieto
vės skrieja, besisukąs kartu su že
me, sovietinis satelitas su atomi
nėmis bombomis”. Tokį perspėji
mą JAV duoda gen. Th. Power, 
septynerius metus vadovavęs stra
teginėms oro pajėgoms, savo kny
goje “Design for Survival”. Jis 
sako, kad JAV perdaug uoliai pri
sidėjo prie Jungt. Tautų rezoliių 
ei jos, draudžiančios satelitinį 
ginklų naudojimą. Amerikiečiai 
šią reikšmingą karui sritį apleido, 
bet vargu ar sukti sovietai pana
šiai elgsis.

Th. Power savo knygą parašė 
jau 1959 m., bet iš gynybos minis
terijos tada negavo leidimo ją 
spausdinti. Išleido tik dabar, kai 
Powers išėjo Į atsargą. Generolas 
numato, kad ateityje JAV gali pa
naudoti atomines bombas ir ma
žuose karuose, kur JAV pajėgos 
būtų skaičiumi mažesnės už ko
munistų. Taip pat jis prileidžia, 
kad vieną dieną JAV gali už
pulti Sov. Sąjungą su atominėmis 
bomboms pačios pirmosios. Jo 
nuomone šie baisūs ginklai atei
tyje nebebus išskiriami iš kitų 
tarpo, nes istorija rodo, kad kiek
vienas ginklas po kurio laiko Įei
na i kitų ginklų tarpą ir jo varto
jimas nesukelia nuostabos ar mo
ralinių dėsnių pažeidimo.

Powers dar skiria didelę reikš
mę strateginiams bombonešiams. 
Jų naudojimas esą dar ilgai tęsis. 
Bombonešiai, naudodami tolimas 
raketas priešlėktuvinei apsaugai 
nutildyti, gali labai sėkmingai 
prasiveržti i priešo teritoriją. Po
wers apgailestauja, kad JAV ne- 
beprojektuoja jokio naujo strate
ginio bombonešio tipo, iš dabar
tinių vieni yra pasenę, o kiti sens
ta. B-47 išimami iš tarnybos. Pla
nuose numatyta tarnyboje laikyti 
600 B-52 ir 80 B-58. tačiau jie 
greit bus pasenę. Atsirandančiai 
tuštumai užpildyti. Poweris siūlo 
strateginiai aviacijai naudoti nau
jai statomą F-lll kaip vidutinio 
nuotolio bombonešį.

Naujasis visapusiškas kovos 
lėktuvas F-lll vertas dėmesio. 
Kelerių metų laikotarpy jam nu
matomas pagrindinis vaidmuo JA 
V aviacijoje. Juo susidomėjo ir 
kitos valstybės. Lėktuvas galės 
būti naudojamas kaip naikintu
vas, bombonešis ar žvalgybinis. 
Greitis 2000—3000 mylių į valan
da, o gal ir daugiau. Lėktuvas dar 
nėra pilnai išbandytas ir dar ne
gaminamas serijomis. Jo gamyba

PIRMYN, VERGAI NUŽEMINTIEJI!”
J. KRUČAS

— Pirmyn į sovehozus, kolcho
zus ir dulkinas arteles dirbti virš 
normos ir žmogiškų jėgų komu
nizmo vadų garbei ir naudai!

O šiandieną, po 25 metų komu
nistinės okupacijos, mano min
tys, kupinos nostalgijos, krypsta 
vėl ten ...

“Tie vasaros vakarai, Lietuvos 
kaime. Išeik į pievą, įsiklausyk 
ir .girdėsi, kaip dobilas ramunei 
peršasi, kaip smilgos vakarinę 
maldą kalba, kaip staiga viskas 
nutyla. Tik rugių laukas vilnija- 
si, vilnijąs!, galvas prieš kažką 
nematomą iš pagarbos lenkia. O 
vėjo nei klest. Tai Viešpats lai
mina derlių laukuose. O kai po 
dienos darbų atsisėdi sode pailsė
ti ir gegutė užkukuoja, graudu 
darosi. Lyg turėtum su nuosava 
jaunyste čia pat atsisveikinti” 
(N. G., “Draugas” nr. 240).

Šiandieną mūsų tauta komu
nizmo replėse merdi, bet yra gy
va, nes ji yra gyvas tėvynės že
mėje išaugęs organizmas, turin
tis imunitetą prieš komunizmo 
bacilas. Gerai prisimename, kad 
beveik prieš 21 metus, palikę 
skausme žaliąjį tėvynės horizon
tą, pasiėmę motinos dovanotą 
kryželį ir gimtinės žemės saują, 
kolonomis, grupėmis ir pavieniui 
plačiais Rytprūsių keliais trau
kėme į vakarus. Traukėmės nuo 
moderniškų barbarų, nuo kruvi
no komunizmo, apginkluoto va
karietiškais kapitalizmo bilijo
nais.

Mūsų tarpe buvo ūkininkų, 
darbininkų, tarnautojų ir dalis tų, 
kurie didvyrišku sukilimu išvijo 
raud. armijos įgulas bei kovos da
linius iš viso krašto, užbaigė pir
mąją bolševikų okupaciją ir pa
statė laik. vyriausybę; dalis tų, 
kurie karių uniformose atsipalai
davo iš raiid. armijos lietuviško 
korpo ir parodė jaudinančių “he
roizmo pavyzdžių Vilniaus kraš
to giriose. Kartu keliavo išsilau
žęs iš kalėjimo egzekucijų lietu
vis kankinys, stebuklingai išlikęs 
Červenės mirties kolonos liudi
ninkas, savanoris-kūrėjas ir Ne
priklausomybės Akto signataras.

“Atiduok, ką privalai” — įsa
kymas liečia mus tų kolonų daly
vius, tremties lietuvius. Tremtis 
kelia ilgesį ir tyrą meilę tėvų že
mei. Bet laikas ir gyvenamoji ap
linka negailestingai stengiasi vis
ką išnaikinti, lietuviškumas blės
ta didmiesčių ir žaliojo dolerio 
monotonijoje; Tremties lietuviš
kumas turi sunkų, bet garbingą, 
egzaminą, būti ar žūti.

Šiemet, švenčiant tremties žy
gio ir tautos nelaisvės 25 metų 
sutarti, visiems to žygio daly
viams — tremtiniams istorija už
dėjo griežtą Įpareigojimą. Kitaip 
tariant, visiems laisvojo pasaulio 
lietuviams, nežiūrint kas jie yra: 
ūkininkai, darbininkai, mokslei- . 
viai, laisvų profesijų asmenys, 
turtuoliai ar beturčiai, mokyti ar 
mažamoksliai, nesvarbu kada ir 
kokiomis priemonėmis pasiekę 
laisvąjį vakarų pasaulį. Visi turi 
būti fatališkai pavergtos Lietu
vos aktyvūs pasiuntiniai, įgalioti
niai ir bekompromisiniai kariai.

Laužkime geležinę uždangą ir 
laisvojo pasaulio žmonėms paro
dykim maskuoto komunizmo tik
rąjį veidą. Tegu žino Lietuvos 
raudonieji budeliai, kad jie dar
bais ir propaganda, kaip nuodė
guliu, lietuvio sieloje komunisti
nės liepsnos neįžiebs.

Prieš 25 metus, dar laisvės pa
vasariu kvepiančioje tėvynėje, 
užsukau radiją ant Maskvos ban
gų. 12 vai. nakties, miegas mer
kia akis, Kremliaus bokšte skam
ba varpas, girdisi muzikos melo
dija “Pirmyn, vergai nužemintie
ji”. Nejauku, kažkaip paslaptin
ga, bet nesupratau, kad tų žodžių 
melodija greit skambės ir mūsų 
brangioje tėvynėje, o kolonos ją 
mylinčių sūnų ir dukterų žygiuos 
į vergiją ... kalėjimus... mir
tį...

Pirmuose internacionalinės ko
munizmo giesmės žodžiuose su
kaupta visa tiesa apie komuniz
mą. Jie daugiau pasakė, negu tos 
srities specialistų studijų — raš
tų tomai:

— Pirmyn liaudis griauti civi
lizuotą pasaulį, žmogiškos prigim
ties moralinius ir materialinius 
pagrindus, iš laisvo ir kultūringo 
žmogaus daryti vergą!

kas ja yra suinteresuotas. Nema
nau, kad JAV būtų ja tiek suin: 
teresuotos. Tai padaryti gali Vo
kietija, žinoma, ne hitlerinė. Tai
gi, sujungta ir stipri Vokietija 
gali būti keičiamasis veiksnys. 
Bet šiuo metu nei sovietai, nei 
vakariečiai sąjungininkai to ne
nori. Kremliaus imperializmas, 
nors ir neturi pirmykščio revo
liucinio dinamizmo, tebėra tas 
pats. II D. karo pabaigoje jis ver
žėsi kiek galint toliau į vakarus 
ir buvo pavojaus, kad gali pa
siekti Reiną. Laimei, jo nepasie
kė, bet raudonoji grėsmė pasi
stūmėjo į vakarus kaip niekad 
praeityje.* Tai įvyko su amerikie
čių ir britų pagalba.

Svečias dar būtų mielai dėstęs 
savo pažiūras tais ir kitais aktu
aliais klausimais, jeigu ne kelio
nė atgal į Vašingtoną ir kiti įsi
pareigojimai. Taigi, atsisveikin
damas mūsų pokalbiui padėjo 
tašką, o redakcijos kambaryje 
lyg tebeaidėjo pabrėžtinis saki
nys: kelias į Lietuvos laisvę ir 
vėl eis kovos keliu ...

prasidės vasaros metu. Pagrindi
nė lėktuvo naujybė yra ta, kad 
jis gali keisti sparnų kampą toj 
pačioj plokštumoj skridimo metu, 
t. y. suglausti sparnus, skristi 
kaip Delta lėktuvas, arba pilnai 
išsldeisti i šalis, ši savybė įgalins 
ji pilnai manevruoti dideliam 
augštyje ir arti žemės.

Anglai baigė sukonstruoti pa
našų lėktuvą TSR2, bet be spar
nų kampo keitimo naujovės. 
Amerikiečių F-lll yra geresnis ir 
pigesnis. Vienas TSR 2 kainuos 7 
mil. dol., o F-lll 5 mil. Todėl pas 
anglus pasigirdo balsų siūlančių, 
kad tolimesnė TSR 2 konstrukci
ja būtų sulaikyta, nes kitos vals
tybės TSR 2 jau nepirks. Sprendi
mas buvo sunkus — šiam tikslui 
jau išleista $600 mil. Balandžio 
6 d. Britanijos vyriausybė prane
šė, kad atsisako TSR2 lėktuvo. 
Prieš aštuonias savaites nutraukė 
kontraktą savo gamybos P 1154 
naikintuvui ir HS 681 transporti
niam lėktuvui. P. Br.

Viduryje Herbertas Berzins, — 1965 m. “Timmy”, latvis, palies
tas poliomeličio ligos. Kairėje — Ontario provincijos sekreto
rius ir imigracijos ministeris J. Yaremko. Ryšium su praėjusių 
Velykų švente buvo renkamos aukos luošiems vaikams siunti
nė jant specialius ženklus. Nuotr. J. Kreilio
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VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI
Vilniaus arkivyskupijos valdyto- d. ‘Tiesa” savo puslapius papildė 

jas kan. C. Krivaitis buvo sunkiai su- specialiu priedu — spaudos agentū
ros “Novosti” surankiotų pareiškimų 
vertimu. Būdinga, kad šį kartą JAV 
smerkia rusų, lenkų rašytojai, profe
soriai ir komunizmo žinomesnieji 
garbintojai Vakaruose. Tuo, atrodo, 
lietuviui skaitytojui norima sudaryti 
įspūdį, kad visas pasaulis yra atsisu
kęs prieš amerikiečius. TASSo pra
nešimų vertimuose “Tiesa” amerikie
čių lakūnus vadina maitvanagiais, o 
komunistinius partizanus, savaime 
suprantama, kelia į padanges.

sirgęs; padaryta skilvio operacija. 
Taip pat stipriai buvo susirgęs kan. 
P. Bakšys, Kaišiadorių ir Panevėžio 
vyskupijų valdytojas.

ATPIGINTOS SILKES
Nuo balandžio 1 d. 30% sumažin- 

tos silkių kainos. Sov. Sąjungos mi
nisterių tarybos nutarimu, šis potvar
kis liečia silkes, pagautas Atlante ir 
Ramiajame vandenyne. Kainų suma
žinimas paskelbtas nuošimčiais, kaip 
jau įprasta Sovietijoje, turbūt mėgi
nant nuslėpti silkių brangumą.

NAUJOJI A. RAČIŪNO OPERA
Kompoz. A. Račiūno naująją operą 

“Saulės miestas” “Liter, ir Menas” 
įvertina Vyt. Venckus, “Tiesoje” — 
kompoz. V. Baumilas. Abu recenzen
tai prisipažįsta, kad šis antireliginės 
propagandos kūrinys nelabai tepavy- 
kęs tiek muzikiniu, tiek libretiniu, 
tiek ir pastatymo atžvilgiu. Vyt. 
Venckus cituoja skandalingai bana
lius “Martyno dainos” žodžius:____

"... Žinau gerai, jog po mirties 
mane į kapines lydės 
ne vyskupai, ne kunigai, 
o gražios panos ir draugai. 
Tra-lia-lia, tra-lia-lia, 
Tokia filosofo dalia.”

Vyt Venckus piktinasi: “Taip ir no
risi “Karmen” personažo — leitenan
to Cunigos žodžiais pasakyti: Tra-lia- 
lia čia netinka visai...” Libretistas J. 
Mackonis gerai išstudijavo minėtąjį 
laikotarpį, bet iš lėkščios propagan
dos beveik neįmanoma pakilti į me 
no augštumas. V. Baumilas, sutikda
mas, kad operoje yra neblogai skam
bančių bažnytinių chorų, pasigenda 
klausytojo atmintin įsimenančių ari
jų. Kaikurios operos vietos jam pri
mena. .. fokstroto parodiją. Rež. J. 
Gustaičio pastatymas gerokai nuken
čia dėl statiškumo, logikos trūkumo 
mizanscenose, nepakankamo dramati
nių vietų išryškinimo. Susidaro įspū
dis, jog ir kompozitorius, ir libretis 
tas, ir netgi režisorius į šią operą žiū
ri tik kaip į neišvengiamą, nors ir ne
malonią, duoklę propagandai.

MIRĖ J. KALVAITIS
Balandžio 3 d. mirė Samališkės 

bandymų stoties direktorius Juozas 
Kalvaitis. Nekrologe kalbama apie 
velionies gausius nuopelnus vakari
nės Lietuvos dirvų derlingumo pakė
lime ir rūgščių dirvų kalkinimo ban
dymuose. Velionis buvo kilęs iš Stei- 
niškių kaimo, Vilkaviškio raj. Žemės 
ūkio akademiją baigė 1951 m.

PURVAS ANT ASFALTO
Mažeikių kelių valdyba su savo vir

šininku A. Sirvydu visoje Lietuvoje 
išgarsėjo kelių remontu. Sugalvojo 
jie prie Papilės miestelio atremon
tuoti 2 km asfaltuotą plento juostą. 
Kad visi matytų, jog yra daug dirba
ma, supylė krūvas žvyro ant ledu ir 
sniegu padengto asfalto. Saulutei 
smarkiau pakaitinus, žvyras susimai
šė su tirpstančiu sniegu, o plentas pa
skendo tirštoje purvo tyrėje. Kelioms 
dienoms teko sustabdyti visą judėji
mą, kol pagaliau išradingi remontuo- 
tojai valstybės lėšomis šiaip taip nu
valė asfaltą. “Tiesoje” įdėta nuotrau
ka gerokai primena tuos laikus, kai 
prie Maskvos skendėjo vokiečių tan
kai ir sunkvežimiai.

LIETUVA IR VIETNAMAS
“Tiesoje” užtinki standartinę duok

lę antiamerikietinės propagandos dėl

WINDSOR, Ont
TAUTOS FONDO .VAJAUS ir Va

sario 16 minėjimo metu aukojo: 
$15 dr. D. ir St. Naikauskai; $12.50 
V. Pundzius; po $10 dr. V. Ablėnas 
ir A. Juškauskas; $8 B. Balaišis; po 
$5: V. čiuprinskas, J. Giedriūnas, P. 
Januška, Pr. Kairys, kun. D. Leng
vinas ir E. Zatorskis; $4 J. Sinkus; 
po $3: V. Barisas, Z. Mistautas; po 
$2: B. Badikonis, K. Garbus, Pr. Ru
dokas, Z. Styga, F. Svabauskas, Alb. 
Tautkevičius ir Ant. Tautkevičius; 
po $1: E. Baltulieųė, R. Dumčius, A. 
Kozulis ir K. Linkevičienė. Iš viso 
$113.50. Iš suaukotos sumos pa
dengta šventės rengėjo — Windsoro 

„Liet. Bendruomenės valdybos pada
rytos išlaidos $13, TF atstovybei 
persiųsta $100.50.

Visiems aukojusiems TF atstovybė 
nuoširdžiai dėkoja.

P . Januška, TF įgaliotinis 
BENDRUOMENES VALDYBA 

sekmadienį, gegužės 9 d., ruošia Mo
tinos Dienos paminėjimą. Programo
je: paskaita ir meninė dalis, išpildo
ma mūsų jaunimo. Minėjimas įvyks 
kroatų salėje, 2520 Seminole St. ir 
prasidės tuojau po pamaldų — apie 
12.30 v. p.p.

V. ČERŠKUS, iki šiol gyvenęs

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.009, 
petkolo* iki 60% tinto vertė*. Nemokama* gyvybė* ir paskolų 
droadimos. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dtenot: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. —* 1 vai. po pietų.

11, MAIN STRUT RAST, ROOM 207

S. Vietnamo bombardavimų. Kovo 30

PREMIJOS ŽURNALISTAMS
1964 m. V. Mickevičiaus-Kapsuko 

premijos žurnalistams paskirtos di
diesiems komunistinės propagandos 
šulams — Vladui Niunkai, Genrikui 
Zimanui ir jaunosios kartos feljeto
nistei Vytautei Žilinskaitei. V. Niun
ka įvertinimo susilaukė už “moksli- 
nę-ateistinę” propagandą, o G. Zi
manas už “tautų draugystę” ir savo 
materialistinę pasaulėžiūrą. V. Ži
linskaitė įvertinta ne už taiklius ir 
puikiai parašytus feljetonus, kuriuo
se glūdi jos tikrasis talenta^ bet už 
propagandinio pobūdžio knygutę apie 
Raseinių komjaunuolius “Mano ne
apykanta stipresnė”. Iš Šio trejetu
ko, be abejonės, gabiausia yra V. Ži
linskaitė, kuri tikriausiai lietuvių li
teratūroje paliks gilesnius pėdsakus 
už anuos senojo raugo komunistus, 
nes jų visa rašliava yra surišta tik 
su komunistinės mados etikete. Pre
mija atžymėta ir kito “madingo” žur
nalisto Alberto Laurinčiuko knyga 
apie JAV “Trečioji dolerio pusė”.

SIUNTINIAI
IŠ VAKARŲ VOKIETIJOS
“Tiesos” propagandinė mašina 

puola siuntinius iš V. Vokietijos, ku
rie siunčiami klaipėdiečiams. Dau
giausia atakuojamas Miuncheno 
evangelikų pagalbos biuras, vadovau
jamas evang. vysk. Teodoro Hekelio. 
Pastarasis vadinamas ‘Abwehro” — 
bu v. vokiečių karinės žvalgybos — 
šnipu ir provokatoriumi. Siuntiniai 
siunčiami Į V. Vokietiją pasitrauku
sių giminių ir pažįstamų vardu, nors 
visas išlaidas apmoka minėtasis evan
gelikų pagalbos biuras. “Tiesos” už
imtą poziciją geriausiai apibūdina 
rašinio antraštė “Tėvynės už siuntinį 
neparduodam”. Laiškų ištraukomis 
stengiamasi įrodinėti, kad V. Vokie
tijoje esąs labai skurdus ir vargin
gas gyvenimas. Klaipėdos raj. Ag
luonėnų apyl. gyventojas Henrikas 
Ruslys, gaunąs siuntinius iš motinos, 
“Tiesos” koresp. V. Minioto buvo 
priverstas aiškintis: “žinau, kad jai, 
pensininkei, gaunančiai 200 markių, 
ne taip lengva mus remti. Juk ji 
daugiau kaip trečdalį pensijos moka 
vien už butą. Mus šelpia ne ji, o 
taip vadinami “labdariai”, kurie ma
no skarmalais patraukti prie savęs. 
.Man jokių siuntinių nereikia. Aš 
pats galiu padėti motinai ir sakau 
tiems “labdariams”: “Be reikalo, po
nai, stengiatės! Siuntiniais mus ne- 
nupirksit!” V. Miniotas, pagyręs to-j 
kią sūnaus mintį ir pasidžiaugęs 
Klaipėdos grįžimu, prasitaria: “Ir jo
kiems Vakarų Vokietijos revanšis- 
tams neatplėšti Klaipėdos krašto 
nuo mūsų didžiosios Tarybų Sąjun
gos!” O mes visi manėme, kad Klai
pėda priklauso Lietuvai...

/ 
Rodney, Ont, ir ten gyvai reiškęsis 
visuomeninėje veikloje, persikėlė į 
Windsor^.

BENDRUOMENES SUKAKTIS. — 
Lietuvių Bendruomenės apylinkė bu
vo suorganizuota 1950 m. balandžio 
23 d. Taigi, š. m. sueina 15 m. Apy
linkė gražiai pasireiškė lietuvių švie
timo, šalpos, kultūrinėje ir politinė
je veikloje. Paminėjimas įvyks šeš
tadienį, gegužės 22 d., kroatų salė
je. Detroito Dramos Mėgėjų Sambū
ris, vad. aktorės Z. Arlauskaitės - 
Mikšienės, suvaidins 3 v. komediją 
“Teta iš Amerikos”. Po vaidinimo 
ir oficialiosios dalies bus šokiai, bu
fetas ir kt. Paminėjimą ruošia apy
linkės valdyba, kurią sudaro: B. Ba- 
laišis, kun. D. Lengvinas, P. Januš
ka, V. Tautkevičienė ir V. čiuprins- 
kas. Ji tikisi ir laukia visų apylin
kės lietuvių prisidėjimo bei daly
vavimo.

KUN. J. STAŠKEVIČIUS balan
džio 2-4 d. sėkmingai vedė rekolek
cijas Windsoro lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Jis vykusiai perdavė 
religines mintis, išaiškindamas baž
nyčios apeigų keitimo prasmę, bei 
reikalingumą ir paliko labai gerą 
įspūdį.

APYLINKES RINKIMŲ KOMISI-

JA 8-0511

PAVASARIO ŽIEDŲ BALIUJE,
KURIS ĮVYKS GRAŽIAUSIOJE HAMILTONO SALĖJE

TOWN CASINO,
157 Main St., East, kampas Main ir Walnut, 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 8 D.

Automobilius prašome statyti Lietuvių Namų sklype (kampas Hunter ir Ferguson), 
kuris nuo salės tik už 2-jų blokų į pietus.
Šokiams nuotaikinga Benni Ferri padidinto orkestro muzika!
Studentams ir gimnazijų jaunimui įėjimas nemokamas!

Veiks įvairus bufetas! Suaugusiems įėjimas $2.
Lietuvių Namų Hamiltone valdyba

Puerto Rico

gyv. R.D.I. 
d. Michigan

12*2 KING £. - u 5-4 5 76

mėn. 2 d? 3 v.p.p ir
feą 7.30 v.v. Hamiltone

Specialus lietuviškas filmas pirmą kartą Kanadoje

’Limos JHHCSDUO
— Pamatysite neprikl. Lietuvos gyvenimą
— Girdėsite lietuviškas dainas ir matysite tautinius šokius
— Pamatysite lietuviškus vaizdus — Vilnių, Kauna ir kitus Lietuvos 

miestus bei žymesnes vietoves
— Pamatysite vaizdus iš rusų ir vokiečių okupacijos laikų
— Matysite šiurpius vaizdus iš vokiečių koncentracijos stovyklų Europoje
— Pamatysite Lietuvos didvyrių narsius karo žygius
— Filme matysite savo draugus bei pažįstamus

PAMATVS1TE SPALVUOTĄ filmą iš

MERIJŲ LIETUVIUI"
JUg LAUDIES DAINAS IR MATYSITE TAUTINIUS SŪKIUS /€> 
LIETUVIU GYVENANČIU KANADOJE. /jg 
NEPRALEISKITE FROGOS .IR PAMAUKITE RETA TĘS'.
PROGA RADAMA LIETUVIŠKA FILMĄ

| JĮ J

(

g HAMILTON
AV PARAPIJOS CHORVEDŽIO 

V. VERIKAIČIO vardu gautas padė
kos laiškas iš Mount Hamilton YMCA 
organizacijos, kurios parengimo pro
gramą atliko AV par. choras ir sol. 
V. Verikaitis. Laiške rašoma: “Nori
me taipgi paminėti puikų Jūsų va
dovavimą žaviam chorui. Visi be iš
imties šio specialaus banketo daly
viai buvo sužavėti puikiu Jūsų bal
su ir choro dainavimu. Mes esame 
Jums giliai dėkingi už parengimo 
sėkmę... Jūs mums padarėte neįkai
nojamą paslaugą, ir mes visada atsi
minsime Jūsų gerumą”. Laiške pa
žymima, kad parengimas davė $300- 
$350 pelno.

LN PAVASARIO ŽIEDŲ BALIUS 
gegužės 8 d., šeštadienį — Stasinių 
dieną, skiriamas mūsų jaunimui. 
Studentai ir gimnazijų mokiniai į šį 
nuotaikingą pobūvį bus įleidžiami 
nemokamai. Jis ruošiamas gražiau
sioje Hamiltono salėje “Town Casi
no” 157 Main St. E. LN v-ba kvie-

JA, atlikusi paruošiamuosius dar
bus, skelbia, kad rinkimai į KLB 
krašto tarybą įvyks sekmadienį, ge
gužės 2 d., Windsor© lietuvių Sv. Ka
zimiero bažnyčios žemutinėje salėje, 
808 Marion Ave., nuo 9 v. ryto iki 
9 v. vakaro. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami balsuoti.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI RENGTI KOMITETO 
paraginta Windsoro apylinkės, valdy
ba suorganizavo vietos jaunimą, ku
ris jau turėjo susirinkimus ir svars
tė prisidėjimo galimybes. Visi ren
giasi kongrese dalyvauti.

P. Januška

Gražiausi pavasario šokiai Hamiltone!
MALONIAI KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS DALYVAUTI

Stu nrečū

čia lietuviškąjį jaunimą iš Toronto, 
Hamiltono, Niagaros, Ročesterio ir 
kitų vietovių gausiai dalyvauti. Ry
tinė salės pusė po žvaigždėtu dan
gumi bus paskirta tik jaunimui, šia 
proga kviečiame ir vyresniuosius. 
Salė yra 510 vietų, ir joje sutilpsime 
visi. įėjimas tik $2.

EUG. MEŠKAUSKAS su savo ma
myte Emilija, atvykusia prieš porą 
metų iš Lietuvos, kovo 28 d. išvyko 
atostogų į Floridą. Balandžio 5 d. 
Eugenijus grįžo, o motina liko pra
leisti Velykų šventes pas savo sese
rį Benitą Ziber, gyv. Clermont, Fl. 
Eugenijus gėrėjosi, kad jo teta Be
nita (abu p.p. Ziber yra lietuviai), 
nors ir atvykusi dar prieš I D. karą, 
labai gerai kalba lietuviškai.

ALYVOS SUTARTI per LN Kul
tūros Fondą sudarė Eug. Meškauskas, 
tuo būdu paremdamas LN Kultūros 
Fondą $15 pirmais metais, o vėliau 
kasmet po $5. Kovo mėn. Br. Ste
ponavičius savo namo šildymui aly
vos sutartį pratęsė; LN Kult Fon
das gavo $5. Nuoširdus ačiū! Kviečia
me visus lietuvius šiuo būdu parem
ti LN Kultūros Fondą! Sk. SL

TRADICINIS KARTŪNŲ BA
LIUS — šį šeštadienį, gegužės 1 d., 
Knights of Columbus salėje. Progra
moje: penkių gražiausių ir stilin- 
giausių kartūno suknelių premijavi
mas; viena garsiausių šokių studijų 
pademonstruos Ball Room šokius. 
Veiks savas bufetas, loterija ir lai
mės staliukai. Ateitininkai sendrau
giai kviečia visus gausiai dalyvauti 
šiame tradiciniame kartūnų baliuje 
ir paremti mūsų lietuviškojo jauni
mo veiklą. Juk šis pelnas skiriamas

Pradžia 6 v. v.
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BOBUTE! 
bobutei 

ir tikisi,

— Ateitinin- 
ruošiasi visu 
kad visuome-

jaunimo reikalams: vasaros išvy
koms, stovyklai ir pan. šokiams 
gros Domenico Ferri orkestras. Be 
to, š. m. visi svečiai rinks gražiau
sias kartūno sukneles, 
vak.

VELYKŲ 
kai Velykų 
kruopštumu 
nė gausiai dalyvaus. Po visų pamal
dų bus Velykų pyragų išpardavimas. 
Taip pat visi galės pasivaišinti gar
džiomis dešrelėmis su kopūstais, vai
kai karštais “šuniukais”. Kiekvienas 
galės atsigaivinti kava ir minkštais 
gėrimais. Mažieji ateitininkai orga
nizuoja laimės šulinį, kuriame visi 
galės išmėginti savo laimę. Laimės 
šulinio kiekvienas bilietas bus pil
nas. Taipogi bus ir jaunųjų meni
ninkų paroda. Norintieji šioje paro
doje dalyvauti registruojasi pas 
moksl. ateitininkų pirm. E. Bugai- 
liškį tel. JA 8-5446. Tad visi, maži, 
jauni ir suaugę užeikime po pamal
dų į parapijos salę pasižiūrėti me
no parodos, pasivaišinti gardžiais 
pyragais bei dešrelėmis ir išmėginti 
laimės. 4 v. p.p. atvyks Velykų bo
butė su dovanomis į parapijos salę, 
čia bus įdomi meninė dalis, kurią 
išpildys jaunučiai ir jaunesnieji 
moksleiviai ateitininkai. Scenoje ma
tysime Raudonkepuraitę, vykstančią 
pas senelę, 
žemuogės ir 
ruošė baleto 
rytė. Velykų 
apdovanos dovanėlėmis. Po to visiems 
vaikučiams—įvairūs žaidimai. Kvie
čiame mažus ir suaugusius dalyvauti.

ATEITININKŲ METINE ŠVEN
TE įvyks gegužės 15-16 d. šeštadie
nio vakare numatoma kultūrinė pro
grama ir susipažinimo vakaras jau
nimui; sekmadienį 11 vai. pamaldos,

Soks baletų ramunės, 
drugeliai. Šokius pa- 
mokytoja M. Pusdeš- 

bobuto visus vaikučius

steigėjas; bendradarbiavo profesinė
je ir ideologinėje spaudoje ir Liete

SENATVĖS BEI POILSIO NAMAI Enciklopedijoje. Jubiliatas ir dabar 
Putname pradedami statyti šį pava
sarį. Balandžio 25 d. įvyks tų namų 
žemės prakasimo apeigos, į kurias 
kviečiami visi lietuviai. Statybos pro
jektas jau seniai paruoštas ir pritai
kytas valdžios reikalavimams. Viena 
geradarė nupirko ir padovanojo N. 
Pr. Marijos seserų vienuolijai didelį 
žemės plotą, tinkamą poilsio namų 
statybai.

J. KONAUKAITĖ, Lojolos un-te 
studijuojanti čikagietė, gavo Wood
row Wilson stipendiją 1965-S6 m.
R. OSTRAUSKAS baigė De Paul 

un-tą Čikagoje teisių daktaro laipsniu; 
studijavo vakarais nuo 1961 m. vasario 
mėn. 1955 m. buvo baigęs inžineriją 
University of Maryland ir turėjo me
chanikos inž. laipsnį. Ilga laiką kaip 
inžinierius dirbo Čikagoj, daugiausia 
Western Electric firmoje.

LIET. KARIUOMENES SAVANO- 
RIŲ-KuRĖJŲ S-GOS centro valdybą 
šiuo metu sudaro: pirm. dr. K. Gudai
tis, vicepirm. J. Vilutis, sekr. M. Klik- 
na, ižd. Ad. Juodka ir narys J. Gry
bauskas. Buvęs pirm. Ant. Avižienis 
atsistatydino ir išvyko gyventi į Los 
Angeles. Centro v-bos adresas lieka 
Čikagoje nepasikeitęs.

“LITUANUS” ŽURNALUI aukojo 
per centrinį komitetą po 8100: Ame
rikos gydytojų sąjunga, Illinois B-nės 
valdyba, Bostono stud, sąjungos sky
rius.

ŽURN. ALG. GUSTAITIS, grįžda
mas iš P. Amerikos lietuvių kongreso, 
aplankė Gvatemalą, Panamą, Venecue- 
lą, Braziliją, Argentiną, 
ir Britų Jamaica.

JŪRATE ŽIOGAITE, 
OrefieTd, Pa., kovo 14
State un-te, East Lansing, Mich., sėk
mingai baigė mokslą ir gavo architek
tūros bakalaurės laipsnį.

KUN. B. SUGINTAS pasiuntė per 
BALFą už vasario mėn. Vasario 16 
gimnazijai 8900, o už sausio mėn. Sa
leziečių gimnazijai — 8260, Punsko 
gimnazijai — 820.

G. ŽILIONIENES, Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirmininkės, prašomas, Eu
gene Lyons, “Reader’s Digest” redak
torius, kalbėjo tos organizacijos su
kaktuviniame minėjime kovo 28 Carn
egie Endowment patalpose, Niujorke.

LEONAS RASLAVIČIUS, United 
Airlines tarnautojas, su dukra Ra
minta lėktuvu išvyko dviejų savai
čių kelionei po Europos kraštus.

ALF. KRAUZA yra Australijos 
pilietis ir už pusmečio grįš vėl Į 
Australiją. Jis karo metu pasiekė 
Italiją irpenketą * metų ištarnavo 
anglų kariuomenėje. Karui pasibai
gus Londone dirbo prie statybos. Ta
pęs jūrininku, 1958 m. išvyko į 
Australiją. Gavo darbą prie garo ka
tilų presų įrengimo firmoje; važinė
jo po visą Australiją. Pastaruoju 
metu tarnavo jūrininku danų laive 
ir pasiekė New Orleans. Užsukęs į 
“Draugą” įsigijo lietuvišką maldak
nygę ir keliauja toliau. Kilęs iš 
Tirkšlių, Šiaulių apskr.

J. MAKAUSKUI, visuomenės vei
kėjui ir valstybės darbuotojui, ba
landžio 14 d. suėjo 80 m. amžiaus. 
Jis gimė 1885 m. Reistru km., Šilalės 
vlsč., Tauragės apskr. Farmacijos 
mokslus baigė Maskvoj. Grįžęs į Lie
tuvą, dirbo Vidaus reik, ministeri
joj farmacijos v-ku, o nuo 1924 iki 
1940 m. bolševikų okupacijos turėjo 
savo “Baltosios gulbės” vaistinę 
Kaune, Maironio g-vėje. 1950-51 m. 
buvo VLIKo ir vykd. tarybos nariu. 
Jo pastangomis išleista V. čižiūno 
knyga “Tautinis auklėjimas šeimo
je”. Buvo akc. “Varpo” bendrovės

LONDON, Ont
A. TAMOŠAITIENĖS DARBŲ PA

RODA bus atidaryta iki balandžio 
29 d. viešojoj bibliotekoj ir meno 
muzėjuje. Audimo kursai rengiami 
balandžio 26-28 d. Rengia District 
Weavers ir savivaldybės švietimo 
skyrius. Ryšium su paroda ir kur
sais išleistas katalogas, kuriame 
trumpai apibūdinta A. Tamošaitie
nė kaip menininkė, baigusi mokslus 
Lietuvoje, Švedijoje ir Austrijoje. 
Patartina visiems lietuviams šią 
reikšmingą parodą aplankyti. Ponai 
Tamošaičiai per eilę metų savo im
ponuojančia veikla garsina Lietuvos 
vardą. Jie balandžio 25 d. apie 2-3 
vai. p.p. atvyksta Londonan ir gal 
ras galimybę pasikalbėti su mūsų 
kolonijos lietuviais ir jų atžalynu.

REKOLEKCIJOS vyko visą savai
tę ir praėjo velykinio susikaupimo 
nuotaikoje. Joms vadovavo Tėvas G. 
Kijauskas, SJ, iš Čikagos. Esant 
dviem kunigams, turėjome progos 
arčiau susipažinti ir su nauju daly
vavimo būdu Mišiose. Rekolekcijų 

užkandžiai ir iškilmingas posėdis. 
Ateitininkų sendraugių ir mokslei
vių ateitininkų valdybos kviečia ar
timesniųjų vietovių ateitininkus šio
je metinėje Hamiltono ateitininkų 
šventėje dalyvauti.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
kuopos valdyba iš savo iždo Jaunimo 
Centro statybai paskyrė $100.

JAUNESNIEJI IR SENDRAUGIAI 
ateitininkai gavo vokelius balsavi
mui j Ateitininkų Federacijos tary
bą. Prašome visus balsuoti ir voke
lius grąžinti tuojau šiuo adresu: SL 
Dargis, 174 Evelyn Ave., Toronto 9, 
Ont. j. p.

aktyviai reiškiasi visuomeniniame 
darbe — yra ALTos Niujorko sky
riaus iždininkas.

PROF. K. PAKŠTO MONOGRA
FIJAI kun. L. Kemėšis, Webwood, 
Ont, paaukojo $5. Aukas prašome 
siųsti: PAKŠTAS FUND, c/o J. Mi
kaila, 16870 Stoepel, Detroit, Mich. 
48221, USA.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NES centro valdyba, norėdama ge
riau pažinti kiekvienos apylinkės 
veiklos sąlygas ir veiklą, paruošė 
ir išsiuntinėjo apylinkių valdyboms 
specialią anketą ir prašo ją užpil
džius grąžinti iki š. m. balandžio 
25 d.

Australija
BAIGĖ MOKSLUS. Dr. N. A. Ma- 

lišauskaitė baigė studijuoti odontolo
giją Queensland un-te; dr. B. Jana- 
šius — mediciną Melbourno un-te; 
dr. K. A. Zdanavičius — mediciną 
Melbourno un-te; J. Didžytė gavo 
bakalauro laipsnį iš pedagogikos; 
M. Didžys baigė farmaciją Royal 
Victorian College of Pharmacy. '

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STU
DENTŲ S-GOS Adelaidės skyriaus 
1965 m. v-bą sudaro: 
Straukas, sekr. Emilija 
ižd. Laima Radzevičiūtė.

pirm. Vyt. 
Matiukaitė,

m. amžiaus.
Vokietija

K. OLEKAI suėjo 85
Gimęs 1880 m. Žardelių km., Nau
miesčio apskr. Sukaktuvininkas yra 
bene vyriausias amžiumi lietuvis tei
sininkas, atsidūręs Vakaruose. Nuo 
1907 m. dirbo įvairiose pareigose, 
kaip teisininkas Kaune; 1920-23 m. 
dviejuose ministerių kabinetuose bu
vo vidaus reikalu ministerių. I ir II 
seimuose buvo krikščionių demokra
tų atstovu.

TEIS. IZ. RUGIENIUI suėjo 60 
m. amžiaus. Jis taip pat pokario me
tu įsikūrė Miunchene. Ilgesnį laiką 
buvo BALFo įgaliotiniu Vokietijoj. 
Dabar yra LB Vokietijos krašto ta
rybos narys.

Prancūzija
STANISLAVA ŽVIEGINSKIENĖ- 

VE IT AITE mirė kovo 29 d. Paryžiu
je. Amerikoje liko jos sesuo Marija 
Bojevienė, gyv. Phoenix, Ariz., puse- 
serė Marija Ročkuvienė su vyru, tam 
pačiam mieste turinti “Barbara” mo
telį. Taip pat liko Kileen, Texas, gy
venąs sesers sūnus Jin. Petras Kęs
tutis Bojevas su žmona.

Brazilija
A.A. ANTANAS PAVILONIS, 59 

m. amžiaus, mirė kovo 31 d. Sao 
Paulo mieste. Kilęs iš Anykščių. Į 
Braziliją atvyko su žmona Elena 
1929 m. Pradžioj dirbo prie kelių 
tiesimo, tunelių kasimo. Kuriam lai
kui buvo išvykęs Urugvajun, bet ir 
ten trūkstant darbų, grįžo į Sao Pau
lo ir dirbo fabrike. Vėliau pasiryžo 
namuose daryti plastikos gaminius. 
Per keliolika metų išaugo nemažas 
plastikos gaminių fabrikas, kuriame 
dirba apie 100 darbininkų. Patalpos 
patogiai įrengtos. Velionis buvo vie
nas tų nedaugelio gyvenime prasimu
šusių lietuvių, kurie yra jautrūs lie
tuvių kultūrinio gyvenimo reika
lams. Paliko žmoną Eleną, sūnų An
taną, kuris dabar tvarko įmonę, duk
terį Ireną, besiruošiančią studijuo- 
tį teisę, tris brolius: Čikagoje Kle
mensą ir Matą su Kazimieru Urug
vajuje.

Paruošė Pr. Al.

pasigėrėtinas. Su 
atsisveikino įspū- 
“Jei Sibiro lietu-

lankymas buvo 
londoniečiais* jis 
dingu pamokslu: 
vaitės, maldaknygės autorės, kievie- 
ną dieną turėjo už ką dėkoti Augš- 
čiausiajam, tai mes, turėdami daug 
lengvesnį ir ištaigingesnį gyvenimą, 
tikrai neturėtumėme pamiršti savo 
maldoje Jam tarti padėkos žodelį už 
visas mums suteiktas gėrybes”. Už 
rekolekcijų pravedimą Tėvui Ki- 
jauskui nuoširdžiai padėkojo mūsų 
klebonas.

DIDŽIOJI SAVAITE IR VELY
KOS taip pat praėjo įspūdingai. 
Klebonas kun. B. Pacevičius įdėjo 
daug darbo, kad ši brangi šventė 
praeitų lietuviškų Velykų nuotaiko
je. Jo darbo Kristaus paveikslai 
puošė altorius ir visos pamaldos vy
ko pagal lietuviškus papročius.

DALYVAUKIM RINKIMUOSE! Ge
gužės 2 d., sekmad., vyks rinkimai į 
krašto tarybą — nuo 9 v.r. ligi 9 v.v. 
par. salėje, 1414 Dundas St E. Svar
bu kiekvienai kolonijai turėti savo at
stovus kr. taryboje. Kai apyl. pirminin
kai keičiasi, tai į suvažiavimus vyks
ta vis nauji asmenys ir pirmą sykį jie 
tik apsidairo. Kitais metais dažnai pa
sikartoja ta pati istorija. Į tarybos da
romus sprendimus daugiau įtakos gali 
turėti tik nuolatiniai atstovai, esą to
se pareigose po kelis metus. Iš mūsų 
apylinkės tarybon pasiūlyti šie kan
didatai: J. Butkus, L. Eimantas ir E. 
Daniliūnas. Visi trys yra buvę Londo
no apyl. pirmtiinkai. Atgimusiam 
Londonui tai tikrai neperdaug atsto
vų! Tad visi dalyvaukime šiuose rin
kimuose. D. .E
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KUNIGŲ VIENYBĖS SUVAŽIAVIMAS
Kanados lietuvių katalikų ku

nigų organizacijos Kunigų Vieny
bės suvažiavimas įvyko St. Cath
arines Tėvų pranciškonų vienuo
lyne balandžio 21 d.

Posėdis prasidėjo 1 vai. ryto, 
svečiui mons. Vyt. Balčiūnui su
kalbėjus atidaromąją maldą. Su
važiavimui pirmininkavo T. Bag
donas, OFM, o sekretoriavo kun. 
J. Gaudzė. Buvo padaryta metinė 
parapijų apžvalga ir išklausyta 
dviejų mons. Balčiūno paskaitų: 
apie liturgines reformas ir pašau
kimus į kunigus bei vienuolijas.

Suvažiavimo dalyvius maloniai 
priėmė šeimininkai — vienuoly
no vyresnysis T. B. Bagdonas ir 
klebonas T. Mikalauskas.

Sekantiems metams išrinkta

valdyba, kuri pasiskirstė parei
gomis: mons. J. Tadarauskas — 
pirm., T. B. Mikalauskas, OFM, 
— sekr. ir kun. B. Jurkšas — ižd.

Suvažiavimo metu buvo prisi
minti mirusieji broliai kunigai ir 
už juos pasimelsta. Nutarta se
kančių metų vasarą surengti pa
šaukimų dieną, o šiais metais vai
kų kongreso nerengti, nes Kana
doje ir be to bus du kongresai: 
ateitininkų ir Kanados lieti jau
nimo.

Suvažiavime dalyvavo: T. Bag
donas, OFM, mons. V. Balčiūnas, 
T. P. Barius, OFM, kun. J. Gau- 
dzė, kun. B. Jurkšas, kun. L. Ke
mėšis, T. B. Mikalauskas, OFM, 
kun. B. Pacevičius, T. A. Praka- 
pas, OFM, kun. J. Staškevičius 
ir mons. J. Tadarauskas. Bv.

Vasario 16 gimnazijos naujųjų rūmų pašventinimo iškilmingo akto metu salėje. Tarp vokiečių atsto
vų sėdi vysk. Pr. Brazys, MIC; antras iš dešinės — Lietuvos Diplomatinės Tarnybos atstovas dr. A. 
Gerutis, pirmas iš kairės — dr. P. Karvelis

Pietiniame Tirolyje-kaip Vilniaus krašte
K. BARONAS

© SKAITYTOJAI BiSISAKO

viskas liko

Žiburiuose” 
išgirdome,

JUOZUI RAJECKUI mirus Niujorke, 
jo žmoną, sūnus — FAUSTĄ ir GEDIMINĄ bei jų šeimas 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
Algis, Vladas ir Jonas
R. Simanavičiai su šeimomis

Mūsų buvusiam bendradarbiui 
LEOPOLDUI BALSIUI, jo žmonai VANDAI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Otavos skyriaus nariai

A t A
MARIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 

inž. BENONĄ BARANAUSKĄ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. A. Ketvirčiai J. B. Sriubiškiai
I. R. Paškauskai V. V. Stukai

MEČISLOVUI MUSTEIKIUI Vokietijoje staiga mirus, 
jo broliui DR. ANTANUI MUSTEIKIUI su šeima 

reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą — 
Gamziukai 
R. ir A. Masiulioniai 
L. ir M. Stankai

Sault S. Marie, Ont
ATLIKIME SAVO PAREIGĄ! Ge

gužės 2 d. visose Kanados vietovėse, 
kur tik gyvena mūsų tautiečiai, įvyks 
vyriausio Kanados Lietuvių Bendruo
menės organo — krašto tarybos rinki
mai. Sault. Ste. Marie apyl. rinkimų 
komisiją sudaro: Alb. Vanagas, Jur
gis Skardis ir Aleksas Skardžius. Rin
kimų būstinė — A. Vanago namuose, 
178 March St.

MAŽĖJA MŪSŲ GRETOS. Balan
džio 14 d. savo kambaryje buvo rastas 
negyvas Balys Umbrazas. Manoma, 
kad mirė gavęs širdies smūgį.

REKOLEKCIJOS. Balandžio mėn. Į sikviesti draugų. Apylinkės valdyba

5-6 d. Tėvas St. Kulbis, SJ, vedė lie
tuviams rekolekcijas. Nedidelė kroatų 
koplytėlė abi dienas buvo perpildyta. 
Baigęs lietuviams rekolekcijas, misi- 
jonierius vidurnaktį išvažiavo Kana
dos vakarų kryptimi. V. S.

MOTINOS DIENOS minėjimas — 
gegužės 1 d. ukrainiečių salėje Pitts
burg St. Programoje numatyta trum
pa paskaita ir mūsų jaunimo pasiro
dymas. Nuo 8.30 v. prasidės pobūvis- 
šokiai. Veiks bufetas su išgėrimais. 
Turėsime progos išbandyti laimę lote
rijoj. Vakaro pradžia — 6 v.v. Prašo
me tautiečius gausiai dalyvauti ir pa

SUDBURY, Ont
A.A. JUOZAS ZLATKUS, 62 m., 

buvo rastas miręs nuo širdies smū
gio savo kambary, Marathon, Ont. 
miestely, kur dirbo vietiniame po
pieriaus fabrike. Kilęs iš Panemu
nėlio, Rokiškio apskr. Į Kanadą at
vyko 1928 m. gegužės mėn. Paliko 
žmoną Lietuvoje ir sūnų Alfonsą su 
šeima Sudbury, čia sūnus parsivežė 
tėvo palaikus ir gražiai palaidojo 
Sudburio katalikų kapinėse balan
džio 3 d. Mišias už velionį užprašė 
LB Sudburio skyriaus valdyba, K.

Daunys, P. J. Gabrėnai, P. Gurklys, 
St. Jackus, P. Jutelis, P. A. Krau- 

L. J. Kulniai, S .Poderienė, 
Pranskūnai, A. Staškevičius, 
Venskevičiai ir kiti draugai 
sudėtines. Reiškiame A. Zlat-

jeliai, 
M. A. 
P. M. 
vienas
kui ir jo šeimai nuoširdžią užuo
jautą.

PAKRIKŠTYTA: Morkus, Anta
nas, Fernando Albrechtas; kūmai — 
K. Poderys ir V. Pumputienė iš Lon
dono. Elena Natalija Jūratė Tolvai- 
šaitė; kūmai — A. P. Kusinskis ir 
I. Pajaujytė iš Toronto. Krsp.

RODNEY, Ont.

yra ne tik 
ir lietuvy- 
šią šventę 
ir tolimes-

ATVYKSTA ANSAMBLIS IŠ DE
TROITO. —Kaip paprastai Motinos 
Diena Rodney - West Lorne apylin
kių lietuvių minima iškilmingai ir 
su didele programa. Tai 
motinos pagerbimas, bet 
bės išlaikymo šventė. I 
kviečiami visi artimesnių
nių apylinkių lietuviai. Programoje 
— J. Matulionio paskaita. P. J. Ma
tulionis yra visų mūsų pažįstamas 
kaip visuomenininkas ir kalbėtojas, 
buvęs VLIKo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės v-bos pirm. Meninę 
dalį atliks Detroito dramos mėgėjų 
ansamblis, vad. P. Z. Arlauskaitės-

Mikšienės, šis ansamblis yra jau pa
sižymėjęs savo vaidybiniu pasiseki
mu. šį kartą jis pasirodys su kome
dija “Teta iš Amerikos”. Be to, da
lyvauja ir vietos jaunimas su savo 
programa. Kartu įvyks ir lietuvių 
Dr. V. Kudirkos šeštad. mokyklos 
uždarymas. Po meninės dalies bus 
bendros vaišės, kuriose svečiai da
lyvaus kartu su vietiniais. Minėji
mas įvyks 1965 m. gegužės 2 d., t.y. 
pirmąjį gegužės mėnesio sekmadie
nį, 4 vai. p.p., Rodney miestelio sa
lėje. Laukiam atvykstant.

Rengėjai—
KLB Rodney apylinkės valdyba'

Kartais pasirodo žinių apie 
austrų teroristų veiksmus pieti
niame Tirolyje. Šiose apylinkėse 
— Bolzano, Merano, Verano — 
teko lankytis 1962 m. Teatleidžia 
skaitytojas, kad grįšiu į 1945 - 60- 
-62 m., juo labiau, kad rašydamas 
šio laikraščio psl. kelionės įspū
džius iš Europos, buvau praleidęs 
Austriją ir Italiją, tikriau sakant 
tą vietą, kur eina ir dabar ginčas 
tarp Italijos ir Austrijos.

Miestelėnas berno tarnyboje
Saulėtą 1945 m. vasario dieną 

iš Mecklenburgo teko su mama, 
seserim ir jos vyru atsidurti Inns- 
brucke ir čia, septynių km, nuo
tolyje nuo Tirolio sestinės, “Įsi
kurti” pas vieną turtingą ūkinin
ką. Nepažinau savo gyvenime kai
mo, nemokėjau ir ūkio darbų, 
ypač svetimame krašte. Tačiau 
tik už pastogę ir kuklų maistą sau 
ir senutei motinai reikėjo išmokti 
berno amato. Visa laimė, pas tą 
ūkininką dirbo lietuvaitė a.a. Sta
sė, dažnai “sukombinuodama” tai 
kiaušinį, tai sviesto gabaliuką, tai 
pieno stiklinę mano mamai, pa
lengvindama maisto problemą, 
nes kokio nors “Stammgerichto”, 
bulvienės, mama dėl vidinių ligos 
nevisuomet galėjo pakelti.'

Pasibaigus, karui, mūsų keliai 
persiskyrė: Stasė nukeliavo į Ita
liją, kur ištekėjo, o aš po stovyk
linio gyvenimo Vokietijoj atsira
dau Kanadoje. Tačiau jos parody
tos geros širdies mamai negalėjau 
užmiršti. Tad pirmąjį kartą nuke
liavęs į senąjį žemyną, neaplen
kiau ir Innsbrucko ir to ūkininko, 
savininko didelio “Gasthaus zum 
Stefanbrueckė”, esančio prie 
vienintelio kelio iš Austrijos į Ita
liją, vad. Brenner Pass, tik 25 km 
iki Brennerio pasienio stoties.

Grįžtu kaip kanadietis
Mėgdavau vaikščioti pėsčias į 

Innsbrucką, ypač du kartu atlikti 
kelio “patikrinimą, jieškant ame
rikinių cigarečių nuorūkų” Tad 
apsistojęs Innsbrucko viešbutyje 
nutariau, kaip „senais, gerais lai
kais”, keliauti pėsčias pas buv. sa
vo darbdavį. Jau eidamas keliu 
nustebau pamatęs įvairius vokiš
kai užrašytus ant kalnų uolų šū
kius: “Tirolis turi būti visas lais
vas”, “Laisvės mūsų broliams Bo- 
zene”, “J. Tautos, pašalinkite ita
liškąjį fašizmą nuo mūsų brolių“ 
ir t. t. Sekančią dieną apsistojau 
kelioms dienomis geriausiame to 
ūkininko “gasthauso” kambaryje 
(kaip liūdna būdavo, pasižiūrėjus 
į tvartą ir virš jo mažą kambariu
ką, kuriame su mama praleidome 
beveik 6 mėn.!). Vakarais pradė
davom diskusijas su savininku. 
Norom — nenorom iškildavo pie
tinio Tirolio klausimas. Mano 
buv. darbdavys, žmogus “apsitry
nęs“, buv. Austro - Vengrijos im
perijos karininkas, dažnai net su 
pasikarščiavimu aiškindavo tas 
skriaudas, kurias vokiškai kalban
čiųjų gyventojų atžvilgiu pietinia
me Tirolyje darė italai, gavę šį 
kraštą valdyti 1918 m. Ten buvo 
žadėta plati autonomija visose gy
venimo srityse, tačiau praktikoje 
gyventojai jos nematė nė per na
go juodymą. Aš, kaip vilnietis, 
pilnai ji supratau, nes ir Vilniaus 
krašto lietuviai, turėjo panašias 
sąlygas.

Gal tų nuotaikų pietiniame Ti
rolyje nebūčiau ir patyręs, jeigu 
ne paskutinį vakarą man padary
ta didelė staigmena pranešant, 
kad mamos maisto “tiekėja” Sta
sė gyvena pietiniame Tirolyje, 
Bolzano mieste. Deja, mašruto

planas neleido net ir vienai die
nai jos aplankyti. Tad gavęs adre
są ir pradėjęs susirašinėjimą, nu
tariau antrą kartą pasiekus Euro
pą, būtinai ją aplankyti ir nors 
kukliom dovanom atsilyginti už 
parodytą nuoširdumą.

Ir vėl Europon
Tas įvyko tik 1962 m., kada ke

lioms dienoms nuvykau iš Inns- 
brucko į Bolzano, Austrijos tero
ristų katilą. Nuotolis nedidelis, 
berods tik 200 km. Tačiau trauki
nys, sukdamasis vingiuotu Alpių 
kalnų keliu, eina nedideliu grei
čiu, tad atsistojus prie lango ma
lonu buvo stebėti lapkričio mėn. 
puikų gamtovaizdį, kalnų viršū
nėse baltuojantį sniegą, o* čia pat 
— geltona ar raudona spalva pa
sipuošusius lapuočius. Štai ir pas
kutinė nuo Italijos sienos stotelė. 
Pamačiau į traukinį įlipančius 
italus muitininkus ir netrukus iš
girstu itališkai ir vokiškai pra
šant pasų. Traukiu savąjį iš kiše
nės. Pasižiūri į pasą, į mane ir sa
ko: ‘Kanada — Baronas. O, thank 
you!” Gal jam keistai skambėjo 
neangliška pavardė? Nežinau. Ta
čiau neprašė atidaryti nė lagami
no. Vokietijos ir Austrijos pilie
čių lagaminus išvartė iki pat dug
no, o keli kiti muitininkai apžiū
rėjo uet pasuoles. Vėliau išsikal
bėjau su vienu austru. Pasirodo, 
kad keletą kartu jie yra suradę 
priešitališku atsišaukimų ir apla
mai pasireiškusi didelė austrų te
roristinė veikla pietiniame Tiro
lyje privertė imtis griežtesnių 
priemenių pasienio kontrolėje. 
Yra buvę atsitikimų, kad net 
augšti austrų pareigūnai nebuvo 
įsileisti į Italiją, jeigu viešai kur 
nors buvo nepalankiai prasitarę 
apie ją.

Vaizdai iš traukinio
Traukinys, įkopęs į Brennerio 

pasienio stotį ir čia išbuvęs gerą 
pusvalandį, pradeda vėl leistis že
myn vingiuotais keliais. Brenne
rio stotis yra 1372 m augštyje. 
Vaizdas nieko nesiskiria nuo 
Austrijos pusėje matyto: tokio pa
ties stiliaus namai, tokie patys vo
kiški “gatshausų” užrašai (apačio
je, nedidelėm raidėm itališkas 
“luganda”), prie namų šventųjų 
statulėlės, tas pats tirolietiškas 
apsirengimas, ganomos avys ir... 
daugybė Italijos kareivių — alpi
ni — su skrybėlėm ir būtinai di
delėm plunksnom prie jų. Stoty
se, prie tiltų, elektros jėgainių, 
valstybinių pastatų, ant kelių — 
sargybos. Austras', kelionės 
“draugas” nuo Innsbrucko, su 
pasididžiavimu kalbėjo apie bom
bas ir kitus teroristų veiksmus, 
kaip vieną priemonių prisijungi
mui pietinio Tirolio prie Austri
jos, atkreipimą pasaulio vyrų dė
mesio į tą sritį.

Valdininkai nekalba 
vokiškai

Berods 1960 m. pietinio Tiro
lio klausimas buvo iškeltas JT. 
Spaudoje buvo rašoma apie bom
bas, nukirstas kareivių rankas ... 
Bet, kad mūsų partizanai kovojo 
už laisvę, bijota prasižioti net pu
se burnos. Vis ta politinė kon
junktūra! O gal austrų atveju — 
tai nuopelnas Vakarų Vokietijos, 
kuri vienu metu buvo apkaltinta 
Italijos padedant Austrijos tero
ristams.

štai ir Bolzano — Bozen. Sto
tyje užrašai itališki ir vokiški, ta
čiau tarnautojai kalba tik itališ
kai. Susitvarkęs su viešbučiu ir

Į paklausęs, kaip geriausiai pasiek
ti Via Resia, įsėdu-į nurodytą man 
autobusą. Prašau vokiškai kon
duktorių, kad mane išlaipintų 
prie reikiamos gatvės. Jis pakrato 
galva ir nueina. Kiek žinodamas 
itališkų žodžių ir maišydamas su 
ispaniškais paaiškinu savo kelio
nės tikslą. Išgirstu trumpą — “fi
ne”. Gracias — pasakau ir priva
žiavęs autobusų linijos pabaigą 
išlipu. Vaizdas priešingas prie 
stoties esančiai miesto daliai (se
nąją miesto dalį nuo naujosios 
skiria upė). Ten daugumas gyven
tojų kalba vokiškai, namai pana
šūs į Austrijos. Naujamiestis — 
tai moderni itališka architektūra, 
plačiom gatvėm, moderniom 
krautuvėm ir tik grynai itališkai 
kalbančiais gyventojais. Nepama
tysi čia tautiniais tirolietiškaįs 
drabužiais apsirengusių žmonių, 
neišgirsi restoranuose dainuojant 
tirolietiškas dainas. Upė skiria 
tas dvi tautas, nors gyvenančias 
tame pačiame mieste. Kaip minė
jau, Italija 1918 m. tą Austrijos 
dalį gavo valdyti ir prižadėjo pla
čią autonomiją vietos vokiškai 
kalbantiems gyventojams. Tikru
moje jos nemačiau. Tiesa, oficia
liai įstaigose išvardintos italų ir 
vokiečių kalbos, gatvių užrašai 
dviem kalbom, šalia pašto ant
spaudo “Bolzano” yra ir “Bozen”, 
šalia “espresso” yra ir “eilbrief”, 
tačiau nuvykęs į banką keisti ke
lionės čekių negalėjau susikalbė
ti vokiškai, lygiai kaip ir ir su po
licininku ar pašto tarnautoju. Ir 
mokykloje, nors oficialiai įvesta 
vokiečių kalba, kaip antroji pa
grindinė, tačiau mano pažįstamos 
a.a. Stasės (ji mirė 1963 m. vėžiu, 
eidama 36 metus) mokyklinio am
žiaus vaikai be “schlafen”, “es- 
sen” ir “brot” nieko daugiau vo
kiškai nemokėjo.

Susitikimas su vietiniais
Apylinkės išlikusios grynai vo

kiškai kalbančios. Dešrelių par
davėjas gatvėje (jo visa “virtuvė” 
yra tokia pati, kaip ir nepriklau
somos Lietuvos laikų “Maisto” 
b-vės) man senojoje miesto daly
je vokiškai aiškino, kad jis neno
rįs prisijungimo prie Austrijos, 
nes Italijos valdžioje daugiau 
laisvės. Tuo tarpu pusiau nudras
kyti itališki atsišaukimai ant na
mų sienų skelbia: “Basta, italia- 
ni \..” Tai reiškia: italai, galas 
austrų terorizmui! Taigi, atsišau
kimai' pasirašyti įvairių Italijos 
partijų, jų tarpe ir komunistų, vi
siškai ką kitą sakė. Turguje sena 
moterėlė su ašarom akyse kalbė
jo apie “Vaterlandą”; taip pat — 
vienas profesijonalas ir valgyklo
je sutiktas sunkvežimio vairuoto
jas. Profesijonalas aiškino apie 
uždaromas vokiškas mokyklas 
provincijoj, didesnius atlygini
mus Austrijoj, geresnę ir griež
tesnę. tvarką anapus. Pietinis Ti
rolis turi panašumo su Vilniaus 
ar Klaipėdos kraštu, kurie atro
dė lenkiški - vokiški savo admi
nistracinio personalo dėka, tačiau 
tikrieji krašto gyventojai priklau
sė prie mūsų tautos kamieno.

OTTAWA, Ont.
APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISI

JA praneša, kad rinkimai į krašto 
tarybą įvyks š. m. gegužės 2 d. Vie
ta: p. Vilčinskų namai, 762 Dunro- 
bin Ave., Ottawa 8, tel. 733 - 2201. 
Laikas: pageidaujama nuo 2 v. iki 5 
v. p.p.. Balsuoti yra kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio tautiniai bendruo
meninė pareiga (KLB Tarybos rin
kimo taisyklių 23 #).

SILPNIEMS REIKALINGA 
PARAMA

Pernai “Tėviškės Žiburiai” paskel
bė mūsų visuomenininkų ir kultūri
ninkų pasisakymus dėl reikalo pa
gelbėti mažoms ir finansiškai nepa
jėgioms lietuviškoms kolonijoms. Pa
sisakymai buvo įdomūs ir įvairūs. 
Vieni jų, kad ir yra gražūs, bet var
giai praktiškai įgyvendinami. Kiti 
gana praktiški. Aplamai, be išimties 
pripažinta, kad tokia parama nepajė
gioms ir mažoms liet, kolonijoms 
reikalinga ir darytini žygiai paramai 
organizuoti. Pasiūlyta ir kas tokią 
paramą organizuoti būtų tinkamiau.- 
sias. Bet, kaip matome, 
praeity ir popieriuje.

Štai dabar “Tėviškės 
K. Barono straipsneliu
kad Hamiltono apylinkė ėmėsi žygių 
tokią paramą organizuoti, sutelkti 
lėšų, ir tuo būdu pagelbėti Kolum
bijos lietuviams užbaigti statyti Me- 
dellino koplyčią. Reikalas užgirtinas 
ir Kanados lietuviai turi gražią pro
gą savo tautiečiams, kurie gal finan
siškai nėra tokie pajėgūs, pagelbėti. 
Pritarkime ne tik žodžiais, bet ir pa
siųskime Hamiltono apylinkės valdy
bos ižd. P. Lukošiaus vardu auką: 
14 Arthur Ave. So., Hamilton, Ont. 
Lietuviško bendruomeniškumo tikro
ji žymė ir yra padėti vienas kitam.

Vyt. Barisas
ATSAKYMAS RECENZENTUI 

f

A. K. recenzavo š.m. “T. žiburių” 
13 nr. mano parašytą knygą “Žvilgs
nis atgal”. Dėkoju recenzentui už 
straipsnį ir noriu kaiką paaiškinti.

Aš, kaip autorius ir tik pradinis 
rašytojas, negaliu pasigirti savo kū
riniu, bet visdėlto ši knyga yra pras
minga.

Aš nesistengsiu Tamstai duoti pla
tų paaiškinimą laikraščio skiltyje. 
Aš ketinu plačiau apie visa tai rašy
ti antroje knygoje. O šio laikraščio 
skiltyje įdedu tiktai santraukinę ap
žvalgą.

1. Miliutė' vaizduoja lietuvaitę. 
Barzdočiai — tai skudurų supirki
nėtojai, sagų, adatų ir silkių parda
vinėtojai, kurie įkyriai trukdė ra
in y b ę suvargusiems valstiečiams. 
Anksti rytą atėjęs į valstiečio pirkią 
jis pirmiausiai iškilmingai išsiimda-

, vo iš maišelio kaladėlę ir užsidėda
vo ant kaktos, dirželį apsivyniodavo 
ant rankos ir kalbėdavo savo maldas 

. vaikščiodamas nuo durų iki stalo ir 

. atgal. Papoteriavęs paprašydavo vir- 

. to kiaušinio ir pieno stiklinės, o po 
■ pusryčių prasidėdavo “biznis”.

Sakykite, mieli .lietuviai, kodėl 
mes neimame pavyzdžių iš anų 
“barzdočių” ir kodėl mes tokie fleg
matikai, kodėl mes drovimės net sa
vo tarpe prieš valgį persižegnoti?

2. Milašius Juozas — tai Lietuvos 
jaunikaitis, vaizduojantis lietuvišką 
tolerantiškumą ir lietuvišką charak
terį.

3. Milienė vaizduoja sulietuvėjusią 
prūsę, bet puoselėjančią vokišką 
charakterį ir dinamizmą, nes ji dėl 
savo asmeninės gerovės nesigailėjo 
nei vyro Kazio, nei dukters Onutės, 
nei samdinių ir vėliau nei piršlių bei 
jaunikaičių, kurie piršosi jos dukrai. 
Ji visus suktai išnaudojo duodama

tvirtai pavalgyti, o paskiau iŠ Žmo
gaus reikalavo dvigubos naudos.

4. J. Milašiaus kelionė į Kauną 
pėsčia. Jis buvo įgaliotas keturių 
kaimų, nes jie norėjo kuo greičiau 
išsidalinti į viensėdžius ir užmiršti 
skurdą, kuris tęsėsi nuo baudžiavos 
laikų. J. Milašiaus sapnas po ąžuo
lu — tai išsipildymas senelių pra
našystės pasakotos vakarais prie de
gančios balanos, nes knygų skaityti 
negalėjo dėl okupanto persekiojimo. 
J. Milašiaus užsisvajojimas ties Kau
no šviesomis ir dangaus žvaigždė
mis. čia senelis buvo labai susimąs
tęs dėl savo siekiamo laimėjimo. Ar 
jis galės pamatyti tautos Galvą, ir 
ar galės įteikti prašymą su 4-rių 
kaimų ūkininkų parašais? O jeigu 
nepasiseks... Tada jis, parpuolęs 
ant kelių ir žiūrėdamas į dangų, pra
šė Dievą: “O Dieve, jeigu šiame pa
saulyje nėra skirta valstiečiams lai
mingiau įsikurti, tai duok o, Dieve, 
nors pomirtiniame gyvenime mūsų 
tautai bent mažiausią žvaigždelę, 
ant kurios galėtume laimingai gy
venti ir per amžius garbinti Visa
galį”- <

Kauno katedroje J. Milašius karš
tai meldėsi per vyskupo Mišias ir 
prašė Dievą palaimos, kad galėtų 
pirma pasimatyti su vyskupu, nes Mi
lašiui išeinant iš namų ūkininkai 
kalbėjo, kad pirmiau kreiptųsi į 
vyskupą. Mat, Lietuvos valstiečiai iš 
senų laikų yra atsidavę dvasininkų 
autoritetui. Jie neklydo ir šiandien 
neklysta. Nes visais priespaudos lai
kais, ir net nepriklausomai Lietu
vai kuriantis, mūsų dvasininkai su 
valstiečiais ranka rankon veikė ir 
davė tėviškus patarimus ir visoke
riopą pagalbą ir šiandien dvasinin
kija yra mūsų autoritetas.

Bronius Milašius

GERBIAMIEJI, .
“T. Ž.” 14 nr. rašėte, kad pensijų 

planas jau priimtas ir kad pradėjus 
1966 m. bus mokama pensijos $104. 
“T. Ž.” 15 nr. rašote, kad pensijų 
įstatymas dar nepriimtas ir gal bus 
priimtas vėliau. Kaip suprasti?

Su pagarba —
Pensininkas

KanadosRed. paaiškinimas.
valstybinis pensijų planas yra pri
imtas parlamento (seimo). Ta pras
me buvo rašyta ir “T. ž.” 14 nr., 
paaiškinant, kad pensijų įstatymas 
įsigalios nuo 1966 m., o $104 pensija 
bus pradėta mokėti tik už 10 metų. 
Šiuo metu pensijų įstatymas tebėra 
svarstomas senato, kuris jį priėmė 
antruoju skaitymu. Taigi, principe 
įstatymas yra priimtas ir senato. 
Trečiuoju skaitymu jis, tikimasi, 
bus galutinai priimtas senato ir rei
kės tik paskutinio formalumo — 
gen. gubernatoriaus parašo. Pensi
jų įstatymui yra priešingos apdrau- 
dos bendrovės ir kaikurių profesijų 
organizacijos, turinčios savo pensijų 
planus, žinutė apie pensijų planą 
“T. Ž.” 15 nr. buvo paruošta anksty
vesniam numeriui, bet dėl techniš
kų kliūčių pateko į vėlesnį, ir todėl 
atrodė nevisai tiksli. Be to, ji buvo 
susieta su socialinės medicinos pla
nu.

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

GAMBIJA - NAUJA VALSTYBĖ

WINNIPEG, Man
RINKIMAI. — Gegužės 2 d. vi

soje Kanadoje vyksta rinkimai į 
KLB krašto tarybą. Winnipege su
daryta rinkimų komisija iš St. Ra- 
mančiausko, Br. Bujokienės, V. Za
vadskienės ir Ant. Genio. Balsavi
mas nuo 9 -1 vai. p.p., sekmadienį, 
Šv. Kazimiero par. salėje, o nuo 1-9 
vai. vakaro J. Demerecko krautuvė
je, 170 Isabel St, Winnipeg 2, Man.

MC. GREGOR ir kitos apylinkė*

balsuoja Winnipege, o kurie numa
to, kad negalės tą dieną patys Win
nipege būti, gali balsuoti paštu, tik 
turi laiku apie tai pranešti rinkimi
nei komisijai (625 Selkirk Ave., 
Winnipeg 4, Man., tel. JU. 2-3671), 
kad galima būtų laiku pasiųsti bal
savimo lapeliai. Balsavimuose daly
vauja visi lietuviai, sulaukę 18 m. 
amžiaus. Atlikime lietuvišką pareigą!

Rinkimų komisija
Pietinio Tirolio vaizdai Italijos pusėje nesiskiria nuo Austrijos Tirolio. Dešinėje — viešbutis, ku
riame gyventa 1960-62 m., ir tvartas, kurio viršuje gyventa 1945 m. Nuotr. K. Barono

Juodajame žemyne š.m. vasa
rio pabaigoje gimė 37-ta valsty
bė — Gambija. Ji yra pati ma
žiausia: teturi 4.000 kv. mylių 
ploto ir 316.000 gyventojų, kurių 
dauguma — negrai mahometo
nai, kalbą angliškai. Ji yra maž
daug 20 mylių pločio ir 200 my
lių ilgio, kyliu įsikišusi į Senega- 
liją, vakarinėje Afrikoje, pagal 
Gambijos upę. Krašte nėra nei 
geležinkelio, nei oro linijos, nei 
pagaliau kariuomenės, žymesnis 
turtas yra vienas viešbutis sosti
nėje Bathurste, viena gaisrinė 
mašina ir daugybė žemės riešutų 
plantacijų. Riešutai yra beveik 
vienintelis krašto produktas.

Bandė čia anglai prieš nepri
klausomybę pradėti viščiukus au
ginti, tačiau iš 300.000 importuo
tų vištų po trumpo laiko teliko 
tik 100. Kitos išstipo dėl Įvairių 
ligų ir tropikinio klimato. Vienas 
ekonomistas apskaičiavo, kad tos 
vištos dar spėjo padėti 40.000 
kiaušinių, kurie tačiau atsiėjo 
maždaug $50 vienas. Iš vištidžių 
vėliau padarė bendrabučius mo
kytojų seminarijai.

Nieko nuostabaus, kad anglai 
turėjo pasižadėti per ateinančius 
trejus metus Gambijai duoti $10 
mil. paramą. Taip pat ir JAV jau 
davė $125.000 žemės ūkio ir uos
to plėtimui.

Krašto min. pirm. D. Javara, 
buvęs veterinarijos gydytojas, gi
riasi, kad jo valstybėj “nėra nė 
vienos karvės, kuri manęs nepa
žintų”. Politiniai stebėtojai ma
no, kad jo pasisekimas rinkimuo
se priklausė nuo ryšių, kuriuos 
jis susidarė tarp genčių begydy
damas gyvulius.

Be savo atstovybių
Be Javaros, kuris mokslus bai

gė Anglijoj, Gambijoj dar yra 
kokie 35 genčių vadai, su kūnais 
reikia skaitytis. Javara Vakarams 

I draugiškas ir remia Afrikos

apsijungimo sąjūdį, kai tuo tarpu 
genčių vyresnieji apie kokius dar 
didesnius junginius nenori nė pa
galvoti. Gambijai savo tapatybę 
išlaikyti palengvina ir paveldėta 
angliška kultūra, kai tuo tarpu 
ją apsupanti Senegalija yra 
“prancūziška”. Abiejų kraštų san
tykius aštrina nuolatinė cigare
čių ir radijo aparatų kontrabanda 
į Šenegaliją per Gambiją iš JAV, 
Japonijos ir Europos.

Gambija savo pirmas dienas 
pradėjo santūriai, nesiskubinda
ma atidaryti brangių atstovybių 
užsienyje, organizuoti kariuome
nės ar šiaip jau leisti pinigus vien 
dėl prestižo. Vietoj to ji susitarė 
su Senegalija naudotis pastaro
sios užsienio atstovybėmis. Abi 
valstybės pasirašė glaudaus ūki
nio ir karinio bendradarbiavimo 
sutartį.

O ir pats premjeras nežiūri į 
savo vietą kaip į pasipelnymo 
šaltinį. Jis gyvena penkių kamba
rių mediniame namuke, kaip 
koks Kanados kasyklų darbinin
kas, ima tik 7,5 tūkstančio algos 
į metus ir važinėja mažu angliš
ku “Hillman Minx” be šoferio.

Premjero dešinė ranka yra 
anglas patarėjas Vintonas Lėnas. 
Vintonas yra toks Įtakingas, kad 
kaikas Gambiją juokais vadina 
“Vintonija”.

Vakariečiai ir sovietai
Sovietai ir čia aktyvūs. Jie jau 

paskelbė, kad Bathurste atidarys 
savo pasiuntinybę. Tuo jie užšo
ka už akių amerikiečiams. Kai
kas mano,' kad rusai Gambiją 
kaip tik gali panaudoti savo sub- 
versyvinei veiklai, panašiai kaip 
kiniečiai Burundiją. Iš čia neper- 
toliausiai į pietus yra rusams ga
na draugiška Gvinėja.

Vienas amerikietis, stebėdamas 
10.000 džiūgaujančią minią per

(Mukęlta i 9



Čiurlionio ansamblis su savo vadovu muz. Mikulskio mini savo 15 metų sukaktį Klevelande gegužės 8—9 d.

Dažnai girdime priekaištą, kad 
jaunoji mūsų karta, Vokietijoje 
ėjusi gimnazijas ar pradžios mo
kyklas ir š. Amerikoje gavusi 
universitetų diplomus ar baigusi 
augštesnes pouniversitetines stu
dijas, labai mažai jungiasi į lie
tuvišką bendruomeninį darbą. 
Norint bent iš dalies atsakyti į šį 
priekaištą, reikia panagrinėti są
lygas, kuriose šie jauni žmonės 
brendo.

- Jaunieji palikti nuošaliai
Dauguma išėivijoje sukurtų ar 

kurtų organizacijų buvo taikomos 
mums, iš Lietuvos atvykusiems, 
ir ten gal jau subrendusiems. 
Per keliolika metų susirūpinę sa
vo organizacijų tęstinumu, gal 
mes buvome pamiršę tuos, kurie 
vaikais dar būdami atvažiavo į šį 

'kraštą. Organizaciniai mūsų posė
džiai dažnai buvo remiami tuo, 
kas buvo, ir labai mažai buvo ski
riama vietos tam, kas bus. Gal 
vienintelė skautų organizaciją 
per vargus ir kančią, daugiausia 
pačių jaunųjų jėgomis, išsilaikė 
ir gyvuoja beveik visose kolonijo
se. Pasikeitimas gyvenimo sąly
gų ir nauja aplinka gal perilgai 
paliko mūsų jaunuosius vienus ir 
savo valiai. Jie gal pasijuto at
stumti ir nesuprasti—niekam ne
reikalingi. Gal tas juose šiandien 
jau subrendusiuose pasiliko. To
kiu būdu ryšys, nutrūkęs jaunys
tėje, jau beveik neįmanoma su
megzti šiandien.

Tėvai, namai, automobiliai
Labai svarbu svetur atvažiavus 

gerai įsikurti.ir užsitikrinti sau 
ir savo šeimai geresnį rytojų. Ta
čiau gal dauguma mūsų, pajutę 
pinigo vertę ir reikšmę šio kraš
to gyvenime, pradėjome lenkty
niauti ir nebegalime sustoti. Jei
gu atvykus į šį kraštą mūsų pir
moji svajonė buvo sočiai paval
gyti ir pakankamai gerai apsi
rengti, tai šiandien mums jau 
nebepakanka vienų namų ir vie
no automobilio. Atėjus šeštadie
niui neturime laiko nuvežti savo 
vaikus į šeštadieninę mokyklą 
— reikia važiuoti į kalnus ar at
likti kitus darbus, kuriems nėra 
galo. Kaikas gal pasiteisina, kad 
septynių ar aštuonių metų vai
kas “nusistatė” neiti šeštadieni- 
nėn mokyklon ir nedalyvauti jau
nimo organizacijose, šiandien, po 
šešiolikos, metų, munis pasidarė 
perbrangu mokėti penkis dole
rius už metinę laikraščių prenu
meratą/Gal mes galvojame, kad 
lietuviško laikraščio ar knygos 
skaitymas ar lietuviškai su vai
kais kalbėjimas pagadins mūsų 
vaikų gerą anglų ar prancūzų 
kalbos akcentą? Gal mes galvoja
me. kad antrosios ar trečiosios 
kalbos mokėjimas iš viso nieko 
gero mūsų vaikui neduoda ir ne
galės duoti ateityje? įdomu iš
girsti, ką apie tuos dalykus galvo
ja pasaulinio masto garsenybė 
neurologas dr. Wilder Penfield. 
Vieno tarptautinio mokslininkų

Jie sako . ..
Dag Hammarskjbld: “Niekad nematuok kalno augščio, 

kol nesi pasiekęs viršūnės. Tik tada pamatysi, koks jis že
mas buvo.

Prez. L. B. Johnson: “Jeigu mes nugalėsime visus savo 
priešus, padvigubinsime savo turtą, užkariausime erdvę, 
vistiek nieko nebūsime pasiekę, kol neturėsime rasinės tole
rancijos; kaip tauta, mes būsime verti pasmerkimo.

Jules Renard: “Tikrai laisvas žmogus yra tas, kuris 
kviečiamas į svečius pasako neatvyksiąs, neduodamas jokių 
pasiaiškinimų.”

I D. karo veteranas: “Anksčiau mes spręsdavome savo 
problemas prie kavos ir cigarečių, dabar gi kava ir cigaretės 
tapo žmonių problemomis.”

G. R. Lavers, anglų sociologas: “Mūsų laikų žmogus 
nuo religijos nutolsta ne dėlto, kad jis, svarstydamas savo 
protu, būtų priėjęs religijai priešingų įsitikinimų. Jokiu bū
du ne! Mūsų laikų žmogus pasidaro religijai svetimas dėlto, 
kad jis neturi laiko ar galimybės susitelkti, giliau pagalvoti, 
savo protu apsispręsti.”

Dr. A. Sužiedėlis: “šiandien laiko dvasia sega medalį 
pirmoje vietoje ne mąstytojui (tam, kuris viską išaiškina), 
bet sprendėjui (tam, kuris moka pasakyti “taip” kaip tik ta
da, kai toli gražu neviskas aišku).”

Dr. J. Adomavičius: “... žalių lapų daržovių (salotų, sa- 
lierų, kopūstų) bent keturis kart paroje valgykime. Trijų 
citrinų sunką paroje sunaudokime. Bent dvi kvortas “graip- 
fruto” nesaldintos sunkos paroje išgerkime...” V. K.

Opi išeivijos problema, kuri negesta
DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS

kongreso metu 1964 m. pabaigo
je jis pareiškė: “Vaikas, kuris 
dar prieš šeštuosius ar aštuntuo
sius savo gyvenimo metus yra 
girdėjęs ir turi progos kalbėti 
daugiau kalbų, taip išvystys savo 
smegenis, kad duos progos dirbti 
toms smegenų dalims, kurios to 
nedarant būtų likusios neakty
vios. Vėlesniame savo gyvenime 
toks jaunuolis turės daug geresnį 
žodyną ir lengviau išmoks ir ki
tas kalbas. Toks jaunuolis turės 
geriau išvystytus smegenis išmok
ti ir kitų mokomų dalykų.” Taigi, 
mūsų baimė, o gal iš tikrųjų tin
gėjimas, neturi pateisinimo.

Pjauname, ką pasėjome
Šiandien yra pats kritiškiau

sias periodas. Senesnieji mūsų 
bendruomenės veikėjai vienas po 
kito traukiasi, peranksti pagal 
savo amžių, gyvenimo naštos ir 
pergyvenimų pakirsti, palikdami 
kitiems toliau vairuoti lietuviško 
gyvenimo laivą. Dabar mes jau 
pjauname, ką per šešiolika metų 
sėjome. Mūsų jaunosios kartos 
veikėjų derlius, palyginti, men
kas. Menkas ne dėlto, kad jie bū
tų norėję, bet gal dėlto, kad mes, 
atvykę i šį kraštą, palikome juos 
j ieškotis lietuviško dvasinio mais
to daugiausia savo jėgomis. Mums 
dabar kyla klausimas, ar mes pa
simokėme iš to kas Įvyko? O gal 
ir šiandien bandome atkurti pra
eitį tokią, kokia ji buvo, kai mes 
buvome jauni? Ar mums kartais 
nekyla klausimas, kad to veikimo 
formos, kurios buvo geros ir pri
imtinos, kai mes buvome mokyk
los suole, šiandien yra pasenu
sios? Tuo mes nenorime paneig
ti gražios mūsų praeities. Praei
tis labai svarbi ir prasminga, ta
čiau ateitis nežinoma ir 
dažnai užklumpanti.

labai

Girtini reiškiniai
Praeitį nagrinėti gali kiekvie

nas, o ateities formavimas skir
tas asmenybėms. Formuoti jau
nuolį šio krašto gyvenimui reikia 
tomis priemonėmis, kurios jam 
pažįstamos. Ar mums nekyla 
klausimas, kad, sakysim, ir lietu
vių kalbos mokymo metodika te
bėra ta pati, kurią naudojome 
Lietuvoje, Vokietijoje ar tik į šį 
kraštą atvažiavę? Tada vaikui 
anglų ar prancūzų kalba buvo to
lima. Dabar sąlygos pasikeitė. 
Lietuvių kalbos mokėjimas daro
si daug ribotesnis ir žodingumas 
daug menkesnis. Tokius vaikus 
geriausia supras tie žmonės, ku
rie ir patys yra pergyvenę pana
šius dalykus. Gražių pavyzdžių 
yra Toronte, Hamiltone ir kitose 
kolonijose, kur šeštadieninėse 
mokyklose sėkmingai dirba jau 
čia mokslus baigę ir šio krašto 
mokyklose dirbą mokytojai.

Parama jaunimui
Tačiau ir čia mums reikia būti 

apdairiems ir ateiti į pagalbą 
tiems jauniems žmonėms; kitaip 
jie nusivils ir pames nevisuomet

kime jiems ja tinkamai pasinau
doti. Mes esame tikri, kad gražus 
pasisekimas pirmųjų bandymų 
jiems padės bent iš dalies atsaky
ti į klausimą, kuris dažnai juos 
vargina: “Kodėl turiu išlikti lie
tuviu visur ir visada?” Ne vien 
šis, bet ir eilė kitų klausimų var
gina jaunuolį ar jaunuolę čia gi
musį ir sunkiai besusivokiantį 
esamoje padėtyje^ Dr. J. Girnius 
gal iš dalies atspėja jų abejoji
mus sakydamas: “Visa, ką gavau, 
gavau iš savo tautos, kurioj gyve
nu — kaip gali ji būti man sveti
ma, ir kaip gali būti man sava ta 
tauta, kuri nieko man nedavė.” 
Kitoje savo knygos vietoje jis pa
aiškina: “Lietuviu būti yra dau
giau negu būti gimusiu iš lietu
vių tėvų. Tautybė yra taip pat ne
be paveldima, o perimama... 
Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet 
į kurią tautą jis įsijungia, pri
klauso nuo to, kurios tautos kul
tūrą jis pasisavina.” Taigi, mūsų 
jaunimas stovi prieš daugybę jam 
mažai suprantamų dalykų. Rei
kia, kad jis pats/mūsų padeda
mas, galėtų atsakyti į klausimus.

Okupaciją prisimenant
Šiais metais sueina 25 metai 

nuo Lietuvos okupacijos. Tai il
gas ir mūsų priešų Lietuvai pri
mestas mirtims jungas. Mes tiki
me į mūsų tautos nemirtingumą, 
tačiau negalime užmerkti akių pa
vojams. Su dr. J. Girnium galime 
sakyti: “Galima prarasti nepri
klausomą valstybę ir ją vėl atkur
ti. Bet mirusios tautos jau nie
kas nebeprikels: jei miršta tauta
— miršta visam laikui.” Su dide
le viltim žiūrime i mūsų jaunąją 
kartą ir tikime, kad kada nors,
— duok Dieve, kad tai būtų ne
užilgo, — jų atstovai sveikins ne
priklausomos Lietuvos ir viso pa
saulio lietuvių seimą senajame 
Vilniuje: “Sveikiname visame pa
saulyje kovojančių jūsų brolių 
vardu.”

dėkingą visuomeninį darbą. Tai
gi, jaunimui ir jaunimo organiza
cijoms reikia paramos, šiandien 
jau dažnai girdime apie įvairių 
jaunimo organizacijų rėmėjų bū
relių kūrimą ir jų veiklos plėti
mą. Mums žinoma, kad Toronte 
labai gražiai ir sėkmingai veikia 
tokie būreliai ir jaunimui pade
da. Tai kelių ar keliolikos pasi
šventusių žmonių darbas. Mums 
kyląs klausimas: o kur gi visi ki
ti? Ar šiandien tik mažai daliai 
tėvų rūpi, kur ir kaip jo vaikas 
leidžia savo laisvą nuo studijų ir 
pamokų laiką? Ar daug tėvų dis
kutuoja vaikų mokymo ir auklėji
mo problemas su mokytojais ir 
mokyklų vadovybėmis? Gal ir čia. 
jaunuolis ar jaunuolė paliekami 
gerai savo valiai, kurios tame am
žiuje, veikiant nevisuomet palan
kioms aplinkos sąlygoms, labai 
dažnai pritrūksta. Skriauda yra 
labai didelė, kai reikia kartoti 
antrus metus universitete, ir di
delė tragedija, kai jaunuolis, pa
likęs mokyklos suolą, ‘nueina siū
lyti savo pigios darbo jėgos vis 
didesnius reikalavimus statančiai 
ir pasigailėjimo neturinčiai pra
monei. Ar mum nekyla klausi
mas, kad šalia šeštadieninių mo
kyklų mūsų vaikams reikia kursų 
mums, tėvams? Jau anksčiau su
minėjome, kad pažangos greitis 
sunkiai išmatuojamas. Ar mes, 
tėvai, nejaučiame kartais, kad 
mums stinga žinių tame pašėlu- 
siame greityje išsilaikyti ir kartu 
globoti mūsų mažuosius? Ar mū
sų sukauptos žinios mokyklos 
suole, lyg automobilio akumulia
toriuje, neišsikrovė ir ar vėl ne
reikia jas papildyti?

Pražūtingas melas
Kaskart vis dažniau girdime 

pasakymus — “neapsimoka”, 
“vistiek nieko nebus”, “visi atei
viai išnyksta bei nutautėja, iš
nyksime ir mes” ir pan. Gal ir 
tiesa, kad ateiviai yra pasmerkti 
tautiniai pražūčiai, tačiau reikia 
dar pridėti, kad tik tada, kai jie 
pradeda meluoti patys sau, kai 
sąžinės balsą, kuris kartas nuo 
karto vis sujuda žmoguje, bando
ma užslopinti: “vistiek nieko ne
bus”, “apsieis ir be manęs”, “ne
turiu laiko”. Tai pirmas ženklas, 
kad žmogus nori sakyti netiesą 
sau pačiam. Nuo to momento jau 
bandoma rasti daugiau pateisini
mų, kurie sąžinės balsą visai nu
tildo. Sakymas, kad “kiti taip da
ro” jokiu būdu neatleidžia nuo 
sąžinės primenamos pareigos. Ne 
eidamas kartu su būriu pakalnėn, 
bet prakaitą šluostydamas ko
piant į kalną žmogus gali tikėtis 
pasiekti gyvenimo viršūnes. Kiek
vienas yra atsakingas savo, o ne 
kitų sąžinei, kuri nėra atlaidi. 
Turėjimas drąsos pažiūrėti į da
lykus tokius, kokie jie ištikrųjų 
yra, paruošia žmogų akcijai. Lie
tuvybės išlaikymas išeivijoje turi 
daug pavojų iš visų pusių, bet 
daugiausia iš mūsų pačių. Tik 
gryna sąžinė bei jos balso vykdy
mas tuos pavojus lietuvybei išei
vijoje pašalins.

Jaunimo kongresas
Kanados lietuvių gyvenime ma

tosi ir gražių prošvaisčių. Mums 
malonu suminėti faktą, kad po 
keliolikos metų užtrukusių svars
tymų Kanados lietuvių jaunimas 
turės savo Jaunimo Dienas — 
kongresą. Taipgi malonu, kad 
šiam taip svarbiam jaunimo su
važiavimui ruošti garbė teko To- 
rontui. Dabar jau nuo mūsų visų 
priklausys, ar mes šią taip labai 
svarbią lietuviško jaunimo apjun
gimo priemonę mokėsime tinka
mai išnaudoti. Būtų didžiausias 
nesusipratimas, jei mes šį kartą 
stovėtume nuošalyje ir po to ban
dytume jieškoti klaidų jaunom ir 
neprityrusiom rankom statoma
me Kanados lietuvių šventnamy- 
je. Jei taip įvyks, tai progos 
mums pasitaisyti tikriausiai jau 
nebebus. Tam labai svarbiam dar
bui yra reikalinga mūsų parama. 
Norime pabrėžti, kad jiems rei
kalinga parama, bet ne diktavi
mas, kaip reikia daryti. Jie turi 
gražius planus ir juos slaptai puo
selėja. Nesugriaukime jų užmes- 
dami jiems gal nepriimtinų for
mų. Kanados lietuvių istorijoje 
jiems duota pirmoji proga. Leis-

MEČYS MUSTEIKIS
Prieš mane — paskutinis jo 

laiškas. Skundžiasi pablogėjusia 
sveikata, tikėdamasis laimingai, 

kias valandas. Deja, šį kartą 
Augščiausiasis pašaukė mielą Bi
čiulį į kitą pasaulį.

Laiškais ir susipažinom. Pa
tikdavo man Jo straipsniai išeivi
jos spaudoje (jų daug buvo ir “T. 
Z”), tad antrą kartą vykdamas į 
Europą, nutariau jį aplankyti. Su
tarėm susitikimo dieną ir dar te
lefonu iš Miuncheno, nustatėme 
ir valandą, nes iš laiškų spren
džiau, kad a. a. Mečys yra parei
gingas, kruopštūs, nustatytos die
notvarkės žmogus.

Tik 20 min, kelias traukiniu 
skiria Miuncheną nuo Gautingo. 
Mažoj stotelėj išlipo tik keli as
menys. Iš čia taksi pasiekiau sa
natorijos vartus. Prie jų jis ma
nęs ir laukė. Suspaudėme rankas 
kaip seni pažįstami. Ir kalbai ne
trūko temų. Įvairiais klausimais 
kalbėjome, vaikščiodami sanatori
jos rajono takais, kol buvau pa
kviestas padaryti pranešimą ser
gantiems lietuviams apie Kanados 
ir JAV lietuvių gyvenimą. Vėliau 
užėjau į a. a. Mečio kambarį. Susi
pažinau su jo likimo draugu grai
ku ir apžiūrėjau knygas, spaudą, 
kurią beveik visą gaudavo iš šio 
kontinento. Ir vėl, sėdėdami prie 
stalo, apkrauto rankraščiais, lie
tuviškom ir vokiškom knygom, ju
dinome mūsų tautos likimą, nes 
dar tą patį rytą su BALFo atstovu 
p. Rugieniu buvau aplankęs lietu- 
tuvius psichiatrinėje ligoninėje. 
Tuo metu Mečys jautėsi stiprokai 
ir tikėjosi iš sanatorijos išvykti į 
Miuncheną, kur net buvo numa
tęs sau butuką.
- Ir nepastebėjau, kai prisiartino 
paskutinio traukinio išėjimo va
landa. Mečys kviečia nusiplauti 
rankas, atsiprašo negalįs pavai
šinti (sanatorijos taisyklės nelei
džia), tačiau tikisi parodyti lietu
višką vaišingumą gyvendamas jau 
privačiai Miunchene.

Sunkus išsiskyrimas. Paėmę 
taksį dar stotyje paliekame kartu 
penketui minučių. Deja, trauki
nys nelaukia mūsų. Dar kartą 
spaudžiame rankas, sakydami — 
iki pasimatymo! Netikėjau, kad 
1962 m. lapkričio 5 d. paspaudi
mas bus paskutinis...

Jeigu Dievas leis, šį kartą teks 
jau aplankyti jo kapą Bavarijos 
žemėje.

K. Baronas
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KAROLINAI VAITIEKŪNIENEI

Lietuvoje mirus, 
jos sūnų inž. STASĮ VAITIEKŪNĄ bei jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —
A. A. Ketvirčiai J. B. Sriubiškiai
I. R. Paškauskai V. V. Stukai

Ar reikalingos apylinkių tarybos?
Ar KLB Toronto apylinkei reika

linga taryba? Toks klausimas buvo 
keltas praėjusiame apyl. tarybos po
sėdyje. Esą tarybos nariai neateina 
j posėdžius, o kurie ateina, nesutin
ka būti renkamais į valdybą ir t.t. 
Tai kam, esą tokia taryba reikalin- 

ir ar beverta rinkti naują? Tie- 
taryboje daug kalbama; kiekvie-

ga
sa,

nas siūlo savo projektus, nurodo kas 
jo supratimu yra negerai, kas reikia 
keisti ir t.t. Kiekvieno kalbėtojo 
manymu “kas nors” turi tuos nuro
dymus tyrinėti, taisyti ir vykdyti, 
bet siūlytojai užmiršta, kad ir kiti 
kaip jis pats rytoj turi eiti į darbą, 
pelnyti sau duoną ir tik sekmadie
niais ar šeštadieniais skirti laiko da-
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motos Lietuvos gautas fotografinis velykinis atvirukas.
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Konkrečioj tikrovėj nėra sprendimų visam laikui, nes gy
venimas nestovi vietoje sustingęs. Su gyvenimo tėkme kyla ir 
nauji uždaviniai, kurie atitinkamai reikalauja ir naujų sprendi
mų. Bergždžia sielotis dėt tų rūpesčių, kurie jau yra gyvenimo 
pralenkti, bet nematyti tų rūpesčių, prieš kuriuos šiuo metu 
stovime. Todėl ir reikia būti atviriems laikui — tiems klausi
mams, kurie liudys, kiek iš tiesų buvome teisūs. Nėra abstrak
taus teisumo, tėra teisumas savo laiku.

Renkamės VII ateitininkų kongresui dideliu Bažnyčios is
torijos momentu, vykstant popiežiaus Jono XXIII sušauktam ir 
popiežiaus Pauliaus VI tęsiamam Vatikano antrajam susirinki
mui. Tai istorinis posūkis savo visa dvasia — tiek išsilaisvinimu 
iš formalizmo bei legalizmo uždarumos, tiek atviros krikščioniš
kosios meilės skaidriu nušvitimu. Be abejo, atvirosios kataliky
bės dvasia, gaivalingai prasiveržusi, jau seniai brendo daugelio 
kraštų katalikų intelektualuose. Šis gelmingas krikščioniškosios 
minties nušvitimas ir mūsų neužtiko visiškai netikėtai, be jo
kio pasiruošimo. Daugelis idėjų, iškilusių šiame Bažnyčios susi
rinkime, buvo pradėjusios brėkšti ir mūsų tarpe. Nevisi jas de
ramai iš karto suprato, daugelis jas sutiko su įtarimu. Todėl ne
vienam ir iš Vatikano antrojo susirinkimo daug kas pasirodė ko
ne netikėta staigmena. Tai .liudija, kiek mažai vidinė kataliky
bės gelmė buvo jaučiama net ir tų, kurie save laikė sąmonin
gaisiais katalikais. Stovime prieš uždavinį plačiau atsiverti atvi
rosios katalikybės dvasiai ir tuo pačiu plačiau jai atverti ir kitus.

DR. JUOZAS GIRNIUS

Valdžios parama tautinių grupių leidiniams
Tautinių grupių įnašu į Kana

dos kultūrinį gyvenimą susido
mėjo Kanados šimtmečiui pami
nėti komisija. Ji nutarė remti fi
nansiškai paskirų asmenų ir 
draugijų iniciatyvą leisti tos rū
šies knygas iki $5.000, jeigu to
kios paramos būtų kreiptasi. To
kiem reikalam numatyta išleisti 
iki $200.000. Nustatytos šios są
lygos: 1. Paramos prašantieji tu
ri būti Kanados gyventojai nuo 
1962 m., arba Kanados piliečiai, 
arba atstovaują kanadiečių drau
gijoms. 2. Leidinio turinys turi 
būti kanadiškas. Pirmenybė tei
kiama meno leidiniams, sociali
niams ir humanistiniams dar
bams, bet tam tikromis aplinky
bėmis parama gali būti teikiama 
ir kitų sričių darbams. 3. Prašy
tojas turi parodyti siūlomo pro
jekto reikalingumą ir vertę.
4. Prašytojas turi įrodyti savo pa
jėgumą įvykdyti siūlomą darbą.
5. Prašytojas turėtų turėti tvirtą
įsipareigojimą iš kanadiečių lei
dyklos. X

Prašymus įvertinti padės “The 
Canada Council”.

Min. Lamontagne, kuris yra at-

sakingas už tos srities planus, pa
reiškė, kad bus priimami prašy
mai išleisti knygas, liečiančias 
tautinių grupių istoriją, istorinių 
dokumentų rinkinius, kanadiečių 
biografijas ir t.t.

Autoriams, kurių prašymai 
bus priimti, bus išmokama pradi
nė parama darbo pradžioje, o ga
lutinis išmokėjimas — pristačius 
rankraštį.

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti rašant Kanados šimt
mečio komisijai: Publications 
Program, POB 1967, Ottawa, Ont.

Užpildytos prašymų formos 
bus priimamos iki 1966 m. sausio 
mėn. 1 d.

Šiuo projektu yra susidomėju
sios visos tautinės grupės Kana
doje, ypač taut, grupių laikraš
čių organizacija “Canadian Eth
nic Press Association of Ontario”.

Klausimas svarbus ir lietu
viams. Reiktų nedelsiant apsvars
tyti turimas galimybes pasinau
doti valdžios parama leidiniui, 
kuris nušviestų lietuvių įnašą į 
Kanados kultūrinį gyvenimą. K. 
L.B. Kultūros Fondui, berods, 
derėtų imtis iniciatyvos.

19 METŲ 
AMŽIAUS?

lį visuomenės darbui. Tos visos ats
tovų idėjos ir projektai išgaruoja 
kartu su posėdžio pabaiga.

Pagalvokim, kas atsitiktų, jei vie
ton 25 tarybos atstovų susirinktų 
100 ar 150 žmonių (jei vietoj tary
bos būtų šaukiami visuotiniai apy
linkės susirinkimai). Tada juk būtų 
dar daugiau kalbų, projektų ir gin
čų, o rezultatas būtų tas pats, jei ne 
blogesnis, nes skaičius nieko nepa
dės. Klysta, kas mano, jei daugiau 
žmonių susirenka, tai daugiau min
čių, projektų ir idėjų atsiranda. 
Bendruomenės subūrimo, palaikymo 
būdai ir idėjos seniai jau surasti, 
išdiskutuoti, užfiksuotos statutuose 
ir taisyklėse. Reikia tik juos vykdy
ti. atliekant darbą, žinome visi ge
rai, kad kalbomis nieko nenuveiksi
me.

Kad nereikėtų kasmet daryti vie
šų-rinkimų (naujai valdybai išrink
ti) ir įrėminti B-nės atstovavimui 
išvengiant susirinkimų, didžiosiose 
kolonijose buvo įsteigtos apylinkių 
tarybos. Tai buvo atlikta 1954 m. 
krašto tarybos suvažiavime Hamilto
ne, priimant apyl. tarybų sudarymo 
taisykles. Bet tada Hamiltono apy
linkė dėl specifinių kolonijos sąly
gų nenorėjo “tarybinės” santvarkos 
prisiimti, ir tarybos įvestos tik To
ronte ir Montrealyje (Montrealy vad, 
seimelis').

Jei tarybos nariai nevisi ateina į 
poėdį, tai kaltos valdybos, kad neiš- 
siuntinėja pakvietimų, o pasitenki
na tik paskelbimu laikraštyje. Tai 
irgi nesilaikymas statuto, kuris rei
kalauja kiekvienam nariui pranešti 
prieš dvi savaites posėdžio laiką, vie
tą ir darbų tvarką. Bendruomenės 
darbui labai svarbus dalykas — jos 
narių ir organizacijų solidarumas. 
Tai irgi numatyta statutuose. Nė 
vienas asmuo negali patekti į B-nės 
organus, jei jis nėra įmokėjęs soli
darumo įnašo ($2.), organizacijos 
S10. Net ir tie asmenys, kurie siūlo 
kandidatus, turi būti sumokėję soli
darumo įnašą, o ką jau kalbėti 
apie organizacijas, kurios nori daly
vauti, turėti balsą sprendžiamame 
organe. Yra “organizacijų”, kurias 
sudaro vienas žmogus, nors ant po
pieriaus yra ir valdybos. Kaip tokia 
organizacija gali reikalauti balso 
teisės, jei ji nepajėgi atlikti B-nės pa
reigos. P. Letts

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

KĄ TIK 
VED|?

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrų ir žmonų. To
dėl nedelsdami praneš
kite savo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE 
NAUJĄ DARBĄ?

Jei pakeičiote darbų ir 
norite turėti apdraudę 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurį išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbų.

You r
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE 
P/an

Ontano Hcsp tai

Toronto 7. Ontano
*<t. No. 5002



Naujas inašas mokslinėn literaturon
DR. J. PIKŪNO VEIKALO NAUJĄ LAIDĄ PASITINKANT

“The Bruce Publishing Compa
ny” kątik knygų rinkon išleido 
naują, antrąją laidą, prof. dr. Jus
tino Pikūno veikalo “Fundamen
tai Child Psychology” (Kongreso 
bibliotekos katalogo numeris 
65-17469). Faktinai tai jau būtų 
kaip ir trečioji laida, nes minėto
ji leidykla, paskatinta pirmosios 
laidos didžiulės paklausos, buvo 
priversta pirmąją laidą dar vieną 
kartą pakartotinai išleisti. Miela, 
kad mūsų jaunesnės kartos moks
lininko, Detroito universiteto (jė
zuitų vedama akademinė institu
cija) psichologijos profesoriaus, 
parašytas veikalas susilaukė tokio

šeima yra būtinai reikalinga vei
kalų, kurie be jokių abejonių bū
tų tinkami naudoti visiems tiems, 
kuriems rūpi tinkamas vaiko auk
lėjimas, jo brendimas, jo proble
mos, jo jausminiai pergyvenimai, 
įspūdžiai ect. Štai žurnalas “The 
Family Digest” viename savo nu
meryje rekomenduodamas leidi
nius, vertus ypatingo tėvų dėme
sio, pirmoje eilėje ir mini prof, 
dr. J. Pikūno “Fundamentai 
Child Psychology”. Minėtas šei
mos reikalus nagrinėjąs žurnalas 
itin šiltai atsiliepia apie mūsų
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pripažinimo ir pasisekimo, jog mokslininko darbą, primindamas, 
buvo reikalinga nauja ir papil-
dyta knygos laida. Kiek naujasis'"" 
leidimas yra papildytas, rodo ir 
puslapių skaičius. Jei pirmoji lai
da teturėjo 259 psl., tai antrojo 
leidimo knyga yra ne tik didesnio 
formato, bet ir impozantinio pus
lapių skaičiaus — 406. Taipgi, 
jei pirmoji laida teturėjo keturis 
atskirus skyrius, tai antroji papil
dyta laida jų turi šešis. Kadangi 
knygos pirmasis leidimas (1957) 
jau buvo gana plačiai mūsų (ir 
svetimosios) spaudos aptartas, 
tad nebūtų reikalo šiame rašiny 
prie to dar kartą sustoti. Bet, su
sipažinus su veikalo turiniu, ky
la visa eilė minčių, štai, jieškan- 
tiems įvairių žinių apie vaikų psi
chologiją, auklėjimą, knygynų 
lentynose vis jau rasime pakan
kamai įvairių knygų pavadinimų. 
Bet, kaip jau nekartą teko įsiti
kinti, tos knygos, neretai labai 
šauniai skambančios ir preten
duojančios į “child psychology” 
(čia reikėtų įskaityti ir tomis pa
čiomis temomis straipsnius “di
džiųjų” ir “mažųjų” žurnalų pus
lapiuose) nevienu atveju yra pa
rašytos visiškai ne psichologijos 
žinovų. Tad, ir jų išvados, liečian
čios vienus ar kitus vaiko psicho
logijos bruožus, nebūtinai bus 
tikros ir moksliniu metodu išban
dytos. Neretai tokie autoriai, kad 
ir vedini itin gerų norų, kartais 
ir pačių leidėjų spaudžiami, pa
ruošti tai, kas patrauklu ir “pri
imtina” tiek tėvams, tiek ir vai
kams, prirašo knygų, kurių moks
lininkai, susipažinę su vaiko psi
chologija, tikrai negalėtų reko
menduoti platesniam naudojimui. 
Tuo tarpu šios dienos moderni

listo, plačiai susipažinusio su psi
chologiniais auklėjimo metodais 
ir eksperimentais toje srityje, 
tiek Europoje, tiek Amerikoje. 
Knygos filosofiniai aspektai pa
teikiami katalikiškos doktrinos 
ir sveikos nuomonės ribose.

Skaitytoją gerokai nustebins 
naudotos literatūros gausumas. 
Knygos gale autorius nurodo iš
tisą tūkstantį atskirų šaltinių, ku
riais buvo pasinaudota rašant šį 
mokslinį veikalą. Nekalbant apie 
atskirai pridėtą atskirų, mažiau 
suprantamų žodžių, mokslinių ter
minų rodyldę ir paaiškinimus, ne
gali hesuminėti net ir tokio auto
riaus rūpestingumo, kaip reko
mendavimo prie kiekvieno kny
gos skyriaus pailiustravimui tin
kamų garsinių filmų, čia pami
nėti tų filmų vardai^ jų ilgumas 
minutėmis, paminėti filmų ga
mintojai ar leidėjai.

Ar mums reikalingos knygos 
apie vaikų auklėjimą, jų psicho
logiją? Galimas dalykas, kad ne
vienas mūsų, ypač vyresnės kar
tos tautiečių, gal ir skeptiškai pa
žiūrės į vaikų auginimą “iš kny
gų”, bet modernūs tėvai, supran
tą šios dienos reikalavimus, tem
pą ir dvasią, sutiks, kad moksli
ninkų išbandyti, patikrinti ir re
komenduojami vaikų auklėjimo 
ir jų geresnio supratimo metodai 
gali būti ir parankūs, ir naudingi 
besisielojant priaugančios kartos 
problemomis, žinomas amerikie
čių pedagogas Francis Wayland 
Parker (1837-1902) kartą buvo 
vienos motinos paklaustas: “Kaip 
anksti turėčiau pradėti savo vai
ko auklėjimą?” “Kada gi jūsųko auklėjimą?” “Kada gi
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Dr. A. Musteikis, D’Youville kolegijos profesorius iš JAV, svei
kina Vasario 16 gimnaziją, naujųjų rūmų šventinimo proga
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MOKYTOJO SKĖRIO VEIKLA
Kai šm. balandžio 11 d. Euro

pos lietuvių vyskupas dr. P. Bra
zys, MIC, pašventino naująjį Va
sario 16 gimnazijos pastatą, evan
gelikų apeigas atliko vienas gim
nazijos mokytojų — Fricas-Jonas 
Skėrys. Jis — ne dvasininkas, ta
čiau dėl ligos ir kt. priežasčių ne
atvykus ' evangelikų dvasinin
kams, Skėriui buvo pavesta jiems 
atstovauti pašventinimo iškilmė
se.

šiam mokytojui kaip tik suka
ko 10 metų, kai jis dėsto tikybą 
visų klasių mokiniams Evangeli
kams, o pirmojoje klasėje dar ir 
aritmetiką bei vokiečių kalbą. 
Nuo 1955 m. Skėrys vadovauja 
gimnazijos evangelikų Jaunimo 
Rateliui, taip pat 10 metų jis yra 
lietuvių evangelikų liuteronų vyr. 
Bažnyčios tarybos išeivijoje na
rys. Tad jis turėjo visas kvalifi
kacijas atstovauti evangelikų 
dvasininkijai per iškilmes.

šalia darbo su Vasario 16 gim
nazijos moksleiviais evangelikais, 
kurie sudaro 25% visų mokinių, 
F. J. Skėrys aktyviai dalyvauja ir 
Bendruomenėje — nuo 1959 m. 
rugsėjo mėn. yra PLB Vokieti
jos kr. tarybos narys. Jis yra ke
lių laikraščių bendradarbis, uo
liai talkina evangelikų spaudai 
J'AV ir V. Vokietijoje^ Palaiky
damas artimus ryšius su vokiečių 
spauda, jis pasirūpina, kad po 
kiekvienų iškilmių ar po kokio

žymesnio įvykio gimnazijoje apie 
ją plačiai parašytų vokiečių dien
raščiai, įdėtų nuotraukų. Tuo bū
du išpopuliarinamas ne tik pačios 
gimnazijos, bet ir lietuvių var
das, iškeliama lietuviškoji veikla 
išeivijoje. Tiems ryšiams megzti 
daug reiškia tai, kad Skėrys yra 
puikiai apvaldęs vokiečių kalbą. 
Dar paminėtina, kad šis mokyto
jas palaiko gerus santykius tiek 
su lietuvių evangelikų vadais iš
eivijoje, tiek su vokiečių evange
likų bažnyčia V. Vokietijoje.

Skėrys gimė 1919 m. liepos 2 
d. Kalenu kaime, Lauksargių 
vlsč., Pagėgių apskr., Klaipėdos 
krašte. Tėvai buvo ūkininkai. 
1940 m. baigė Tauragės mokyt, 
seminariją ir pradėjo mokytojo 
darbą Žemaičių Naumiestyje, 
Tauragės apskr. Tuo būdu šiais 
metais sukako 25-ri pedagoginio 
darbo metai. 1941 m. su repatri- 
j an tais patekęs į Vokietiją mokė 
repatrijantų vaikus. Vėliau sava
noriškai atsisakė Umsiedlerio-re- 
patrijanto teisių, nuo 1944 m. pri
klausė Lietuvių Sąjungai Berly
ne. Persikėlęs iš rytų Vokietijos 
į Fed. Vokietiją, visą laiką gyve
na Mannheimo miesto dalyje — 
Friedrichsfeld ir iš jos kasdien 
važinėja dėstyti į Vasario 16 
gimnaziją, šalia F. Skėrio, gim
nazijos mokytojų tarpe yra dar 
trys klaipėdiškiai: E. Tamošaitie
nė, T. Gailius ir Motgabienė.

paklausė Parker. “Gims?” — su
suko moteris. “Jis dabar penkerių 
metų!” “Mano geroji moteriške, 
tuoj pat skubėk namo; jau tu pra
leidai pačius geriausius penke
rius metus!” — atsakęs pedago
gas. Iš šio pavyzdžio galime pui-i 
kiai spręsti, kaip yra svarbu pra-1 
dėti rūpintis vaiko auklėjimu, Į 
kuris turi prasidėti dar kūdikio' 
amžiuje. Nors dr. J. Pikūno “Vai
ko psichologijos pagrindai” pir
moje eilėje yra skiriami akade
minėms institucijoms, galima 
drąsiai tarti, kad veikalas bus po
puliarus, suprantamas ir naudin- £*---------- ------ ---- ------ Y A__
rinčių mažamečių, knygų lenty
noje.

gas kiekvienos šeimos, ypač tu- paįj jj . žmuidzinienė Pavasaris • Akvarelė su tuše

Švietėjų suvažiavimas Toronte
NEIŠRYŠKINTI ŠVIETIMO TIKSLAI • PAKEITIMAS XIII KLASĖS EGZAMINŲ VERTINIME • 

SPARČIAI AUGA KATALIKŲ MOKYKLOS • BUS ĮVESTA PRANCŪZŲ KALBA
Kaip kiekvienais metais, taip 

šiemet, pirmąją po Velykų savai
tę Toronte įvyko milžiniškas On
tario švietimo darbuotojų suva
žiavimas. Į jį susirinko tūkstan
čiai mokytojų, mokyklų tarybų 
narių, savivaldybių mokyklų pa
tikėtinių (trustees), tėvų, gydyto
jų, profesorių, studentų ir visų 
kitų, besidominčių provincijos 
švietimo problemomis. Pasiskirs
tę organizacijomis bei grupėmis, 
jie posėdžiavo visuose didesniuo
se Toronto viešbučiuose. Kalbėjo 
Ontario švietimo ministeris bei 
kiti augšti tos ministerijos parei
gūnai, kviestiniai prelegentai — 
specialistai, vyskupai ir eilė kitų 
garbingų kalbėtojų. Viso to dide
lio judėjimo bent kiek detaliau 
aprašyti neįmanoma, tad pasiten
kinsime suminėję pagrindinius 
faktus, iškeltus švietimo ministe
rijos pareigūnų.

Ontario švietimo min. W. G. 
Davis kalbėjo keliose vietose. 
Katalikų Mokytojų Sąjungos kon
vencijoje jis pirmiausia pasi
džiaugė, kad prieš porą metų ka-- 
talikų mokyklų sistemoje šioje 
provincijoje padarytas lemiamas 
šuolis priekin, provincijos val
džiai pradėjus skirti toms mokyk
loms daugiau kaip dvigubai pa
šalpos. Toliau jis kiek plačiau iš
dėstė ką tik įvykdytą švietimo 
ministerijos reformą, sujungiant 
pradžios ir augštesniąsias mokyk
las į vieną vadybą. Tai padaryta 
siekiant pradžios mokyklos tęsti
numo. Plojimu buvo sutiktas mi- 
nisterio pranešimas, kad ką tik 
įsteigtas komitetas studijuoti ir 
išryškinti švietimo tikslams (aims 
and objectives) Ontario provinci
jai. Katalikams mokytojams bu
vo malonu išgirsti, kad provinci
jos visose mokyklose ne tik mo
kymui, bet ir auklėjimui numa
toma skirti tinkama vieta.

Kalbėdamas asmeninio Ugdy
mo Sąjungos*'suvažiavime minis
teris apsistojo ties gimnazijos 13 
klasės problemomis. Specialus 
toms problemoms studijuoti ko
mitetas yra pasiūlęs 13 klasei pa-

likti tik keturis dalykus, iš kurių 
du būtų pagrindiniai ir du šaluti
niai. Tuo būdu ši klasė labai pri
artėtų prie universiteto paruošia
mojo kurso. Jis taip pat patvirti
no džiugią žinią šių metų 13 kla
sės abiturientams, kad rašant ga
lutini pažymi 75% įvertinimo bus 
imama iš baigiamųjų egzaminų 
ir 25% iš metų darbo. Iki šiol vis
ką lėmė tik egzaminų pažymys.

Švietimo ministerijos mokyto
jų parengimo skyriaus dir. G. L. 
Duffin, kalbėdamas Tėvų-Moky
tojų Federacijos suvažiavime, da
vė eilę retų statistinių duomenų, 
iliustruojančių viešųjų ir atskirų
jų pradžios mokyklų santyki pro
vincijoje.

Pagal 1961 m. surašymo duo
menis, Ontario provincijoje yra 
apie 30% katalikų, o 1964 m. vi
sose pr. .mokyklose katalikų vai
kai sudarė 26.5%. Vaikų skaičius 
katalikų mokyklose labai spar
čiai auga. Pereitų metų prieaug
lis viešosiose mokyklose buvo 
3.7%, o katalikų mokyklose — 
6.7%. Iš visų provincijos pr. mo
kyklos mokytojų katalikų yra 
26%. Vienoje klasėje viešosios 
mokyklos vidutiniškai yra 29.9 
vaikai, o katalikų mokyklose — 
31.4. Vyrų mokytojų viešosiose

KULTOM ffiJE VEIKLOJE
PROF. ANTANAS MUSTEIKIS šiuo 

metu lankėsi Vokietijoje; dalyvavo sa
vo brolio a. a. Mečio laidotuvėse ir 
Vasario 16 gimnazijos naujojo pastato 
pašventinime. Jis profesoriauja D’You
ville kolegijoj, prie Buffalo, N. Y., kur 
dėsto socialinius mokslus. Savo studiji
nei kelionei jis yra gavęs $1.000 pre
miją iš savo kolegijos vodovybės.

“ŠVENTOJI AUKA” — patrauklus

tai parodoje: rožinis, kalinių padary
tas koncentracijos stovykloje. To ro
žinio poterėliams padaryti panaudota 
juoda duona.”

“NEUE ZUERCHER ZEITUNG” 
balandžio 1 d. ladoje, rašydamas apie 
JAV dailininką Ben Shahn, pažymė
jo, kad jis esąs žydas, “lietuvio daili
dės sūnus”, 1906 m. emigravęs į 
Brooklyną. Frankfurte, V. Vokietijo-

Tėvų jėzuitų leidinys apie Mišias, su je, veikianti leidykla Insel-Verlag nu- 
labai skoningomis Tėv. Algimanto Ke- j matė dviejuose tomuose išleisti Ben 
zio, SJ, nuotraukomis, neseniai išėjo Shahn kūrybą. Jie įtraukti į Kuenst-

ler dės 20. Jahrhunderts” seriją.
ROMOJE LEIDŽIAMAS “Bulletin .

Europeen” turi anglų kalba priedą 
“Europ East Bulletin’. S.m. vasario 
mėn. nr. paskelbtas platus, su statis
tiniais duomenimis straipsnis apie

iš spaudos. *
“KNYGŲ LENTYNOS” š.m. 1 nr. 

baigiamas parengti spaudai. Leis JAV 
LB Kultūros Fondas. Prenumerata — 
$2.50 JAV ir Kanadoj, $1.50 — kituo
se kraštuose. Mylintiems lietuviškąjį
spausdintą žodį ir raštą reikėtų -at- švietimą Lietuvoje. Dar įdėta plati ap- 
kreipti ypatingesnį dėmesį ir paremti žvalginė medžiaga iš Albanijos, Bul- 
prenumerata bei aukomis šį vieninte- garijos, R. Vokietijos, Vengrijos gyve- 
lį bibliografinį lietuvių žiniaraštį lais
vajame pasaulyje, kurio tvarkymui vi
są energiją ir visas laisvąsias valandė
les paskiria nepailstantis mūsų biblio
grafas A. Ružancovas-Ružanec. Adre- 

mokytojų viešosiose — 2%, ka-:sas: Lithuan. Bibliogr. Service, 1132 
talikų — 5%. Didžiausias tačiau 
skirtumas yra mokytojų akade
mikų santykyje, šiuo metu pro
vincijos pr. mokyklose dirba 
2634 mokytojai su bakalauro 
ar augštesniais akademiniais 
laipsniais. Katalikai mokytojai 
tame tarpe sudaro 247 arba tik 
9%. Tuo būdu, anot prelegento, 
katalikų mokykloms ne tik trūks
ta kvalifikuotų mokyklų vedėjų, 
kurie, pagal įstatymą, turi turėti 
B A, bet netgi inspektorių.

Svetimųjų kalbų direktorius 
angliškosioms mokykloms N. B. 
Alder, kalbėdamas mokyklų pati
kėtinių suvažiavime, iškėlė, kad 
siekiama įvesti prancūzų kalbą 
visose provincijos pr. mokyklo
se. Tai įvyks poros metų laikotar
pyje, bet palaipsniui bus prade
dama jau sekančiais mokslo me
tais.

Pagaliau dar viena naujybė: 
Ontario katalikų mokyklų patikė
tiniai, nesutikdami su jiems duo
damu permažu vaidmeniu bend
roje provincijos patikėtinių fede
racijoje, iš jos pasitraukė ir nu
tarė veikti atskirai. A. R.

mokyklose yra apie 30%, o kata
likų mok. apie 20%. Becenzių

nimo.

OKUPUOTO! LIETUVOJ
JADVYGA PETRAŠKEVIČIŪTĖ, 

Lodzės operos teatro solistė, gastrolia
vo Vilniuje. Ji dainavo Lizą P. Čai
kovskio operoje “Pikų dama”, Tatja
ną to paties kompozitoriaus “Eugeni
juje Onegine”, Santucą P. Mascagni 
operoje “Cavalleria rustieana” ir pa
grindinį vaidmenį G. Puccini “Tosko- 

. je”. Solistė konservatoriją yra baigu-

Stambus leidinys apie Baltijos problemas
Neseniai mus pasiekė žinia - ir Lenkijos valstybių. Ji turėjo iš- 

apie mirtį Madride buvusio Esti- {sivystyti į stiprią politinę, karinę 
jos įgalioto ministerio Karei Ro- ’ 
bert Pusta. Jis pabaltiečių tautų 
gyvenime suvaidino reikšmingą 
vaidmenį. Vienas pirmųjų jo po
litinės veiklos žingsnių buvo da
lyvavimas taikos konferencijoje 
Paryžiuje po I D. karo. Jo pastan
gos ten buvo reikšmingos ne tik 
Estijos, bet ir kitų Pabaltijo 
kraštų labui.

Vienas iš labiausiai prisiminti
nų jo nuopelnų yra jo garsusis 
1919 m. Baltijos santarvės pro
jektas. Pagal šį planą, Didžioji 
Baltijos Santarvė turėjo būti su
daryta iš Skandinavijos, Baltijos

JORGE LUIS BORGES

APIE PRAGARĄ IR DANGŲ
Dievo pragaras nereikalingas 

ugnies puikumo. Kai paskutinis 
Teismas nuaidės trimitais 
ir žemė atvers savo vidurius, 
ir iš dulkių pakils tautos 
pagarbinti nepermaldaujamos Burnos, 
akys nematys nei devyniais ratilais 
apversto kalno, nei blankios 
pievos su amžinais narcizais, 
kur šaulio šešėlis tolydžio 
persekioja stirnos šešėlį, 
nei ugninės vilkės, kuri žemiausiam 
musulmonų pragaro augšte 
yra ankstesnė už Adomą ir bausmes, 
nei aršių metalų, nei netgi 
matomų Miltono tamsybių: 
nekenčiamas labirintas iš trigubo 
plieno ir skausmingos ugnies neslėgs 
pasmerktųjų nustebusių sielų.

Taip pat amžių glūdumoje nesislepia 
joks tolimas sodas. Dievui nereikia, 
norint pradžiuginti teisiuosius, 
nei šviesos pasaulių, nei eilių sostų, 
nei galybių, nei kerubinų, 
nei apgaulingų muzikos veidrodžių, 
nei rožės gelmių, 
nei nelemtos puikybės 
vieno jo tigru, nei švelnumo 
geltono saulėleidžio dykumoje, 
nei senovinio, gimtinio vandens skonio. 
Jo mielaširdingume nėra sodų, 
nei vilties ar prisiminimo šviesos.

Sapno krištole aš regėjau 
pažadėtuosius Dangų ir Pragarą; 
kai Teismo paskutiniai trimitai 
nuskardės ir tūkstantmetė planeta 
bus paslėpta ir staiga sugrius, 
o Laike, tavo nykios piramidės, 
praeities spalvos ir brūkšniai 
tamsybėse išryškins veidą, 
mieganti, nejudant}, tikrą, nesikeičiantį, 
(gal mylimosios, gal tavo...) 
ir regėjimas to artimo veido, 
nesikeičiančio, nepaliesto, neištrinamo, 
nuteistiesiems bus Pragaras, 
o išrinktiesiems — Rojus.

Išvertė P. Gaučys
J. L. Borges, argentiniečių rašytojas, poetas ir esejistas, neseniai

mėjęs tarptautinę literatūros premiją, argentiniečių ultraizmo kūrėjas, sa
vo kūryboje pasižymi nepaprasta literatūrine kultūra bei kūrybiniais gabu
mais. Jo poezijai būdinga miesto temų, ypač Buenos Aires, pamėgimas. 
Būdamas labai modernus, jis karta yra ir klasiškas. P. G.

ii1 ekonominę sąjungą Europos 
šiaurės rytuose ir tokiu būdu už
pildyti ten susidariusią politinę 
tuštumą, kurią anksčiau ar vėliau 
užpildytų Rusija arba Vokietija. 
Visa eilė tarptautinių konferenci
jų svarstė šį planą. Lenkijos ne
supratimas naujo pasaulio ir Eu
ropos politikos vyksmo bei jos 
grobuoniška politika silpnesnių 
kaimynų atžvilgiu sutrukdė Bal
tijos santarvės organizavimą ir 
pagaliau pačią idėją visai pažeidė.

K. Pusta buvo taip pat žino
mas kaip europinis diplomatas ir 
tarptautinių mokslų žinovas. Jis 
įvairiais atvejais buvo paskaiti
ninku Haagos tarpt, teisės akade
mijoje, Prancūzijos politinių ir 
moralinių mokslų akademijoje, 
Paryžiaus diplomatinėje akade
mijoje, Laisvosios Europos kole
gijoje Strasburge, Madrido, Istan
bul© ir Ankaros universitetuose.

Už nuopelnus Europos taikai 
jis apdovanotas įvairių valstybių 
pasižymėjimo ženklais ir meda
liais.

Jis buvo autorius įvairių kny
gų ir straipsnių, daugiausia apie 
Baltijos valstybių problemas ir 
apie Baltijos jūrą. Viena jo drą
siausių knygų buvo “The Soviet 
Union and the Baltic States”, iš
leista 1943 m., kai niekas Ameri
koje nedrįso kelti piršto už Bal
tijos tautas.

Karei Pusta Friends Society, 
Drottninggatan 85, Stockholm, 
Sweden, greitu laiku K. Pūstos 
paminėjimui išleidžia stambų lei
dinį Baltijos tautų problemomis. 
Tai vienas rimčiausių kolektyvi
nių leidinių šiuo klausimu tarp
tautinėje rinkoje. Būtų pageidau
tina, kad lietuviai parašytų ko
mitetui ir leidinį užsisakytų. Tuo 
būdu būtų paremtas ne tik Karei 
Pūstos garbingas palikimas, bet 
ir mūsų tautos reikalas.

Dr. Bronis Kasias

lai-

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 3, kovas. Pažymėtinas 

V. Keblio straipsnis — Ateitininko 
ryšys su kultūra.

LKDS Biuletenis, nr. 2, 1965 m. 
Liet, krikščionių demokratų partijos 
biuletenis. Adresas: 1224 E. 84th St., 
Cleveland, Ohio 44103, USA.

Vytis, nr. 4, 1965. Lietuvos vyčių 
organas.

Evangelijos Šviesa nr. 1, sausis-va
saris, 1965 m. Red. Rev. K. Burbulys 
Čikagoje.

Krivūlė, nr. 1 ,kovo mėn. Biulete
nis skautų vadovams.

Vincas Krėvė, THE TEMPTA 
TION. Translated from the Lithua
nian by Raphael Sealey. Išleido Ma
nyland Bodes, Inc., New York. Kie-

N. Walnut St., Danville, Ill. 61833, 
USA.

PETRAS BŪTĖNAS, istorikas ir 
kalbininkas, lietuviškų vietovardžių 
žinovas, daug dėmesio skiriąs Mažo 
sios Lietuvos vietovardžiams, gyvenąs 
Bostone, Mass., per dešimtį pastarųjų Į si Vilniuje 1948 m., keliolika metų 
metų yra surinkęs ir ištyręs virš 150.- 
000 atskirų vietovardžių. Jis turi pa
ruošęs spaudai didelį veikalą apie 
tuos vietovardžius.

NELĖ MAZALAITĖ, laimėjusi “Ai
dų” premiją, buvo pagerbta literatū
ros vakare balandžio 4 d. Apreiškimo 
salėje, Niujorke; jai įteikta gėlių. K. 
Grigaitytė paskaitė jai dedikuotą ei
lėraštį, o S. Gedvilaitė — vieną jos 
legendą. Pr. Al.

PROF. V. J. BIELIAUSKAS, Xav
ier un-to psichologijos skyriaus vedė
jas, skaitė paskaitą kunigams ir klie
rikams Cincinnati mieste. Apie ją pla
tokai rašė “The Canadian Register”.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
centro valdyba bendraraščiais paragi
no visas apylinkių valdybas suakty
vinti lietuviškos spaudos platinimo 
darbą spaudos mėnesio metu. JL taip
gi kreipėsi į eilę spaudos darbuotojų 
su prašymu lietuvių spaudos reikšmę 
nuolatos kelti mūsų spaudoje. Spau
dos darbuotojams taip pat išsiuntinė
ta trumpa centro valdybos veiklos ap
žvalga.

P. GRINIUKAS SU ŽMONA, abu 
Lietuvos ukrainiečiai, gyvena Prancū
zijoj ir ukrainiečių spaudoje dažnai 
rašo apie Lietuvą ir kultūrinę lietu
vių veiklą įvairiuose kraštuose. Nese
niai P. Griniukas išvertė Jono čėsnos 
straipsnį, atspausdintą “Naujienose” 
ryšium su ukrainiečių nepriklausomy
bės švente, ir paskelbė jį laikraštyje 
“Ukrainski Wisti”, leidžiamam Vokie
tijoj. J. Cėsna yra tarnavęs ukrainie
čių kariniuose daliniuose ir yra gerai 
susipažinęs su Ukrainos reikalais. Uk
rainiečių karo veteranų org-ja Prancū
zijoj jį apdovanojo T. Ševčenkos me
daliu ir padėkos raštu. P. Griniuko 
žmona yra išvertusi ukrainiečių kal- 
bon V. Krėvės “Antanuko rytą”. Glau
džius ryšius su šiais ukrainiečiais pa
laiko Toronte gyvenąs B. Naujalis, ku
ris parūpina jiems lietuviškos litera
tūros.

LITUANISTIKOS INSTITUTO at
stovai, išstudijavę Algirdo Gustaičio 
ruošiamo naujo Lietuvos žemėlapio ■ 
1:400.000 juodraščio fotostatinę nuo
trauką, iš esmės pasisakė teigiamai. 
Jie pageidavo tikslesnės vietovių loka
lizacijos, žemėlapio galutinam paruo
šimui patyrusio topografo priežiūros.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 25 m. 
jubilėjaus banketas — gegužės 8 d., 
7 v.v. šv. Jurgio par. auditorijoje; iš
kilmingos pamaldos — gegužės 9 d., 
10.30 v.r. šv. Jurgio bažnyčioje. Su
kaktuvinis koncertas — geg. 9 d., 3.30 
v. p.p. Muzikos Instituto salėje — 
11021 East Blvd. Klevelande. Visi 
čiurlioniečiai kviečiami dalyvauti ir 
apie savo dalyvavimą skubiai praneš
ti komiteto ižd. E. Steponavičiui, 3638 
Washington Blvd., Cleveland, Ohio 
44118, USA. Tel. FA 1-5906.

“NEW YORK SUNDAY NEWS” 
balandžio 25 d. laidoje įdėjo 1964 m. 
Lietuvių Dienos iškilmių Niujorko 
Singer Bowl didelę Vyt. Maželio nuo
trauką.

NCWC AGENTŪRA išsiuntinėjo 
125 Amerikos katalikų laikraščiams 
bei pasaulio žinių agentūroms šią ži
nutę: “Specialus eksponatas, kuriuo 
pailiustruojamos lietuvių katalikų pa
stangos išsaugoti tikėjimą komunistų 
koncentracijos stovyklose Sibire, iš
statytas Vatikano paviljone, Niujorke, 
pasaulinėje parodoje, šis eksponatas 
atkreipia visų dėmesį į eilę maldų, 
kurias surašė ant gabalėlių popieriaus 
keturios lietuvaitės vienoj stovykloj. 
Tos maldos pateko į laisvąjį pasaulį 
1959 m. Nuo to laiko buvo išleista 
610.000 egz. tų maldų, kurios pavadin
tos “Marija, gelbėk mus”. Jos buvo at
spausdintos 7 kalbom. Kiti ekspona-

tais viršeliais, 102 psl. Kaina $3.
Lietuvių Dienos, nr. 3, kovo mėn. 

Vyr. red. B. Brazdžionis. Leidžia F. 
Skilius. Atskiro numerio kaina 65 et 
Prenumerata $6. šiame numeryje 
pažymėtinas aprašymas apie vysk. Pr. 
Brazio konsekraciją.

Skautų Aidas, nr. 4, liet skautų 
organas.

“Metus” — tai 
didžiajam būrų

69-tųjų gimimo

dainavusi Vilniaus operoje, o vėliau 
emigravusi į Lenkiją.

JULIAUS JUZELIŪNO naujausią 
kūrinį — koncertą vargonams, smui
kui ir styginiam orkestrui Vilniaus 
filharmonijos salėje atliko vargonų 
virtuozas L. Digrys, smuik. E. Pau
lauskas ir S. Sondeckio vadovaujamas 
kamerinis orkestras. Šis trijų dalių 
koncertas, kritikų nuomone, esąs pa
rašytas sudėtinga muzikine kalba, pro
fesionalo kompozitoriaus ranka. Nau
jų kūrinių yra sukūrę ir kiti kompo
zitoriai — J. Dambrauskas, V. Jurgu
tis, V. Kairiūkštis, B. Alekna ir V. 
Budrevičius neseniai pateikė 15 cho
rinių ir solo dainų, o radijo choras, 
vad. L. Abariaus, pirmą kartą išpildė 
A. Račiūno poemą chorai su vargo
nais “Metai” ir V. Bagdono baladę 
“žvejai”. A. Račiūno poema sukurta 
pagal K. Donelaičio 
savotiškas paminklas 
dainiui.

BALYS SRUOGA
metinių proga prisimintas rašytojo tė
viškėje — Vabalninke. Specialų minė
jimą surengė jo vardo vid. mokyklos 
mokiniai ir mokytojai.

J. AVYŽIAUS romano “Kaimas 
kryžkelėje” inscenizaciją žiūrovams 
pateikė Kaimo dramos teatras. Roma
ną inscenizavo ir spektaklį paruošė 
rež. H. Vancevičius, dekoracijas su
kūrė dail. F. Navickas. Pagrindiniuo
se vaidmenyse pasirodo geriausi šio 
dramos kolektyvo aktoriai — V. Tom
kus, K. Genys, L. Zelčius, A. Vošči- 
kas, D. Jūronytė.

LIETUVOS KINO STUDIJA kasmet 
pagamina du meninius filmus. Jau 
įpusėti kompoz. E. Balsio baleto “Eg
lė žalčių karalienė” filmavimo darbai. 
Tai būsiąs pirmasis spalvotas plačia- 
ekraninis filmas. Algis Araminas ir 
Gediminas Karka ruošiasi į filmo juos
tą perkelti poeto Vytauto Montvilos 
gyvenimą. Sovietiniu “Hamletu” pa
garsėjęs filmuotojas Jonas Gricius 
šiuo metu filmuoja rež. V. Žalakevi- 

! čiaus paruoštą scenarijų apie 1946 m. 
I įvykius Lietuvos kaime. Pavadinimas 
šiam filmui dar nėra parinktas, bet 
jame vaidina trys populiarūs Panevė
žio dramos teatro aktoriai — Bronius 
Babkauskas, Donatas Banionis ir Al
gis Masiulis, vaizduojantieji “naciona
listų nužudyto apylinkės pirmininko 
Lokio sūnus”. Taigi, atrodo, kad šia
me filme daug vietos bus skiriama 
partizanų niekinimui ir kompartijos 
aktyvistų garbinimui.

M. SLUCKIO romaną “Laiptai į 
dangų” 100.000 egz. tiražu išleido “So
vetsku pisatel” leidykla. Knygą į ru
sų kalbą vertė Z. Kutorga, o iliustra
vo sovietų dailininkai N. Miščenko ir 
V. Osveris. šiemet rusų k. Maskvoje 
bus išleisti E. Mieželaičio “Lyriniai 
etiudai”, M. Sluckio apysakos “Uver
tiūra ir trys veiksmai’. 1966 m. žada
ma išleisti K. Borutos “Baltaragio ma
lūną”, I. Mero “Lygiosios trunka aki
mirką” ir J. Marcinkevičiaus poemą 
“Kraujas ir pelenai’. Į planus yra 
įtraukti taipogi žemaitės, B. Sruogos 
ir Vaižganto raštų vienatomiai, V. My
kolaičio-Putino ir V. Mozūriūno po
ezija, naujasis J. Avyžiaus romanas 
“Kaimas kryžkelėje”.

J. KABELKOS “Donelaičio raštų 
leksiką” išleido “Minties” leidykla, 
šiame leidiny išaiškinta 3.000 Done
laičio naudotų žodžių reikšmė, paci
tuojant vieną kitą sakinį su aiškina
muoju žodžiu. Taipogi kruopščiai su
žymėtos gramatinės žodžių lytys, at
skleista painesnių posakių prasmė, iš
nagrinėta poeto rašyba ir bažnytinių 
raštų įtaka jo kalbai. Autorius daro 
išvadą, jog Donelaitis, puikiai mokė
damas lietuvių kalbą, naudojo papras
tą rašybą, nevisada tepažymėdamas 
balsių ilgumą ar priebalsių kietumą 
bei jų minkštumą. Recenzentas St Da- 
bušis rašo: **... J. Kabelkos “Donelai
čio raštų leksika” — rimtai, moksliš
kai paruoštas leidinys, kuris ypač nau
dingas kalbininkams, kalbos ir litera
tūros dėstytojams, mokytojams, lite
ratams, besimokančiam jaunimui.”
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambariu, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alų- 
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.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir. 
plačiu įvažiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemiška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I 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.

^SPORTAS
XV Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 

KREPŠINIO PIRMENYBĖS ..
DETROITE

Balandžio 24-25 d. Detroite buvo su
rengtos metinės Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio pirmenybės vyrų, jaunių A, 
jaunių B, moterų ir mergaičių klasė
se. Pirmenybių klubiniu nugalėtoju 
liko vėl Toronto Aušra, išsikovojusi 
I v. moterų, I ir n vietas mergaičių, 
n v. jaunių B ir UI v. vyrų klasėse. 
Aušrai atiteko ir didžioji Š. Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės centro valdy
bos taurė.

Pirmenybių rezultatai. Vyrų klasėse.
Pirmajame rate Aušra nugalėjo Ne

rį 87:81; Detroito Kovas nugalėjo Arą 
101:79; Waterburio Gintaras nugalė
jo Lituanicą 81:68. Pusbaigmyje D. 
Kovas nugalėjo Aušrą 123:99 ir Neo- 
iituania nugalėjo Gintarą 76:74.- Baig
mės puslaikyje D. Kovas—Neolituania 
turėjo 43:43. Rungtynėse dėl III-IV 
vietos Aušra nugalėjo W. Gintarą

102:99. Jaunių A klasės meisterystę 
apgynė Čikagos Aras, pusbaigmyje nu
galėjęs Hamiltono Kovą 51:50 ir baig
mėje — Lituanicą 63:56. Rungtynėse 
dėl III-IV vietos H. Kovas nugalėjo 
Nerį 52:49. Jaunių B klasėje Aušra 
nugalėjo Lituanicą 40:24 ir Cicero 
Ateitis nugalėjo Žaibą 57:34 bei baig
mėje Aušrą 73:43. Moterų klasėje 
meisterystę apgynė Aušra, nugalėda
ma Vytį 47:21. Mergaičių klasėje Auš
ra I nugalėjo Aušrą II 28:14.

Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO

pirmenybėms š.m. gegužės 15-16 d. 
Čikagoje tinklinio k-tas yra pakvietęs 
į lietuvių rinktinę: Andriukaitį, Kau
ną, Rimkų, Pabedinską — ASK Litu- 
anica; Blandį — LSK “Neris”; Žilę, 
Barzduką G., Penkauską — LSK “Žai
bas”. Pirmenybių priežaismiai bus 
Foster Park, o baigmės — Brother* 
Rice augšt. mok. salėse Čikagoje. Pir
menybes šiemet organizuoja lietuviai.

Padėka

Nuoširdžiausia mano padėka kun. J. Staškevičiui, kuris atsimena 
kiekvieną lietuvį gulintį ligoninėje ir savo maloniu atsilankymu bei 
paguodos žodžiu sustiprina.

Mano nuoširdi padėka priklauso visiems mane lankiusiems ligoni
nėje ir namuose, prisiuntusiems gėlių bei dovanų, ir užjautusiems laiš
kais: p.p. A.C. Venckams, V.T. Kobelskiams,, A.M. Stuikiams, V. P. Gu- 
daičiams, A. M. Adomavičiams, M. M. Galinaičiams, S. A. Kavaliaus
kams, V. E. Abromavičiams, E. Akstinienei, Pr. A. Skilandžiūnams, T. 
B. Staniuliams, R. E. Draudvilams, J. E. Bukšaičiams, J. Vaškevičiams, 
Stef. Petraitienei, St. Dargini, J. Tamošiūnams, Alek. Poliams, J. Nor- 
vaišui, Alb. L. Ungeičiams, Jer. R. Piciniams, V. I. Lišauskams, Ed. 
Punkriams, J. G. Grikiniams, H. Buntinui, V. V. Augėnams.

Dar kartą ačiū už Jūsų parodytą draugiškumą —
Jonas Maziliauskas

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 -8
Sešt.9-12
Sekm. 9.30 -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%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje

1965 m. kovo mėn. 31 d. kapitalas — $1,505.436.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, 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 S390. 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.

ISLINGTON — DUNDAS $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių vie
naaugštis. Garažas, privatus šoninis įvažiavimas. Kaina $16.500.

SWANSEA — mūro, gražių rauplėtų plytų, 6 kambariai per 2 augštus; ga
ražas, šoninis įvažiavimas; grynais $19.000.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
h* Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

IS TORONTO"
Lietuvių skautų veikla

III vilkiukų draugovė, vad. s. J. 
Dambaro ir sk.v.v.sl. B. Poškos, lan
kėsi Toronto skautų porodoje kolizė- 
jume ir dalyvavo sporto varžybose. 
Vilkiukas Arūnas Pilipavičius tapo 
laimėtoju.

Skautorama įvyks šį sekmadienį, 4 
v. p.p., Prisikėlimo salėje. Programo
je — pirmą kartą paruoštas puikus 
vaidinimas, šokiai, dainos ir kiti pasi
rodymai, kurie bus įdomūs ir mažiems 
ir dideliems. Kviečiami visi tėveliai- 
rėmėjai ir prijaučiantieji.

Rambyno tuntas bal. 24 d. pilnam 
sąstate dalyvavo kanadiečių skautų 
obuolių dienoje su savo vedėju. Be to, 
bal. 25 d. vilkiukai ir paukštytės par
davinėjo obuolius prie savo parapijų 
bažnyčių. Už leidimą parapijų, klebo
nams nuoširdžiai dėkojam; taip pat ir 
pirkėjams už paramą.

Sv. Jurgį Toronto Šatrijos ir Ram
byno skautai-tės šventė Hamiltone, 
kur dalyvavo ir Niagaros pusiasalio 
skautai. Iškilmingas pamaldas atnaša
vo T. Rafaelis, OFM, o pamokslą pa
sakė mons. dr. J. Tadarauskas. Po pa
maldų tėvai-rėmėjai visus pavaišino. 
Iškilmingoj sueigoj įžodį davė 7 Ne
muno tunto skautai kandidatai. LSS 
v.s. O. Zailskienės sveikinimą ir įsa
kymą perskaitė ps. S. Gotceitienė. Ap
dovanotos vėliavos žymeniu si. A. Vo-

lungytė ir N. Tumaitytė; pažangumo 
žymeniu psl. D. Paulaitė ir A. Saka- 
laitė. LSS Pirmijos ir Brolijos V. S.

B. Juodelio sveikinimus perdavė 
rajono vadas; be to, pirmijos pavedi
mu, jis s. K. Batūrą apdovanojo ordi
nu už nuopelnus, o sk. v.v.sl. A. Va
liūną pristatė kaip pakeltą į ps. laips
nį. Širvintos ir Nemuno tuntai įteikė 
dovanas veiklesniems skautams-tėms. 
Sueiga užbaigta “Marija, Marija”. Po 
to laužo programą perėmė ps. L. Ver- 
bickaitė.

Skautų tėvų-rėmėjų ruoštas pobū
vis — kavutė stovyklavietės virtuvei 
pagerinti praėjo labai sėkmingai. Da
lyviai buvo painformuoti apie dabar
tinę LSS padėtį tarptautiniame skau
tų biure ir kt. dalykus. Buvo parody
tos stovyklavietės nuotraukos. Dėko
jame už salę kun. P. Ažubaliui, o taip 
pat visoms rengėjoms ir rengėjams.

Estų skautų būkle bal. 22 d. įvyko 
lietuvių, latvių ir esčių sueiga, kurio
je buvo skaitomas referatas “Dabarti
nė skilties veikla bei jos sunkumai”. 
Diskusijose aktyviai dalyvavo ir mūsų 
skaučių draugovė.

Visos vyr. skautės, nutolusios nuo 
skaučių veiklos, kviečiamos grįžti į 
“Vaidilutės’!- ar “Birutės” vyr. skau
čių draugoves.

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių berniukų ir mergai

čių bendras susirinkimas — sekmadie
nį, gegužės 2 d., 6 v.. Prisikėlimo mu
zikos studijoje. Visi gimnazistai kvie
čiami dalyvauti. Užtruks iki 7.30 v.

Ateitininkų vasaros stovykla vyks 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje — 
New Wasaga. Prasidės liepos 25 d.

Studentai ateitininkai Toronte iki 
šiol neturėjo savo vėliavos. š.m. val
dyba suorganizavo lėšas naujos vėlia
vos įsigijimui. Projektą padarė dail. 
p. Gurevičienė. Vėliava bus pašventin
ta kongreso metu.

Jaunesniųjų berniukų susirinkime 
įdomią programą pravedė Aloyzas 
Kuolas, duodamas pasireikšti patiems 
susirinkimo dalyviams. Malonu, kad į 
dirbančių su jaunimu tarpą prisideda 
vis naujų žmonių.

Į globėjų eiles įsijungė Al. Kuolas, 
St. Dargis ir V. Urbonas.

Visi būreliai gegužės mėn. susirin
kimuose trumpai kartos ateitininkų 
ideologiją, pasiruošdami kongresui ir 
įžadui.

Jaun. moksleivių ateitininkių — 
Gintarių būrelio susirinkimas — šį 
sekmadienį, gegužės 2 d., 2.30 v. p.p. 
LV Namuose/

Jaun. moksleivių ateitininkių — 
Vaidilučių būrelio susirinkimas — šį 
sekmadienį, gegužės 2 d., 3.30 v. p.p. 
LV Namuose.

Jaunučių ateitininkių mergaičių su
sirinkimas — šį sekmadienį, gegužės 
2 d., 3.30 v. p.p. LV Namuose.

“Organizacijos vienintelė ir pagrin-

L. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Mylimai mamytei mirus Lietuvoje, 
kun. kleboną LIONGINĄ KEMEŠĮ ir 

kun. LAURYNĄ KEMEŠĮ, prislėgtus gilaus liūdesio, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. J. Ramanauskai
G. VI. Kažemėkai

Mylimai Mamytei mirus Lietuvoje, 
KUN. LIONGINĄ KEMEŠĮ ir broli KUN. LAURYNĄ 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
V. S. Goldbergai

At A
MARIJONAI ŽVIRBLIENEI mirus, I

jos dukrą URŠULĘ ŽVIRBLYTĘ, K.L.K. Mot. Dr-jos
Šv. Jono Kr. parapijos skyriaus narę, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
K.L.K. Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

Mielą BALBINĄ TAMULIONIENĘ su šeima, 
jos mylimai mamytei mirus, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —
Zaparackų šeima

. A t A _
brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 

GRACIJONĄ JASEVIČIŲ ir jo šeimą 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

V. ir E. Abromaičiai

dinė užduotis yra individo gyvenimo 
praturtinimas” (J. Boguta).

PROF. R. SEALY PASKAITA
balandžio 24 d. sutraukė gausų 

būrį torontiečių į Prisikėlimo 
muzikos studiją. Akademikų Dr- 
jos pirm, archit. Alg. Banelis 
trumpai supažindino klausytojus 
su paskaitininku iš Buffalo vals- 
tyb. universiteto tarp kitko, pa
minėdamas, kad profesorius yra 
anglas, lietuvių kalbos mokytis 
pradėjęs 1955 * m. Visi Įdėmiai 
klausė svečio paskaitos tema 
“Romėnų istorijos reikšmė da
barties kultūrai”. Gražia lietuvių 
kalba profesorius išdėstė seno
sios romėnų respublikos ir impe
rijos valstybinę santvarką, kurio
je nebuvo politinių partijų. Poli
tinės kovos vyko tarp senatorių 
ir šeimų. Po paskaitos profeso
rius laisvai atsakinėjo į paklausi
mus, kurių netrūko. Kai vienas 
dalyvių paklausė, kas paskatino 
profesorių mokytis lietuvių kal
bos, jis atsakė — lietuvių kalbos 
svarba kalbotyrai ir pažintis su 
panele Danguole (Sadūnaite), ku
ri dabar yra ponia Sealy. Anglų 
kalbai išmokti jam reikėjo dau
giau laiko nei lietuvių kalbai, ku
ri savo struktūra bei reguliarumu 
esanti lengvesnė išmokti. Bai
giant diskusijas pirm. Alg. Bane- 
lis pristatė susirinkusiems ir p. 
Danguolę Sealy, kuri yra žinoma 
kaip poetė. Privačiame pasikal
bėjime prof. R. Sealy pareiškė 
esąs pasiryžęs pastoviai gyventi 
JAV ir dirbti Buffalo un-te, kur 
dėsto istoriją. Ką tik išėjo iš 
spaudos naujausias jo vertimas 
V. Krėvės kūrinio “The Tempta
tion”. Tai jau nepirmas jo darbas. 
Tuo būdu profesorius daro lietu
vių kultūrai didelę paslaugą.

Delhi, Tillsonburg
METINIS SUSIRINKIMAS. — K. L. 

Katalikių Moterų Draugijos Delhi sky
riaus metinis narių susirinkimas yra

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — BLOOR, $2.500 įmo
kėti; 7 kambarių atskiras na
mas; garažas su plačiu įva
žiavimu, prašoma $15.900.

SWANSEA, apie $5.000 įmokėti, 5 
kambarių vienaaugštis (bun
galow), garažas su privačiu 
įvažiavimu; galima įrengti 

• dar du papildomus kamba
rius; viena skola balansui; 
prašoma kaina $18.900.

JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 
gražus 5 kambarių viena
augštis (bungalow) su įreng
tu poilsio kambariu ir atvi
ru židinių; garažas su geru 
įvažiavimu; prašoma $18.200.

QUEBEC — BLOOR, $6.000 įmo
kėti, 9 kambarių atskiras na
mas; dvigubas garažas, dide
lis kiemas..

FANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
gražus 7 kambarių atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena skola balan
sui .10 metų.

WILCOX LAKE, $10.000 įmokėti 
ar mažiau, 13 vasarnamių ir 
krautuvė, išnuomuota visą 
laiką, apie $7.000 metinės 
nuomos, neaugšta kaina, ga
li keisti į namą Toronte, 20 
mylių nuo Toronto.

SWANSEA — BLOOR, $10.000 
įmokėti, keleto metų senu
mo 7 kambarių atskiras na
mas; poilsio kambarys, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA

. LE 2-4404
Namų teL LE 6-9185

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 
metimų pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

W. VASIS
REAL ESTATE

863 Bloor St. W. LE 4-7525
GLENLAKE — DUNDAS, mūrinis 8 kambarių namas, 2 virtuvės, garažas, 

privatus įvažiavimas; prašo $17.900, įmokėti $3.500.
JANE — ANNETTE, mūrinis 7 kambarių dviaugštis, ilgas sklypas, dvi

gubas garažas, dvi virtuvės; prašo $15.900, įmokėti $2,500.
ST. JOHN’S — DUNDAS, atskiras medinis 5 kambarių namas, garažas, 

sklypas 22x160, įmokėti $2.500, prašo $13.900, viena atvira skola.
PRIE PARKO, netoli ežero rytų Toronte, mūrinis 6 kambarių namas, įmo

kėti $2.000.
SKLYPAS STATYBAI, 3O’xlO6’, prie Keel — Eglinton, pilna kaina $2.000.

JIEŠKOME NAMŲ PARDAVIMUI

V. RAČIUKA1TIS
LE 4-7525, namą — OX 8-3670

VYRU IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

Toronto Lietuvių Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas kviečia savo 
narius ir visus medžioklės mėgė
jus i tarpklubinį “trap” šaudymo 
turnyrą, Įvykstantį sekmadienį, 
gegužės 2 d. Pradžia 11 v. Prieš- 
turnyrinė praktika 8-11 v. ryto. 
Dalyvauja Toronto ir Hamiltono 
lietuvių, latvių, estų, vokiečių, 
austrų, graikų ir italų klubai. 
Rungiamasi del taurių ir pinigi
nių dovanų. Į šaudyklą važiuoti: 
400 keliu į šiaurę, pasukti 7 ke
liu į vakarus, pasukti 50 keliu į 
šiaurę, vėl pasukti 9 keliu į vaka
rus ir pravažiavus mažą ežeriuką 
pasukti į šiaurę — 2nd Line of 
Adjala: už 1,5 mylios kairėj pu
sėj rasite šaudyklą.

Dėl vietovės plano ir visų kitų 
informacijų kreiptis į šaudymo 
sekcijos vadovą E. Kuchalskį LE 
3-0979. Klubo valdyba

Toronto miesto burmistras Ph. 
Givens lankėsi Romoje ir buvo 
priimtas popiežiaus Pauliaus VI 
audiencijoj. TarpiTrmku buvo 
mons. P. Martinkus. \

šaukiamas gegužės 2 d., sekmadienį, 
tuojau po 11 vai. pamaldų, šv. Kazi
miero parapijos klebonijoje. Visos sky
riaus narės ir prijaučiančios apylinkės 
moterys yra kviečiamos šiame susirin
kime dalyvauti. Valdyba

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

964V2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

F. SENKUS REAL ESTATE,r

1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

CDwners
ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 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.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

SUPERTEST
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS ir visi įvairių rūsių auto 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ

GAMINIAI PATARNAVIMU.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Neringos tunto vadijos sueigoje 

balandžio 22 d. aptarta vasaros veikla: 
stovykla, kuri įvyks rugpjūčio 21 d. 
— rugsėjo 4 d. T. Pranciškonų sto
vyklavietėje, organizaciniai reikalai, 
valčių remontas ir sezono atidarymas.

—-Velykų atostogų metu Toronte 
lankėsi iš Klevelando Klaipėdos vieti- 
ninkijos vietininkas j.v^. V. Petukaus- 
kas. Buvo aptartas stovyklos ir vasa
ros kelionių organizavimas.

— Jūrų budžių sueigoje j.s. H. Ste- 
paitis turėjo pašnekesį apie buriavimo 
teoriją.

— Bebriukai, vadovaujami v.v. J. 
Kuprevičiaus, rodo gražią veiklą. Suei
gos daromos kas antrą šeštadienį.

— Vyr. skautininkas j.s. E. Ven- 
gianskas pristatė Inkaro tarybai tvir
tinti sekančios sudėties vadiją: kun. j. 
s. J. Raibutis, j.vs. L. Knopfmileris, 
j.s. M. Manomaitis, j. ps. L. Slėnys, v. 
v. M. Maksvytis, v.v. A. Raulinaitis.

A L GARBENS I
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.
520.900. Gražus 3 miegamųjų vienaaukštis “bungalow”, pilnai užbaigtas rū

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

QUEBEC GATVĖ
526.900. Didelis atskiras namas; 2 vonios; 2 virtuvės; iš viso 11 kambarių -

5 kambariai pirmame aukšte. Didelis sklypas, platus įvažiavimas; apie 
$8.000 įmokėti, vienas mortgičius balansui, galima greitai užimti.

HIGH PARK —x.____
$49.000. Didelis 4 šeimų namas (Fourplex), vandeniu apšildomas, didelis 

sklypas, garažai.
TRIPLĖKSAS prie Humber upės.

$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.
J>ėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

DOVERCOURT — DUNDAS, $1.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 virtuvės, 
pusiau atskiras, visiškai perdirb
tas viduje namas: garažas, įvažia
vimas; prašoma $9.800.

BLOOR — DUFFERIN, $14.500, 
plytinis 8 kambarių namas, 3 vir
tuvės, nauja apšildymo krosnis, 
garažas, įvažiavimas.

RONCESVALLES — PEARSON, $ 
3.000 įmokėti, plytinis, 2 moder
nios virtuvės, koridorinė sistema, 
įvažiavimas, labai švarus, tuščias, 
7 kambariai.

RESTORANAS, per 15 metų pirmą 
kartą parduodamas, QUEEN — 
SPADINA, 45 vietos, nerūdijan-

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996 

mų per savaitę, užpakalyje gyve
namieji kambariai; gera proga 
verslui, prašoma kaina $7.500; 
dėl sveikatos priverstas parduoti; 
priimami pasiūlymai.

TYNDALL — KING, 3.000 įmokėti, 
9 dideli kambariai, 3 virtuvės, 
vienas mortgičius balansui, gera 
nuomojimui vieta.

BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
plytinis 7 kambarių, per du augš
tus namas; šilto vandens apšildy
mas, 2 virtuvės, šoninio įvažiavi
mo garažas.

FERN — SORAUREN, $2,000 įmo
kėti, 6 švarūs dideli kambariai. 2 
modernios virtuvės, alyva šildy
mas, įvažiavimas; parduoda našlė, 

čio plieno įrengimai, $1.000 paja- prašo $13.900.
Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Biiudžius
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APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ * 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

FOUR SEASONS TRAVEL n . z* j;.
323 LAKESHORE RD. EAST, “OIT V 1*60 IT

VDArĖKIAC Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
• D At EIX Aj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

S
I
g ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

Lietuvę, Latvija, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Pernai pasaulinėje parodoje 
Niujorke iš tautinių grupių daly
vavo tik lietuviai. Jie parodos 
aikštėje pastatė lietuvišką kryžių 
su tinkamu įrašu. Apie jų sureng
tą Lietuvių Dieną rašė visa Ame
rikos spauda.

Š.m. balandžio 21 d. paroda 
buvo vėl atidaryta, ši diena Lie
tuvai bus istorinė diena, nes ir ji 
čia turi savo “paviljoną”. Ener
gingo lietuvių komiteto dėka, ša
lia gražiai perdažyto kryžiaus, ant 
ilgo balto aliumininio stulpo 
augštai iškilo ir trispalvė Lietu
vos vėliava. Ilga graži mėlynos 
spalvos lenta su įrašu “Lithua
nia” aiškiai byloja, kad šiame 
garsiame pasaulio centre yra Lie
tuva.- Kryžius ženklina tautos 
kančias okupacijoje, o augštai 
plevėsuojanti vėliava su laisvo ir 
civilizuoto pasaulio tautų vėliavo
mis skelbia, kad Lietuva buvo ir 
bus laisva ir nepriklausoma vals
tybė.

Vėliavos pakėlimo iškilmėse 
dalyvavo: Vyt. Stašinskas, Lietu
vos gen. konsulas,, ir tarė atitin
kamą žodį; A. Simutis, konsulas; 
J. Audėnas; VLIKo gen. sekreto-

PARODOJE
L. Jankus sukalbėjorius. Kun. ■ 

maldą. Dalyvavo taipgi tunt. A. 
Samučio vad. skautų būrelis, tau
tiniais drabužiais pasipuošęs lie
tuvaičių būrelis, Dariaus ir Girė
no posto lietuvių veteranai su ko- 
mandierium A. Kaunu priešaky
je, kurie JAV ir savo vėliavomis 
pagerbė Lietuvos vėliavos pakė
limą; sugiedotas Tautos himnas.

Skautai, veteranai, mergaitės 
ir būrelis kitų lietuvių dalyvavo 
parodos atidarymo parade.

Vėliavos stulpo, Lietuvos ženk
lo ir kitų dalykų įrengimui labai 
daug pasidarbavo A. Sniečkus ir 
Petras C. Wytenus, kuris savo 
rankomis ir vėliavą iškėlė.

Po vėliavos pakėlimo iškilmių 
dalyviai buvo pakviesti į Vatika
no paviljoną, kur prie kun. Jan
kaus pastangomis išstatyto rinki
nio įvairiomis kalbomis išleistų 
knygelių “Marija, gelbėk mus” 
vitrinos buvo susitikta su Vatika
no paviljono reikalu vedėju — 
mons. John J. Gorman ir jo pa
dėjėju Joseph T. Lahey. Lietuviai 
buvo paprašyti pasirašyti Vatika
no paviljono garbės svečių kny
goje. E.

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

foto aparatai ir t.t

KELIONE Į EUROPA
• Be to, siaučiame 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

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

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 

K. STRIAUPIS
Res. teL RO 3-2032 

P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorins ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

PLUMBING and HEATING
L LISAUSKAS, valdžios pripažin- 
as plomberis, atlieka įvair. plum- 
fing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir VoHcswagenais.

septyniolikai dienų

birželio 7 - 24 d
Kaina nuo $640 iki $1200, įskaitant lėktuvę

PRIKLAUSOMAI NUO TO, KURIE MIESTAI 
BUS PASIRINKTI.

PASKUTINE DATA UŽSIREGISTRUOTI — GEGUŽES 15 D.

Skambinti V. Bačėnas
278—7261 arba LE 6—4681 po 6 v.p.p

Fort William - Port Arthur, Ont
RINKIMAI į KLB krašto tarybą — 

gegužės 2 d. nuo 1 v. p.p. iki 5 v. v. 
p. Bružienės bute, 133 Finlayson St, 
Fort William. Taip pat bus galima bal
suoti p. Kajučio bute, 2230 Rankin St, 
Fort William, Ont. Visus tautiečius 
nuo 18 m. amžiaus prašome dalyvauti 
rinkimuose. Apylinkės valdyba

BENDRUOMENĖ pasiuntė 8 siunti

nius gerų dėvėtų drabužių į Suvalkų 
trikampį.

LAURA SIMONAITYTĖ North 
Western Ontario muzikos festivalyje 
piano klasėje, jaunučių skyriuje, gavo 
pažymį 86. Linkime jai tolimesnės sėk
mės.

MOTINOS DIENOS minėjimą nutar
ta ruošti Ortona Hali gegužės 22 d.

Skandinavijos ginklas - neutralumas
(Atkelta iš 1 psl.)

Tačiau neutralumas — tęsė 
Suomijos prezidentas — nėra pati 
lengviausia užsienio politika. 
Daug lengviau paklusti svetimai 
valiai, negu stovėti ant savo kojų. 
Neįmanoma neutralumą išlaikyti 
neveiklumu. Nėra jokių priemo
nių, kurios nepriklausomai nuo 
padėties ar aplinkybių visuomet 
atneštų norimų vaisių. Neutralu
mas — tai nuolatinis siekimas 
budria sąmone ir Įtemptais rau
menimis išlaikyti pusiausvyrą, ne
žiūrint kaip mėtytų ir suptų aud
ringos bangos.

Švedo pasisakymas
Atsakydamas į svečio mintis, 

Švedijos premjeras Tage Erlan- 
der mėgino labiau sukonkretinti 
neutralumo politikos uždavinius. 
Jis sakė, kad Švedija ir Suomija 
gali geriausiai pasitarnauti pasau
lio taikai savo veikliu dalyvavimu 
Jungtinių Tautų darbuose. Neut
ralumo dėka šie kraštai galėjo at
likti tarpininkų vaidmenis tarp
tautiniuose'konfliktuose ir daly
vauti veiksmuose taikai saugoti. 
Ir šiuo metu, sakė Erlander, šve
dų, danų, suomių kariai petys pe
tin vykdo JT uždavinius Kipro sa
loje...

Harpsundo susitikime nebuvo 
kalbama vien tik apie neutralu
mą, bet buvo išsamiai kalbėtasi 
įvairiais užsienio prekybos klausi
mais ir, kaip paprastai, užkliudyti 
rūpesčiai, kurie kyla iš europinio

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

. Automatinis etezira varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

SKAUTORAMA 
MONTREALYJE

Prieš keletą metų Čikagoje lie
tuviai skautai pradėjo ruošti spe
cialius skautiškus parengimus, 
pavadintus skautorama. Parinkti 
tokiam vardui, be abejonės, min
tį dayė jau pirmiau Amerikoje 
vartojami panašūs vardai: Cine
rama, Motorama ir pan.. Visos tos 
“ramos” reiškia kažką didinga, 
nepaprasta. Tad ir skautorama 
reiškia didingą, nepaprastą skau
tišką parengimą.

Prgorama būna panaši į sto
vyklinio skautų laužo programą, 
į kurią stengiamasi įtraukti ir 
publiką, žinoma, pasisekimas 
daugiausia priklauso nuo skauto- 
romos vadovo, kuriuo stengiama
si parinkti gerą laužvedį. Čikago
je ir kitose vietovėse skautora- 
moms yra vadovavęs labiausiai 
prityręs mūsų skautų laužavedys 
ir žinomas feljetonistas Vilius 
Bražėnas. Jis atvyksta į Montre
al! drauge su savo dukra Livija, 
taip pat gabia laužavede. Juodu 
pakviesti pravesti šią pirmąją 
skautoramą Montrealyje.

Skautai ir skautės jau dabar 
šiam įvykiui uoliai ruošiasi. Skau
torama įvyksta gegužės 15 d., šeš
tadienį, 7 v.v., Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Visi lietuviai kvie
čiami rezervuoti tą šeštadienio 
vakarą ir atvykti pažiūrėti tai, ko 
dar niekad nėra matę. Mūsų jau
nimas jų tikrai neapvils. Plačiau 
apie programą nerašysime, nes 
vis tiek būtų sunku aprašyti. No
rint žinoti ir suprasti, kas yra to
ji skautorama, reikia pamatyti 
pačiam.

Po skautoramos bus vaišės ir 
šokiai. Visas pelnas skiriamas 
stovyklavietės įrengimui. Būti
niausi įrengimo darbai jau dabar 
turi būti pradedami, bet dar 
trūksta lėšų. Tikimės, kad mūsų 
visuomenė įvertins jaunimo pa
stangas ir savo atsilankymu pa
rems materiališkai ir morališkai. 
Jau daugelyje mūsų lietuviškų 
kolonijų yra įrengtos gražios sto
vyklavietės jaunimo ir suaugu
siųjų organizacijoms. Argi Mont- 
realis turi būti išimtis?

Nors bilietų bus galima gauti 
ir prie įėjimo, bet patartina juos 
įsigyti iš anksto, kad kartais, per
daug delsiant, nepritrūktų. J-V.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

GAMBIJA - 
NAUJA VALSTYBĖ ..ŠYPSENOS..

(AtkeUa U S t»L) 
nepriklausomybės iškilmes, pur 
tė galvą ir sebėjosi: ko jie taip 
džiaugiasi?! Kiek anksčiau vienas 
anglų generalgubernatorius apie 
Gambiją atsiliepė kaip apie “ge
ografinę ir ūkinę nesąmonę”. Ta
čiau neonacionalizmas šiandien 
toks stiprus, kad pasaulio galiū
nai turi su juo skaitytis.

Gambija buvo seniausia anglų 
kolonija vakarų Afrikoje. Iš bu
vusių 14-kos kolonijų šiame že
myne prieš karą beliko tik ketu
rios: Bečuanlandija, Basutolandi- 
ja, Svazilandija ir Rodezija.

Gambiją XV š. atrado portuga
lai. Anglai pastaruosius išstūmė 
per 200 metų ir pastatė Gambi- 
jos upės žiotyse, šv. Marijos sa 
loję, kur dabar yra Bathurstas, 
tvirtovę, kuri koloniją nekartą 
apsaugojo nuo prancūzų ir olan
dų kolonistų veržlumo/Dabarti
nės Gambijos sienos buvo nusta
tytos 1888 m. Anglai tenorėjo 
tiek teritorijos aplink upę, kiek 
garlaivis galėdavo nuplaukti ir 
kiek jūrininkai nueidavo nuo gar
laivio į džiungles, nebijodami pa
siklysti.

1962 m. Gambijai buvo duota 
ta savivalda vidaus reikaluose. 
Tai buvo paskutinis žingsnis 
prieš nepriklausomybę.

Geografijos pamokoj
— Jonukr pasakyk man, kur 

yra Meksika?
— Dešimtam puslapy geogra

fijos knygoj!

Krepšininkai ir misijonierius
“Mūsų Pastogė” rašo, jog at

vykus Australijon Tėvui J. Bore- 
vičiui, SJ, kažkas nusistebėjo, ko
dėl taip staiga Australijos lietu
viams prireikė misijų. O viena 
ponia iš JAV laiške rašė: “Ką tie 
mūsų krepšininkai pas jus Aust
ralijoj pridarė, kad mes net misi- 
jonierių turėjome pasiųsti? ...

T. J. Borevičius, SJ, buvo J.A. 
V. organizacinio krepšininkų ko
miteto narys; išlipęs iš lėktuvo 
Sydney aerodrome, plačiai šypso
damasis tarė:

— Linkėjimų ir sveikinimų 
Australijos lietuviams atvežiau 
maišais....

Kas yra amerikietis?
Amerikietis — tai žmogus, ku

ris važiuoja darban vokišku auto
mobiliu, grįždamas užsuka į kiną 
pažiūrėti prancūziško filmo, vaka
re užsivelka kinietišką palaidinę 
ir įsispiria į itališkas šliures. Jis 
įsipila braziliškos kavos puodelį 
ir atsisėda į danišką kėdę, pasi
ima japonišką plunksnakotį, ir 
pradeda rašyti angliškai ant ka- 
nadiško popieriaus. Gi tuo laiku 
jo kambaryje vokiškas radijas 
groja prancūzų muziką. Jis rašo 
laišką kongresmanui, teiraudama
sis, kada bus sustabdytas nuola
tinis Amerikos aukso plaukimas 
į užsienius.

Parinko Pr. Al.

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

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas — 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

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

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI,
LJL.IL

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. Room 107 

TELEFONAS EM 64182 -
Toronto

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

susiskaldymo į du besivaržančius 
ūkio blokus — laisvosios preky
bos sritį EFTA ir ūkio bendruo
menę EĖC. Bę_lo, Švedijos prem
jeras, kuris ruošiasi birželio mė
nesį vykti Maskvon, turėjo progą 
išgirsti įspūdžius iš prez. Kekko- 
neno pasimatymo su Brežnevu ir 
Kosyginu.

Kremlius kitaip mano
Nors Suomijos prezidentas, tu

rėjęs pilną Chruščiovo pasitikėji
mą, neatrodo jį praradęs pas jo 
įpėdinius, tačiau Kremliui per
daug bendri išvedžiojimai apie 
nautralumą, matyti, nelabai pati
ko, nes “Pravda” rado reikalą tą 
patį klausimą savaip patikslinti. 
Straipsnyje “Mūsų laikų neutra
lumas” pasakyta, kad laikas pri
brendęs neutraliosioms valsty
bėms, ypač Skandinavijai, imtis 
iniciatyvos nusiginklavimo klausi
mu. Aštrėjantis atominio susidū
rimo pavojus, esą, turėtų versti 
Šiaurės Europos valstybes peržiū
rėti savo galimybę išlikti nuoša
liai nuo tokio susidūrimo. Tatai 
reikštų ne ką kitą, kaip sutikti su 
vad. Kekkoneno planu — padary
ti šiaurės Europą laisva nuo bran
duolinio ginklo sritimi...

Tai jau kiek pasenusi dainelė. 
Išskyrus pačius sovietus, šioje Eu
ropos dalyje tokių ginklų niekas 
kitas neturi, todėl Kekkono vardu 
remiamas Maskvos planas, kaip 
pastebi “Dagens Nyheter”, jau 
daugeliu atvejų visose šiaurės 
valstybėse buvo labai šaltai priim
tas. Būdinga, jog net pats prez. 
Kekkonen savo paskutinio apsi
lankymo metu Švedijoje šito sa
vo plano nė nesuminėjo...

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal), Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sodburj ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1483

420 RoncesvaUes 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 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 RoncesvaUes Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

suatarimą.

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

RONCESVALLES AVĖ 
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.
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Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

‘ ' "'“‘ALFA RADIO & TV
Parduodam tr taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
SaMytavns, krosais, skalbimo mažinąs.

TELEFONAS LE 1-816S. o <72 LANSDOWNE AVE, TORONTO

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W^ Toronto 3

Telefonas LE 4-8431
9

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo RoncesvaUes) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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)

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LLJD.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 RoncesvaUes Ave^ 
Antrad. ir penktadieniais 5—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708 

HAMILTON: 21 Main St E.,
JA 7-5575, FU 3-8928 I

 BATHURST■ 
DENTAL CLINIC^ 

794 Bathurst St. <

(Bloor o. Bathurst) ]

Tel. 534 - 8814 !

Dr. N. Novoiickis '

> Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis !Dr. P. Vytė ]

dramlimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,
r>ur»A

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

24 vaL pat ROMOS 
Darbo vaL RO MISI 
Namų RO 8-7112
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AS MONTREAL
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Pirmosios Komunijos vai
kams iškilmės — gegužės 9 d., 
sekmadienį, 9.30 v. pamaldų me
tu. Šį antradienį — egzaminai. 
Tikybos pamokos besiruošian
tiems pirm. Komunijai vyksta 
įprasta tvarka: antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7 v.v. ir sekma
dienį po 11 vai. pamaldų.

— Mokiniams, lankantiems vie
šąsias mokyklas, tikybos pamo
kos sekmadieniais po 9.30 pamal
dų praėjusį sekmadienį užbaigtos.

— Gegužinės pamaldos per ge
gužės mėnesį laikomos sekmadie
niais ir penktadieniais 7.30 v. 
Penktadienių pamaldos jungia
mos su vakarinėmis Mišiomis.

— Motinos Diena — gegužės 
9 d., sekmadienį. Šį sekmadienį 
bus išdalinti lapeliai Mišioms už 
motinas.

— Sutvirtinimo sakramentas 
šioje parapijoje bus teikiamas 
birželio 27 d. Užregistruojant su
tvirtinamuosius reikia pranešti: 
vardas, pavardė,z gimimo data, 
sutvirtinimo vardas, kokioj para
pijoj krikštytas.

— Kat. moterų draugijos šios 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyksta šį sekmadienį po 11 vai. 
pamaldų parapijos salėje.

— Bal. 21 d. palaidota a.a. Ma
rijona Žvirblienė. Pamaldose da
lyvavo daug žmonių. Gyy. Roži
nio draugijos nariai ir tretininkės 
velionę į bažnyčią pasitiko su už
degtomis žvakutėmis.

— Iš Vokietijos rašo kun. L. 
Januška, kad po kunigystės šven
timų ir eilės egzaminų seminari
joje virš savaitės pailsėjo Vokie
tijoje pas kun. Bungą. Po Atve
lykio vėl grįžta i Romą studijoms 
ir paskutiniesiems egzaminams, 
kurie baigsis antroje birželio pu
sėje.

— Gerojo Ganytojo stovykla
vietės reikalais šaukiamas posė
dis ši penktadieni, balandžio 30 
d., 7.30 v. v. klebonijoje.

— Šį šeštadieni, 8 v.r., gedu
lingos pamaldos už a.a. Juozą Do
meiką, neseniai mirusį Lietuvoje. 
Sekmadienį 11 vai. pamaldos už
prašytos dr. A. Užupienės už šei
mos mirusiuosius.

— Susituokė: Leonidas A. Ru- 
i dis ir Sigutė A. Zubrickaitė, Vin- 

*cas Kėžinaitis ir Aldona Kovals- 
kytė.

Šv. Jono lietuvių kapinėse šią 
savaitę įjungiamas vanduo. 11 
šeimų, kurių artimieji palaidoti 
šiose kapinėse, yra paprašę iš
liedinti statomiems paminklams 
pamatus. Kapinių lankymo diena 
šį pavasarį — gegužės 30 d., sek
madieni. šeimos, norinčios dar 
prieš kapinių lankymą statyti pa
minklus, pamatų išliedinimo rei
kalu artimiausiu laiku prašomos 
painformuoti kapinių vadovybę ir 
duoti tikslius išmatavimus. Pava
sarį sueis 5 metai nuo kapinių 
įsteigimo. Jose palaidoti 155 as
menys.

General ligoninėje iš St. Cath
arines gydosi p. Butkienė. Wo
mens’ gen. ligoninėje po opera
cijos sveiksta p. Kišonienė. šv. 
Juozapo ligoninėje po operacijos 
sveiksta p. B. Matulaitienė.

Vestuvės. Bal. 24 d. Šv. Jono 
Kr. bažnyčioje susituokė Vincas 
Kėžinaitis iš Hamiltono su Aldo
na Kovalskyte iš Toronto. Pasta
roji yra neseniai atvykusi iš Len
kijos pas savo seserį p. Bajorinie- 
nę. Jaunavedžiai apsigyvens Ha
miltone.

Ta pačią dieną susituokė dr. 
Leonas Rudis ir gail. sesuo Sigu
tė Zubrickaitė, Toronto Šatrijos 
tuntininkė ir ilgametė “Varpo” 
choristė. Med. dr. L. Rudis yra 
Latvijos lietuvis, baigęs mokslą 
Rygos un-te, ir dabar dirba kaip 
gydytojas Bramptone. Jo gausios 
giminės dauguma buvo persikėlu
si į Lietuvą; dalis jos šiuo metu 
gyvena JAV ir Mon treaty (p. Gra
žių šeima). S. Zubrickaitė toron- 
iiečiams pažįstama kaip aktyvi 
skautų veikėja.

Sol. L. šukytė balandžio 25 d. 
per CBC radijo tinklą atliko visą 
eilę kūriniu programoje “Sun
day Recital”.

L. Kossar, ukrainiečių kilmės 
žurnalistas, paskirtas Kanados Et
ninio Meno Tarybos direktorium. 
Antruoju direktorium bus pa
skirtas kvebekietis. Minėtoji ta
ryba organizuos tautinių grupių 
dalyvavimą Kanados šimtmečio 
minėjime 1967 m. Numatomi 
įvykdyti įvairūs planai meno, 
švietimo ir istorijos srityje.

Prisikėlimo par. žinios
— šį sekmad. parapijoje dide

lė šventė — pirmoji Komunija. 
Specialiose Mišiose 9.30 vai. ryto 
kviečiame dalyvauti tik tuos, ku
rie tiesiogiai su iškilmėmis susiri
šę. Mišios bus dialoginės lietuvių 
kalba. Po jų — bendri pusryčiai 
par. salėje.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos ir repeticijos — šį antrad., 
trečiad. ir ketvirtad., 7 v.v. ir šeš- 
tad., 2.45 v. p.p. Vaikučiai atga
benami tiesiai į bažnyčią ir iš ten 
pasiimami. Pirmoji išpažintis — 
šį šeštad. po repeticijos. Tėveliai 
ir artimieji išpažinties prieina 
per repeticiją. Sekmad. rytą vai
kučiai atgabenami į kavinę pasi
ruošti procesijai į bažnyčią jau 
9 vai.

— Su pirmosios Komunijos iš
kilmėmis baigiamos katechetinės 
pamokos vaikučiams ir relig. pa
mokos gimnazistams. Ačiū už uo
lų lankymąsi.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas šį rudenį.

— Ryšium su pirm. Komunijos 
iškilmėmis, šį sekmad. Mišios lai
komos kita tvarka — 8, 9, 9.30, 
11 ir 12 vai. Visos Mišios laiko
mos bažnyčioje; salėje Mišių ne
bus.

— Šį šeštad., prasidėjus gegu
žės mėn., prasideda ir gegužinės 
pamaldos, šiokiadieniais jos bus
7.30 v.v., o sekmad. — po Sumos. 
Kviečiame kas vakarą gausiai da
lyvauti. šią gražią lietuvišką ir 
katalikišką tradiciją išlaikykime 
kiek galima ilgiau.

— Šį šeštad. prasideda Motinos 
Dienos Mišių novena. Tikinčiųjų 
atsiųstomis intencijomis už gyvas 
ir mirusias motinas per visą ge
gužės mėn. kas rytą 8 v. laikomos 
Mišios. Kviečiame visus prie šios 
novenos prisidėti ir šv. Mišiose 
gausiai lankytis ir eiti šv. Komu
nijos.

— Nuoširdi padėka J. Parše- 
liūnui, Brampton, Ont., už paau
kotas gražias 'gėles Velykų alto
riams puošti.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — šį penktad., 6.30 v.v. šį 
sekmad. Mišių 10 vai. nėra, todėl 
ir jaunimo choras negieda. Tik 
tie vaikučiai dalyvauja Mišiose
9.30 v., kurių broliukai ar sesu
tės eina pirmosios Komunijos.

— T. Kornelijus, vedęs reko
lekcijas šv. Kazimiero liet, para
pijoje Los Angeles, Kalif., sugrį
žo.

— Prisikėlimo bažnyčioje Mo
tinos Diena minima sekmad., ge
gužės 9 d.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
šį sekmad. tuoj po skautoramos, 
maždaug 7 v. par. salėje. Gros or
kestras. šokius pravesti maloniai 
sutiko skautai. Kviečiamas visas 
kolonijos jaunimas gausiai daly
vauti.

— Pakrikštyta Algirdo ir Al
mos Padolskių dukrelė Loreta; 
Zigfrido ir Genės Rauth sūnus 
Kristoforas Zigfridas. Sveikini
mai!

J. Kudaba po eismo nelaimės 
gydosi ligoninėje. Tikimasi, kad 
šios savaitės gale grįš Į darbą.

J. Tumosa yra išvykęs atosto
gų į Bermudų. Oras esąs puikus, 
nėperkarštas. Labai daug atosto
gaujančių iš Kanados ir JAV.

Kanados slavai organizuoja stu
dijų dienas Banff, Alberta, bir
želio 9—12 d. Jose bus nagrinėja
mas slavų įnašas į politinį ir kul
tūrinį Kanados gyvenimą. Pa
kviesti su paskaitomis 70 profeso
rių iš 14 Kanados ir 3 JAV un-tų.

A.a. Marija Baranauskienė pa
laidota bal. 16 d. iš Prisikėlimo 
bažnyčios šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo dide
lis būrys jos šeimos bičiulių. Ap
eigas atliko ir pamokslą pasakė 
T. Placidas. Velionė mirė sulau
kusi gilios senatvės ir paliko liū
desyje dukterį Balbiną Tamulio- 
nienę, sūnų inž. Benoną ir jų šei
mas.

Česlovas Obcarskas atvyko iš 
Britanijos ir apsigyveno Toronte.

“Dievo vaikas”, maldaknygė 
vaikams, paruošta kun. dr. J. Gu
tausko, labai tinka pirmosios Ko
munijos vaikams. Maldaknygė 
gražiai išleista, su spalvotais vaiz
dais; gaunama “žiburių” b-vėje 
941 Dundas St. W„ Toronto 3, 
Ont.

Išnuomojamas butas antrame augšte, 
taip pat garažas. Tel. LE 7-3909

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 9 d., 4 v. p.p., Pri
sikėlimo par. salėje. Meninėje 
programoje dalyvauti pakviesta 
Z. Orentienės baleto studija, ku
ri jau kelinti metai atlieka pro
gramą Motinos Dienoje. Minėji
mą rengia Toronto apylinkės val
dyba.

Išvyką i Otavą, Kanados sosti
nę, organizuoja Toronto šauliai 
ir SLA 236 kuopa. Išvykstama iš 
Toronto gegužės 22 d., 7 v. ryto 
ir grįžtama sekančią dieną, gegu
žės 23. Išvykos tikslas: aplankyti 
įžymesnes Kanados sostinės vie
tas: parlamento rūmus, muzėjus, 
žydinčių tulpių plotus ir arčiau 
susipažinti su Otavoje gyvenan
čiais lietuviais. Vykstama autobu
su. Kaina $15 asmeniui, įskai
tant nakvynę viešbutyje. Regist
ruotis, įmokant pinigus, iki gegu
žės 10 d. pas V. Bačėną tel. CR 
8-7261 arba 536-4681 ir pas S. 
Jokūbaitį, 23 Alhambra Ave., To
ronto 3, tel. 537-2869 arba 534 - 
9286. Organizatoriai kviečia vi
sus šioje išvykoje dalyvauti.

Ped. A. Rinktinas pr. šeštadienį 
Liet. Vaikų Namuose Toronto šeš
tadieninės'mokyklos mokytojams 
skaitė paskaitą su parodomąja pa
moka apie naujų metodų naudoji
mą kanadiečių mokyklose. Po 
paskaitos išsikalbėta ir šeštadie
ninės mokyklos klausimais. Nusi
skųsta mokymo priemonių stoka. 
Mokytojai kėlė sugestijas, kad 
Bendruomenės vadovybė turėtų 
ypač atkreipti dėmesį į šią svarbią 
literatūrinio švietimo problemą.

Japonų kultūros centre Toronte vaikai klauso mokytojos skaitomų 
pasakų, šiame centre rengiami įvairūs kultūriniai parengimai

Telegram nuotr.
Ketvirtoji latvių dainų šventė 

įvyks Toronte gegužės 28-30 d. 
ji bus sujungta su taut, šokių 
švente. Dalyvaus 1000 dainininkų 
ir 400 šokėjų. Įvairūs koncertai 
įvyks Eatono ir Massey salėse, o 
taut, šokių festivalis — Maple 
Leafe Gardens.

STARLITE DRIVING 
SCHOOL

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger

330 Queen St. W. Td. EM 6-2957 
ATIDARYTA KASDIEN 

Ilgametė praktiko. Parengiame 
egzaminams įvairiomis kalbomis. 
Nebūtinas geras anglų kalbos 

mokėjimas

šeštadieninė mokykla po Velykų 
atostogų darbą pradeda šį šešta
dienį, gegužės 1 d., įprastu laiku 
naujose šv. Pranciškaus mokyk
los patalpose, šalia senųjų, kurios 
yra nugriaunamos. Taigi, moki
niai suvežami į tą pačią vietą. Tik 
pirmieji skyriai la ir Ib laikinai 
perkeliami į Toronto Lietuvių 
Vaikų Namus, 57 Sylvan Ave., 
nes naujose patalpose visų neįma
noma sutalpinti. Šios patalpos yra 
gautos tik šiems mokslo metams, 
pirmieji skyriai turės pamokas tik 
du šeštadienius. Atsiprašome tė
vus ir kartu tikimės, kad visi su
pras susidariusią padėtį ir bend
radarbiaus su mokyklos vadovy
be.

šių mokslo metų užbaiga — ge
gužės 16 d.

Mokyklos vedėjas
Šeštad. mokyklos tėvų komite

tas džiaugiasi, kad šiemet moki
nių tėvai buvo ypač pareigingi 
— visi sumokėjo mokesti už 
mokslą, išskyrus tik 7, kurie* tiki
masi, irgi netrukus tai padarys.

Vysk. Pr. Brazys, MIC, iš Euro
pos šią vasarą atvyks į JAV ir Ka
nadą. Jis lankysis Toronte laisvo
jo pasaulio ateitininkų kongreso 
proga liepos 3—4 d.

Dainos” grupės kartūno baliui, 
Įvykstančiam geg. 1 d., dar prašo
ma fantų. Tuo reikalu prašome 
skambinti p. Jankaitienei, 297 In
dian Rd., tel. 767-8711. Pristatyti 
vakarais arba pranešti telefonu ir 
bus paimta. M. F. Y.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir virtu
vė su baldais dviems asmenims. Tel.
LE 4-8056.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 767-7084.

A. ZAREMBA

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

mas ir speciali džiovykla.
VED. VYTAUTAS STOCKUS 

535 - 5133
119 Fermanagh Ave. Prie 

Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

Sv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Pirmą Velykų dieną pa
krikštytas Virbalų sūnus Vikto
ro ir Glen vardais.

— Kun. J. Gaudzė dalyvavo 
Kanados Kunigų Vienybės suva
žiavime balandžio 21 d. St. Cath
arines pas Tėvus pranciškonus. 
Malonu buvo išgirsti mons. V. 
Balčiūno žodį liturginiais klausi
mais. Mes, lietuviai, esame gero
kai atsilikę šio j e srityje, bet pa
mažu galėsime ir mes prisitaikyti.

— Labai visiems rekomenduo
tina perskaityti knyga “Dievas 
sutemose”, parašyta kun. prof. 
St. Ylos. Šioje knygoje jūs rasite 
daugybę tikrų liudijimų,- kaip 
vieniems gyvenime pasisekė su
rasti gilesnį tikėjimo pažinimą, 
kiti prarado tikėjimą.

— Verta atkreipti visų lietuvių 
dėmesį į naują maldaknygę “Ti
kiu Dievą”, paruoštą kun. St. 
Ylos. Joje rasite daugybę įvai
rioms progoms gražiausių maldų 
per visus metus. Joje yra ir dia
loginių Mišių tekstas. Knygas ir 
maldaknygę “Tikiu Dievą” galite 
gauti arba užsisakyti mūsų kny
gų kioske.

— Parapijos margučių vakarie
nė su savo menine programa — 
chorų koncertu nebuvo labai gau
si. Choras, vedamas muz. Abro
maičio, labai gražiai dainavo; 
puikiai pasirodė čia pirmą kartą 
operos solistė E. Kardelienė iri 
nauja jėga sol. A. Keblys.

— Gegužės 2d. Sutvirtinimo 
sakramentą teiks vysk. V. Briz- 
gys. 11 vai. Mišių metu giedos 
mokinių choras, vedamas mokyt, 
p. Navikėnienės. Po pamaldų — 
iškilmingi pietūs parapijos salė
je. .

— Gegužės 9 d. Motinos Die
na. 11 vai. Mišių metu giedos mo
kinių choras. Po pamaldų, salėje, 
minėjimas su mokinių išpildoma 
programa.

— Gegužės 1 d. Rosemonto šeš
tad. mokykla baigia mokslo me
tus su paskutiniais egzaminais.

— Gegužės 1 d., 5 v.v., p. Dau- 
derio ir Jūratės Sakalaitės jung
tuvės. Geriausios sėkmės ir lai
mingo gyvenimo!

— Gegužės 15 d., 7.30 v.v. bus 
Bowling-kėglių vakarienė; jos 
metu bus įteikiamos dovanos šio 
žaidimo sezono laimėtojams.

— Parapijai aukojo: po $50: R. 
Pališaitis, M. Makauskas, Vyt. 
Sabalis, P. Tamulis; po $40: V. 
Ragulis, J. Mecelis, G. Blanchet; 
$35: J. Blauzdžiūnas; po $30: K. 
Klemka, N. Kriščiūnas, P. Rzwic- 
kas; po $25: L. Šimonėlis, P. Jur
gutis; po $20: V.. Klemka. V. Pi- 
leckas, K. Ambrasas, W. Alans- 
kas, E. Lenkaitis, M, Taparaus- 
kas; $19: A. Jonušas; $15: J. An
tanaitis, J. Vitlipaitis, K. Baltuš- 
kevičius, J. Macikas, Z. Bagatavi- 
čius, J. Girdžius; po $14: J. Kriš- 
čiokaitis, Z. Valinskas, Z. Valins
kas jr., S. Alinauskas, J. Strimas, 
M. Stokes; po $10: E. Stokes, A. 
Brilvicas, V. Ramanauskas, A. 
Jurgutis; $8: Strėlienė; $7: Stan
kevičius. Kun. J. Gaudzė

B. Pūkelevičiūtė persikėlė į Či
kagą. Ji baigia didįjį savo darbą 
— lietuvišką filmą ‘Aukso žąsis”. 
Jo premjera numatoma rudeniop 
Čikagoje.

P. Kubilius su šeima iš Green
field Park persikėlė į Čikagą.

KLB KRAŠTO TARYBOS
RINKIMAI Toronte š.m. gegu
žės 2 d., sekmadienį, šia tvarka:

Prisikėlimo par. priesalyje — 
nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p. ir nuo 3.30 
v. p.p. iki 4.30 v. p.p.;

šv Jono Kr. par. salėje — nuo 
9 v.r. iki 1 v. p.p.;

Evangelikų “Vilties’’ par. salė
je, Bloor ir Alhambra g-vių kam
pas — nuo 1 v. p.p. iki 3 v. p.p.;

Lietuvių Namų raštinėje — 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v. p.p.

Asmenys, kurie balsavimo die
ną negalės atvykti į rinkimų būs
tines, balsavimą galės atlikti paš
tu. Tuo atveju, jiems paprašius, 
rinkimų komisija pasiųs voką su 
balsavimo lapu, kurį užpildęs 
balsuotojas turi grąžinti rinkimų 
komisijai iki rinkimų dienos šiuo 
adresu: F. Senkus, 1997 Dundas 
St. West, Toronto 3, Ont.
Balsuoti kviečiami visi lietu

viai, sulaukę 18 m. amžiaus.
Kandidatų sąrašas į KLB kr. 

tarybą buvo paskelbtas “Tž” 14 
nr. Be to, balsuotojai rinkimų 
būstinėse gaus atitinkamus lapus 
su kandidatų sąrašais.

KLB Toronto apylinkės 
rinkimų komisija

Namų savininkų sekcija kvie
čia visus Toronte gyvenančius 
lietuvius namų savininkus nedel
siant įstoti į sekciją- nariais ir pa
sinaudoti sekcijos išrūpintam aly
vos, benzino, remonto medžiagų 
ir nejudomo turto apsaugos leng
vatomis. Informacijos reikalais 
kreiptis i valdybą telefonais — 
762-3070 ir 762-9759. Valdyba

“Velykų Bobutės” parengimas 
Prisikėlimo salėje buvo labai sėk
mingas. Platesnis aprašymas — 
sekančiame “TŽ” nr..

SUMAŽINAMI 
MOKESČIAI

Kanados finansų min. W. Gor
don paskelbė naują valstybės biu
džetą, kuriame numatyta suma
žinti asmeninius darbo pajamų 
mokesčius 10% nuo š. m. liepos 1 
d. Tai neliečia bendrovių. Joms 
numatytos kitos lengvatos, ypač 
verslo plėtimo atvejais. Numatyta 
įsteigti bendrovė “Canada Deve
lopment Corp.”, kuri su valdžios 
ir piliečių pagalba sutelktų vieną 
bilijoną dol. krašto pramonei 
plėsti. Mokesčių mokėtojai, kurie 
išlaiko broliavaikius, galės nu
skaityti nuo apmokestinamos su
mos tokią pat dalį, kaip ir vaikų* 
atveju. Dėdes ir tetas išlaikantie
ji taip pat galės nuskaityti nuo 
apmokestinamos sumos $550 (jei
gu išlaikomieji yra fiziškai ar psi
chiškai nepajėgūs). Nario mokes
čiai profesinėms sąjungoms ne
bus apmokestinami, neliečiant 
jau iki šiol neapmokestinamo 
$100. Yra visa eilė ir kitų mažes
nių pakeitimų. Tos visos lengva
tos valstybės iždą sumažins $170 
mil. š. m., ir $265 mil. per ištisus 
biudžeto metus. Š. m. biudžetu 
siekiama plėsti ekonominį Kana
dos gyvenimą.

LATVIS PROPAGANDOS TARNYBOJE
Šiuo metu Latvijoje gyvenąs 

buv. Latvijos užsienio reikalų 
min. Wilhelmas Munters toliau 
panaudojamas sovietų propagan
dai ir ypatingai, kai siekiama ap
šmeižti Vakaruose gyvenančius 
latvių išeivius. Kaip praneša 
Stocholme leidžiamos “Nachrich- 
ten aus dem Baltikum” nr. 27, 
1963 m. išleista Munterio brošiū
ra “Pardomas” (Svarstymai) su 
antriniu pavadinimu “Aktualūs 
latvių emigracijos klausimai”. Jo
je apšmeižti latvių veikėjai. 1964 
m. pabaigoje pasirodė nauja buv. 
ministerio brošiūra “Savos tau
tos priešai”. Joje, pagal komunis
tinę sampratą, Munters pasakoja 
apie Pavergtųjų Tautų Seimo 
darbą bei sudėtį, smerkia jo veik-

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.

*

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

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

— Šį šeštadienį, gegužės 1 d., 
7.30 v. v. — Aušros Vartų parapi
jos parengimas, minit 10 m. su
kaktį nuo įėjimo į naują bažnyčią. 
Meninę programą atliks Kleve- 
lando vyrų oktetas. Po to vaišės 
ir šokiai. Įėjimas — $2.50. Bilie
tus galima įsigyti iš anksto klebo
nijoje ir šeštadienį prie įėjimo. 
Klevelando oktetas taip pat par
davinės savo įdainuotą plokštelę; 
kas nori, gali pasinaudoti proga.

— Dėkojame mūsų choristams, 
dirigentui A. Ambrozaičiui, sol. 
A. Kebliui, vargonininkei Mme 
Roch už gražų giedojimą Prisikė
limo pamaldų metu.

— Šį sekmadienį, gegužės 2d., 
5 v. p.p. bus Mišios, kurių metu 
vaikučiai prims pirmąją Komuni
ją ir Sutvirtinimo sakramentą. Po 
to parapijos salėje bus Motinos 
Dienos Minėjimas. Choras kvie
čiamas dalyvauti šių pamaldų me
tu.

— Pakrikštytas B. ir D. dauge
lių sūnus Tomo Vido vardais.

— Giliai užjaučiame p. L. Bu
lotienę, mirus Prancūzijoje jos 
tėveliui.

— Tėvai, kurių vaikai pradės 
lankyti mokyklą ateinanti rudenį, 
turi juos užregistruoti gegužės 3 
arba 4 d. artimiausioje mokyklo
je. Pirmajam skyriui registruoja
mas vaikai turi būti pasiekęs 6 
metus amžiaus prieš š. m. gruo
džio 31 u. ievai turi pristatyti 
krikšto metrikus ir skiepijimo pa
žymėjimą.

— Bažnyčios Fondui aukojo $ 
100: A. Vaupšas; $50: NN.; $27 
NN.; po $20: K. Andruškevičius, 
J. Petrauskas, V. Kačergius, B. 
Bijūnas, D. Jurkus; po $12: S. 
Kllčius ir Gyv. Rož. Draugija; po 
$10: J. Adomonis, P. Narbutas, Vr 
Gurklys, A. Stanford, V. And- 
riejauskas, V. Skaisgirys, E. Mo- 
tečienė; $6: H. Adomonis; $5: J. 
Gordno.

— Bažnyčios fondui aukojo po 
$100: dr. J. šemogas ir A. Nar- 
keliūnas; po $50: O. Ūsas, N. N. 
ir E. Vaupšienė; $25: I. Gražytė; 
po $20: J. Gaurys, K. Žemaitis, 
J. Dauderis, J. Gegužis, J. Kasbe- 
ruk, J. Benzaitis, A. Gudas, P. 
Rudinskas; $19: V. Valka; po $15:
J. Ūsas, Z. Lapinas; A. Zlotkus, 
S. Morkūnas; $14: A. Keršulis; 
$11: A. Vaitekūnas; po $10: E. 
Girdauskienė, J. Staniulis, A. Pa
kulis, D. Rupšys, V. Balčiūnaitė, 
A. Drevinskienė, P. Padvaiskas, 
A. Jonelis, A. Gražys, P. Kerevi- 
čius, J. Matišaitė, J. Žemaitis; 
$6: B. Šatkauskas; po $5: V. Stan
kevičienė, A. Kirkus, J. Tekutis,
K. Krasowski; $4: L. Stankevi
čius. Visiems parapijos rėmė
jams nuoširdi padėka.

Stovyklavietės vajus pasiekė 
$3.550. Reikia dar daug pastangų 
pasiekti užplanuotai $8.500 su
mai. Naujais stovyklavietės fun
datoriais (po $100) tapo Dana ir 
Juozas Gražiai, Jūratė ir Charles 
Tanner ir Vera ir Juozas Jocai. 
Rėmėjais (po $25): J. J. Garbuse- 
vičiai, O. S. Sabaliai, O. J. šab- 
lauskai, J. A. Kirkilioniai, D. P. 
Zabielos, E. S. Szewczuk, G. P. 
Montvilai. Vienkartiniais rėmė
jais (mažiau $25): $15 — J. Kal
vaitis; po $10: Z. I. Rimša, H. 
Adomonis, A. S. Jaugeliai, I. Tau- 
teras, P. Baltuonis; po $5: M. Ta- 
parauskas, V. Koskus, Z. Balnius, 
V. Murauskas, V. Markauskas, 
D. Linkonas, A. Vazalinskas, J. 
Knystautas, K. Pukteris, P. Mar
kauskas, A. Mockus; po $2: F. 
Gyvis, A. Bernotas, B. Geležiū
nas; po $1: M. Jankauskas, J. Na
vickas, Belčius.

Buvęs montrealietis J. Petraš
kevičius, siųsdamas $25, rašo iš 
Čikagos: “Gavau p. Rudinsko atsi
šaukimą stovyklos statybos reika
lu ir turiu pasakyti, kad negaliu 
atsispirti p. Rudinsko kvietimui 
paaukoti pinigų iš savo sąskaitos 
Montrealio lietuvių stovyklai, 
nors begyvenant Amerikoje ma
no širdis yra gerokai sukietėjus. 
Linkiu Jums geros sėkmės sto- 
Linkiu Jums geros sėkmės...”

Stovyklavietės balius — skau- 
troma įvyks gegužės 15 d. Visi 
prašomi rezervuoti tą vakarą or
ganizuoto jaunimo ir stovyklavie
tės steigėjų pastangoms paremti. 
Bilietai į balių jau platinami.

Stovyklavietės statyba kviečia
mi susidomėti lietuviai rangovai. 
Informacijas tuo reikalu teikia 
archit. V. Zubas,-tel. DO 5-0224.

Pr. R.

lą. Pagal Munterį, tik komunis
tai viso pasaulio tautoms garan
tuoją taiką. Be PET, Munters dar 
paliečia ir Europinio Sąjūdžio ir 
Europos Tarybos veiklą, ją smer
kia, nes ji, esą, kliudanti sovieti
nėms taikos pastangoms. Minėtos 
brošiūros išleistos Rygoje, plati
namos latvių tarpe Vakaruose. 
1898 m. gimęs W. Munters yra 
20 metų’dirbęs laisvosios Latvi
jos užs. reikalų tarnyboje. E.

TEISE PARTIZANUS
Latvijos spauda pranešė apie 

Latvijoje pr. metų lapkričio mėn. 
vykusią bylą prieš buvusius lat
vių partizanus. Buvę teisiami du 
latviai, dalyvavę 1945 m. partiza
nų judėjime bei kovose prieš so
vietinius okupantus. Vienas teis
tųjų partizanų, Greislis, šešerius 
metus išsislapstęs Latvijoje, že
mėje įkastame bunkeiyje ir tryli
ka metų — vienoje kaimo palėpė
je pas savo tėvus. Nepaskelbta, 
koks buvęs teismo sprendimas.

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

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
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: 146S D« Seve St., sekmodlentais nuo 1O.3O Iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v.r išskiriant pkmadieniut ir šeštadienius; vakarais — trečiadie
niais k penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemoent Blvd., tel. 722 • 2472: dienq — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vaka
rais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Rtl 9 vai.




