
Plytos ir sielos
Laisvosios Lietuvos žmogui reikėjo statyti ir tai sparčiu tem

pu. Iškovotoji laisvė teko įkūnyti ir mūro, ir medžio, ir dvasios 
statyboje. Juk visos sritys buvo ilgų okupacijų apleistos, ap
griautos ir net sunaikintos. Kūrybinis lietuvių entuziazmas išsi
liejo plačiausiom vagom ir per porą dešimtmečių liko pasiekta, 
kiek anksčiau galbūt per ištisą šimtmetį, jei ne bolševikinė oku
pacija, šiandieną Nepriklausoma Lietuva stovėtų ant tvirtų kojų 
ir galėtų lygintis su ne viena valstybe, kuriai buvo lemta, gyven
ti ilgus laisvės šimtmečius.

Tas kūrybinis - statybinis mūsų polėkis neišblėso nei karo- 
audrose, nei barakinėse stovyklose, nei pagaliau šiapus Atlanto. 
Kur lietuviai buvo, ten ir pėdsakus paliko: paminkius, kryžius, 
paveikslus, rankdarbius, knygas ir t.t. Šiapus Atlanto atsikėlus 
pradžioje teko dairytis, lūkuriuoti, taupyti. Atrodė, lyg kūry
binis polėkis būtų išsisėmęs — buvo jaučiama lyg ir krizė. Bet 
tai buvo pradžios bei persiorientavimo krizė. Įpratę gyventi sto
vyklose žmonės pasijuto turį savo likimą vien savo rankose, 
kurios buvo ir tuščios, ir pavargusios, ir silpnos. Visi pajuto, kad 
tai emigracija, kuri visiems teikia laisvę, bet duonos pelnyti 
siunčia į fabrikus, įstaigas, verslą, ūkį ir pan. If nenuostabu, kad 
ne vienas atsiduso sunkiai ir garsiai. Negali sakyti, kad ir dabar, 
po kelerių metų, visi sunkumai būtų išnykę — jų buvo ir bus, 
bet anos pradinės krizės beveik nebejausti. Kūrybinis - statybi
nis entuziazmas vėl atsigavo ir rodo tendencijų tapti pastoviu. 
Jau vien tai, kad pvz. ryžtamasi organizuoti operą, dainų šven
tes, kultūros kongresus... rodo atsigaunantį gyvastingumą.

Tas kūrybinis gyvastingumas, tiesa, reiškiasi- visose srityse, 
išskyrus politinę (!), bet ypač apčiuopiamai jis pastebimas sta
tyboje — privatinėje, verslinėje ir viešojoje. Suprantama, dvi 
pirmosios rūšys yra daugiau susijusios su ūkiniais poreikiais. 
Trečioji — viešoji statyba yra religinių ir kultūrinių mūsų pa
stangų išraiška. Per šį pirmąjį naujakurystės dešimtmetį buvo 
pastatyta šiapus Atlanto visa eilė viešų pastatų:' lietuv. namų, 
spaustuvių, vasaros stovyklų, koplyčių ir bažnyčių. Nemažai jų 
pristatyta Kanadoj: Edmontone — liet, namai su koplyčia, Mont- 

z realy — dvi bažnyčios, “N. Lietuvos” spaustuvė; Toronte — at
naujinta Šv. Jono Kr. bažnyčia, pastatyti namai “T. Ž-iams” 
Prisikėlimo parapijoje dvi salės kultūr. parengimams ir pamal- • 
doms, atnaujinti ir padidinti Liet. Namai; Wasagoje — koplyčia 
ir vasaros stovykla; Hamiltone — bažnyčia, salė, projektuojami 
liet, namai; Winnipege — statoma bažnyčią ir sale, kitur irgi tu-

šitaip atrodo viena iš daugelio garsiųjų Vorkutos vergų stovyklų. • Brėžinys anglo V. Pidingtono, kuris netyčia įėjęs į . . 
Berlyng buvo suimtas ir nuteistos 25 metams darbo stovyklon už tariamų šnipinėjimą. 1953 m. būdamas Vorkutos stovyk
loje Nr. 15 jis sutiko nemažai paboltiečių. Tarp kitų stovyklą gydytojų buvęs tada dr. Sinkus, buvęs ten Latvijos žydas 
Zaalamonovičs, kuris gerai kalbėjęs angliškai.

Pidingtono stovyklos brėžiny matomi barakai skurdūs, mediniai, ir daugumo jų yra gyvenamieji, kiti ūkiniai, kaip 
virtuvė bei valgomasis, išvietės. Be to, matyti bausmių atlikimo kampas /kairėje apačioje/ ir komendanto namas prie 
išėjimo vartų, per kuriuos kalinys galįs išeiti tik varomas į kasyklos dirbti arba kitur pergabenamos. Šiaip visas jo dar
bas vidury stovyklos rajono, kuris aptvertas spygliuotos vielos tvora ir apstatytas sargybų bokštais iš lauko pusės. Taip pat 
už tos tvoros yra sargybų ir MGB - čekistų namai. Sargybų bokštų rajonas yra uždrausta zona, kurioje absoliučiai niekas 
negali pasirodyti. Į kiekvieną pasirodžiusį pradedama šaudyti iŠ bokštų kulkosvaidžiais. Už šios draudžiamos zonos yra 
spygliuotų vielų kliūtys, o jau už jų patruliuoja sargybiniai su šunimis. Ten matomos šunų būdos. Dar toliau tęsiasi negy
venamos tundros. Šimtus kilornetrų nėra jokios gyvenamos vietos, išskyrus tokias pačias vergų stovyklas. Tuo būdu iš jų 
pabėgti yra lobai sunku. Jei kam ir pasiseka pasprukti pro vi $qS vielų kliūtis, šunis ir sargybinius, tai sukliūna kur kitur 
arba žūnb nuo žiauriu gamtinių- sąlygų.
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Savaitės ivykiai
Masinis sukilimas įvyko Čilėj, kur sostinės Santiago gyventojai 

demonstracijomis pradėjo protestuoti prieš brangstantį pragyve
nimą. Pirmieji demonstruoti ėmė studentai ir moksleiviai protes
tuodami prieš autobusų kainui pakėlimą. Prie jų prisidėjo darbi
ninkų unijos ir komunistai, kurie demonstracijas pavertė kruvi
nom riaušėm. Įsikišo kariuomenė, ir sukilimas liko greitai numal- 

’ sintas. Nuostoliai betgi dideli: 40 užmuštų, šimtai sužeistų, apie 
6v0 suimtų, sunaikinta turto už $5 mil. Rasti slapti sandėliai gink
lų, peilių, vad. Molotovo koktąilių — bonkų su žibalu. Įtariami ko
munistai, kurių partija buvo uždaryta 1948 m. Uždarytas kairiųjų 
laikraštis “La Tercera de Hora”. •--------------------------------------—
Prezidentui _ Ibanez parlamen-' Nasseris paskelbė savo sąlygas 
tas davė įgaliojimus imtis prie- kaip visiškas kanalo šeiminin- 
monių pagerinit krašto ūkiui. kas. JT sekretoriaus vizitas nie-

Argentinoj einąs valstybės gal- ko nepakeitė — jis išsiderėjo tik • > i _  i_ _____ ___1______ 1 Trnvos pareigas gen. Aramburu su
sikirto su savo juntos nariu 
aviac pik. Krause dėl būsimų 
rinkimų, paskirtų 1958 m. vasa
rio 23 d. Pastarasis jų norėjo 
dar šiais metais. Buvo manyta, 
kad sausumos ir jūros pajėgos 
susikirs su -aviacija; karo laivai 
jau buvo pašaukti į Buenos Ai
res uostą, bet ikišiol jokių susi
rėmimų neįvyko', nors pik. Krau 
se liko pašalintas iš aviacijos 
min. pareigų. Gen. Aramburu 
kvietė aviaciją nusileisti.

Haiti respublikos — Antilų 
salose — laikinis prezid. Sylvain 
buvo nuverstas. Tai jau trečias 
prezidentas nuo praėjusio lap
kričio priverstas atsistatydinti. 
Balandžio 28 numatyti preziden
to rinkimai, kuriems ruošiasi 10 
kandidatų, -aštriai tarpusavy be- 
kovojančių. Prezidento pareigas 
kol kas eina kariuomenės štabo 
viršininkas.

sutikimą palikti kol kas JT ka
riuomenę Gazos ir Akvabos sri
tyse. JAV užsienio r. min. Dul
les per savo ambasadorių Kaire, 
veda su Nasseriu derybas, norė
damas išgauti kokia nors forma 
kanalą naudojančių kraštų or
ganizacijos ir JT Saugumo Ta
rybos pasiūlytų kanalo kontro
lės principų pripažinimą. Yra 
ženklų, kad JAV. bando paspaus
ti Nasserį ūkiškai; pvz. jos pa
leido rinkon didelius kiekius 
medvilnės pigiom kainom. Med
vilnė gi yra pagrindinis Egipto 
gaminys. Izraelis iš savo pusės 
grasina nauju karu, jei Egiptas 
neleis naudotis Suezo kanalu.

Reformuoja gynybą
Britanija peskelbė penkių me- ’ 

tų planą, kuriuo iš pagrindų per 
tvarkoma krašto gynyba: gero
kai sumažinamas kariuomenės 
skaičius ir remiamasi atominiais 
ginklais. 1962 m. iš 690.000 karių

Šalia to vyksti ir dvasinė statyba, tik gal su mažesniu sėkmin
gumu. Mūsų tautiečių sielos tebeturi nemaža nerangumo ir dar 
neišgijusių žaizdų. Šioje srityje tektų laukti, kad ypač religiniai 
mūsų židiniai dar glaudžiau bendradarbiautų su visuomene, dar 
jautriau gyventų jos rūpesčiais ir ieškotų veiksmingesnių prie
monių sielų žaizdoms gydyti. Plytų statyboje padaryta daug, o 
dabar tektų perkelti statybinį entuziazmą į dvasinę sritį. Plytos 
juk turi tarnauti šiai pastarajai. Jei sielos ims plytoms tarnauti, 
bus dvasios bankrotas. To niekas nelinki ir visi tikisi, kad staty
tojai savo energiją ta'linkme ir nukreips. Pr. G.

-jf.

BPii visai Kuropai
Grasinimu eilė prasidėjo nuo! Rašo J. M. ŠIUGŽDA Į Bendro nepasitenkinimo būta

Pagrasino šlykš-' iš Niujorko ! visur, bet jis jau eina pogrin-
■■ ——   ivd-p

Rytų. Jie ten gana kietai spau-į kartų medžiotojų šaudytas zui- 
džiami. Ištikimi rusams ten tik i kelis, turi gerą uoslę. O budri

JAV'jau kuris laikas teikia' 
milijoninę paramą Irano ūkiui 
pagerinti ir kartu siunčia savo

Libijos kariniai daliniai atšau
kiami, o visoje eilėje kolonijų —

KANADOJE?
sudarą ketvirtadalį visų dirban
čiųjų. J AV esą 40% vyrų ir 10% 
moterų 65 m. amž. ir senesni 
dirba.

KAS NAUJO
Nusižudė ambasadorius E. H. 

Norman Egipto sostinėj Kaire 
iššokdamas iš Švedijos ambasa
dos septinto augšto. Švedijos 
ambasadoriui jis paliko raštelį: 
“Neturiu pasirinkimo. Esu pri
verstas nusižudyti, nes gyvenu 

' be vilties”. Žmonai paliktame 
raštelyje pasakyta: “Bučiuoju 
Tavo kojas ir prašau atleisti 
man”. Sakoma, kad nusižudy
mo priežastis — JAV senato ko
misijos pakartotiniai pareiški
mai, esą Norman priklausęs ko
munistams 1939 m. būdamas 
studentu JAV. Kanados vyriau
sybė, ištyrusi reikalą, buvo pa
reiškusi JAV netgi protestą 
prieš ambasadoriaus juodinimą. 
JAV Valstybės Departamentas 
atsakė, kad senato komisijos 
nuomonė nesutinkanti su vy
riausybės nuomone ir išreiškė 
pasitikėjimą Kanados vyriausy
bės sprendimui. Visdėlto amba
sadoriaus nervai tokių įtarimų 
neišlaikė, ypač kai buvo pa
skelbti FBI duomenys., Nuo 1951 
m. jie vis iš naujo buvo kelia
mi aikštėn, ir Norman buvo kil
nojamas iš vienos vietos kiton. 
Jis buvo gimęs Japonijoj iš pro
testantų misijonierių tėvų, tiems paskirtos 135 stipendijos 
Mokslus ėjo Harvardo, Toronto po $1.200 ir 74 po $800. Pernai 
ir Cambridge un-tuose, parašė NRC buvo paskyręs 269 stipen- 

■’ “ dijas $345.500.

Caritas - Canada, katalikų lab
daros organizacija plečia savo 
veiklą visame krašte. Ji apjun
gia visas tos rūšies katalikų or
ganizacijas ir derina jų darbą. 
Jos centras yra Montrealy, 300 
Sherbrooke E. Angliškasis sky
rius dar nėra suorganizuotas ir 
jo pareigas tuo tarpu ėina vys
kupų konferencijos sekretoria
tas Otavoje. “Caritas - Canada” 
turi 7 sekcijas, kurių viena pa
skirta imigracijos klausimams. 
Ji yra įsteigta 1953 m. ir rūpi
nasi naujųjų ateivių pagalba.* -

Stipendijas gavo 1957-8 m. iš 
National Research Council 270 
kanadiečių, kurie gilina studijas 
Įvairiuose moksluose. Jiems pa
skirta $369.200. Jų tarpe yra 20 
asmenų su daktaro laipsniu, ku
rie pasiųsti užsienin speciali
zuotis. Jie gauna: vedę $3.500, 
nevedę $2.700 metams. Taip pat 
paskirta 41 stipendija po $2.000. 
Kanados un-tuose studijuojan-

eilę knygų apie Japoniją. Kana
dos parlamentas ir vyriausybė 
pasmerkė JAV senato saugu
mo komisijos laikyseną.

Senelių aprūpinimas laikomas 
dar nesutvarkytu. Ontario prov. 
viešosios gerovės viceinin. J. S. 
Band savo metiniame praneši
me. pateiktame parlamentui, 
siūlo, kad feder. vyriausybė at- 

‘ leistų nuo mokesčių. asmenis 
nuo 65 m. amž. arba mokėtų pa
šalpą darbdaviams, priiman
tiems šio amžiaus asmenis. Esą 
neišmintinga visus varyti pen
sijon nuo 65 m. Jo duomenimis, 
1970 m. Ontario prov. gyven
tojas gyvensiąs 20 metų ilgiau 
už savo senelius ir vienas iŠ 10 
sulauks 65 m. Amžiaus vidurkis 
siekiąs beveik 70 m. Pensininkai

Pasalino iš darbo 17 italų dar
bininkų Hamiltono įmonė Pres
sed Brick-Co., kai paaiškėjo, kad 
darban buvo priimti prižiūrėto
jo - formano, kuris priėmęs ky
šius. Prižiūrėtojas taip pat pa
šalintas. Įmonės vadovybė lei
do betgi pašalintiems darbinin
kams paduoti prašymus oficia
liu keliu ir laukti savo eilės.

Pigios cigaretės pasiųstos ka
riams, tarnaujantiems JT dali
niuose Egipte — 400 cig. po $1.60 
iškaitant persiuntimo išlaidas. 
Jos pigios todėl, kad nebuvo ap
dėtos mokesčiais.. Jeigu jos bū
tų pirktos pvz. Ontario prov. 
oficialio kaina, tas pats kiekis 
atsieitų $6.60.

Norve'riios.
ciai ir brutaliai: jei norvegai įsi
leis pagal Š. Atlanto Šąj. susi
tarimus svetimas kariuomenes 
ir raketinių pabūklų įrengimus, 
tai bolševikai būsią priversti re
aguoti tą. viską sunaikinant. Tai 
buvo paprastas ultimatumas sa
va mažam kaimynui.

Patys rusai netoli Norvegijos 
savo šiaurėje yra įsitaisę šimtus 
aerodromų su pusantro tūkstan
čio karo lėktuvų. Toje pačioje 
šiaurėje, bet jau vandenynuose, 
turi virš 60 laivu su visu šimtu 
povandeninių. Taigi, visa armi
ja. O norvegai įvarė jiems bai
mės su keliais savo aerodromais. 
Yra pamato tokiems ultimatu
mams! Norvegijoj yra 3.450.000 
gyv. Taigi, dar mažiau negu suo
mių. Rusų vilkui norvegų ėriu
kas bus sudrumstęs vandenį!

Panašią notą prisiuntė rusai 
ir danams: dėl karinių bazių ir 
raketinių pabūklų. Danijoj yra 
4.390.000 gyventojų. Taip pat di
delė galybė! Ir labai pavojinga! 
Izraelis ir Prancūzija buvo taip 
pat Bulganino perspėti, kad ne
drįstų ir svajoti apie naują Egip
to užpuolimą. Nes...!

Paskutinėmis dienomis grasi
no rusai Olandijai, Vakarų Vo
kietijai iri Britanijai: “Bus atsi
lyginta šioms teritorijoms, jei iš 
jų būtų paleistos raketos į So
vietų Sąjungą”. Europos valsty
bės susirūpino. Norvegai ir Da
nai tariasi, bet nepraneša, kas 
būvo nutarta. •

Padėtis darosi savotiškai įdo
mi. Ar ji nepanaši į 1939-40 m., 
kai notos - ultmatumai iš Mask
vos pasipylė Lietuvai, Latvijai, 
Estijai? Pirma dėl bazių, o pas
kui ir dėl pačios okupacijos. 
Kvapas ir dabar iš tos pačios vir
tuvės — pasaulio konspiracijos 
centro!

Žmonės aiškina visaip. Sako
ma, kad rusus supykdė Bermu- 
dos konferencija, kur tarėsi pre- Į ta, kad Gomulka išvažiavo į Kry 

«, Rritonnnc mą “sveikatos taisyti” ar kas 
nors panašaus. Bet Gomulka 
jau daugiau su rusais nekovos. 
Visuose satelituose bolševiškiš- 
kas čekistas, atsiųstas iš Mask
vos, budi.

Rusijos viduje nurimo ir stu
dentai ir rašytojai, šepilovas 
skaito paskaitas, kaip jie turį 
elgtis. Ir jie dirbs, kaip bus iš 
aukščiau pasakyta pagal stali- 
niškus metodus, o dalis “savano
riškai” išvažiuos “entuziazmo 
pilni” į plėšinines žemes.

personalą tai paramai prižiūrė- gerokai sumažinami. Šios-refor- 
ti bei vykdyti Atsitiko, kad tris mos Britanijai sutaupys $784
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iraniečius, mil. 1957-8 m. biudžete. JAV ka
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zid. Eisenhoweris su Britanijos 
min. pirm. Rusai tikėjosi, kad 
dėl Egipto Amerika bus galuti
nai sušiniovusi su britais. Ber- 
mudos konferencija, nors kon
statavo ir nesutarimų, bet visu
moj santykiai atstatyti ir iš abie
jų pusių pasižadėta bendradar
biauti ateity. Taigi dviejų stip
riausių Vakarų valstybių vieny
bė atstatyta ir Britanija paža
dėta aprūpinti raketiniais pa
būklais.

Rusai esą pyksta ir dėl Vid.

Egiptas ir Syrija. Syrijoj^ jau 
prasidėjo akcija prieš bolševi
kų simpatikus. Pirmi bandymai 
juos nusodinti, tiesa, nepasise
kė, bet ir-kita pusė dar nelik
viduota. Prieš Nasserį ruošiami 
sąmokslai. Kol kas irgi nevyks
ta. Jis vis užbėga už akių ir są
mokslininkus karia. Bet akcija 
eina. Visokį arabų karaliukai 
bus visada bolševikams iš esmės 
priešingi. Jie tik reikalingi ame 
rikiečių paglostymo ir šiokios 
tokios “pašalpos”. O tas, atrodo, 
vykdoma. Taigi bolševikams yra 
ko pykti.

.įtempia varžtus
Bolševikai ką daro, daro turė

dami viską galvoje. Jei jie vei
kia užsieny, tai tam tikrą vaid
menį vaidina ir jų vidaus reika
lai. Dažnai diktatoriai, norėda
mi paveikti vidaus nuotaikas, 
sąmoningai nukreipia visų dė
mesį į užsienio reikalus. Čia vei
kia ir satelitų bruzdėjimai. Juk 
reikia ir juos pabauginti ir varž
tus suveržti. Ir veržiama. Veng
rija jau pasidarė tikra skerdyk
la. Tenoras didinamas, revoliu
cija “gilinama”. Kartuvės, de-. 
pęrtacijos pilnoj eigoj. Kadaras 
nesirūpina rusų kariuomenės 
atitraukimu. Ji esą reikalinga 
“fašistams” malšinti.

Lenkijos Gomulka 
laisvesnį kursą»dabar 
taikauja ir rusams, 
vieton prašomų 300 mil. dolerių 
paskolos sutinka duoti 75 mil. 
dol. Ar tas išgelbės Lenkijos 
ūkinę, krizę? O rusų kariuome
nė pasirengusi laukia. Gomul- 
kos padėtis pasidaro labai kritiš
ka ir jis norėdamas išsilaikyti 
žaidžia su rusais. Kaip ilgai? 
Nebus nelaukta naujiena, jei 
vieną gražią dieną bus paskelb-

paėmęs 
jau pa- 
Amerika

bolševikiška akis, irgi-turinti il
gų metų patyrimą, pavartos vi
sokias priemones tam nepasi
tenkinimui užgniaužti. Grasinan 
čioš notos Europai turi akivaz- 
džiai savo žmones įtikinti ir 
jiems dar kartą priminti, kad 
jie yra apsupti “kapitalistinio 
pasaulio”, kad štai riet ir mažoji 
Norvegija graso sovietams, dar
bo žmonėms savo- raketomis; 
kad, štai, ir visa Europa yra 
prieš sovietus ir tik. laukia ženk
lo pradėti. Taigi ar laikas dabar 
sovietiniam žmogui rodyti savo 
betkokį nepasitenkinimą ir rei
kalauti geresnio gyvenimo są
lygų?

Ką galvoja Kremliaus konspi- 
ratoriai, Vakaruose niekas laiku 
nesužino, 
nutarimus, pradeda ėjimus, 
Vakarai tik spėlioja.

POSĖDŽIAVO POLIT. 
LIETUVIŲ GRUPĖS

Vliko posėdis, numatytas 
landžio 5-7 d. buvo atidėtas. 
Pereitą šeštadienį buvo susirin
kusios vilkinės grupės tartis dėl 
pradėtų pasikalbėjimų su kito
mis grupėmis. Prieita vieningo 
nusistatymo, kad reikia padary
ti viską, kad politinė vienybė 
lietuvių tarpe būtų atstatyta, ir 
kad visos grupės vėl galėtų ben
dradarbiauti VLIKe. Tam tiks
lui yra išrinkta komisija iš prof. 
J. Kaminsko, pulk. K. Škirpos ir 
Pr. Vainausko. Komisija yra už
mezgusi ryšius su 5 grupėmis: 
Lietuvių Frontu, Tautininkų Są
junga, Laisvės Kovotojais, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžiu ir Lie
tuvos Rezistencijos Santarve. 
Šiuo metu eina pasitarimai gru1 
Dių viduje. Principe visi pripa
žįsta, kad ši padėtis nėra sveika 
ir kad Lietuvos laisvinimo dar
bai turi būti vadovaujami vieno 
?entro. Sąryšy su tuo ir VLIKo 
sesija atidėta kuriam laįkui, 
manoma, ligi paaiškės bent kiek 
■galimybės susitarti. Einant prie

puolė plėšikai ir nužudė. Irano 
vyriausybė suskato ieškoti pik
tadarių, bet nevisus tesušiu- 
po. JAV sulaikė paramą tai sri
čiai, kur įvyko žmogžudystė, o 
Irano vyriausybė atsistatydino. 
Nauju premjeru paskirtas Egh- 
bal, Teherano un-to rektorius.

Buvo žinių, kad atsistatydins 
Jordano min. pirm. Nabulsi, su
ėjęs į konfliktą su karaliumi, 
kuris yra priešingas prosovieti
nei politikai, bet Nabulsi pakei
tė savo nusistatymą.

Derybos, derybos...
Nesibaigiančios derybos su 

Egipto Nasseriu dėl Suezo ka
nalo eina slaptomis. Kai kana
las JT dėka liko atblokuotas,

daromas taupumo sumetimais, 
vertina nepalankiai ir laiko jas / , 
ryžto stokos išraiška.

Ispanai paraduoja
Aštuonioliktų sukilimo perga

lės metinių proga Madride įvy
ko didžiulis karuiomenės para
das, kurį priėmė gen. Franco. 
Jame buvo parodyta kariniai 
daliniai, apginkluoti JAV mo
derniais ginklais, neišskiriant 
30 tonų tankų ir Sabre sprausmi- 
nių lėktuvų. JAV, pagal 1953 m. 
sutartį, Ispanijai paskyrė $350 
mil. ir jos teritorijoje įrengė 6 
karines bazes. Iš gen. Franco pa
reiškimų spaudai matyti, kad jis. 
neketina keisti politinės siste
mos.

Jų vienuolika daro 
o

ba-

SUSTABDO VENGRU IMIGRACIJĄ
JAV pareigūnai Austrijoj pra

nešė Vengrijos pabėgėliams, 
kad vizų išdavimas sustabdo
mas. Tai nustebino pabėgėlius, 
ypač tuos, kurie laukė savo eilės 
ir buvo atsisakę imti vizas į ki
tus kraštus. JAV priėmė 31.500, 
t.y. 10.000 daugiau nei prez. Ei- 
senhoweris buvo pažadėjęs. Dau 
gumas jų buvo priimti nesilai
kant imigracijos įstatymo rai
dės — tik 6.400 atitiko įstatymo 
reikalavimams. Krašto apsaugos 
ministerijos lėktuvai nuo lap
kričio 20 d. pergabeno 20.000 
pabėgėlių. JAV konsulatai Aust
rijoje dar vasario ir kovo mėn. 
kasdien išduodavo po 150 vizų. 
Dabar visa tai sustabdoma, ir 
paskutinis lėktuvas su pabėgė
liais pakils bal. 15 d. Vizas dar 
galės gauti: patyrę specialistai - 
mokslininkai ir JAV gyvenan
čių giminės: tėvai, motinos, ma
žamečiai vaikai, broliai, seserys. 
Prez. Eisenhoweris buvo krei-

’pęsis į kongresą siūlydamas pa
daryti eilę pakeitimų imigraci
jos įstatyme ir nustatyti priimr 
simą vengrų pabėgėlių skaičių, 
bet kongresas pasirodė esąs tam 
nepalankus, ir visa programa tu
rėjo būti sulėtinta ir pagaliau 
sustabdyta. Austrijoj iš 171.000 . 
vengrų pabėgėlių dar liko 35.000. 
Jiems beliko tik vienintelė išei
tis — Kanada, kuri nėra nusta
čiusi griežtos ribos. Manoma, 
kad vengrai vėl užplūs Kanados 
imigr. įstaigas Austrijoj. Veng
rų pabėgėliai nusiminę ir šį JAV 
žygį laiko jų išdavimu. Stovyk
lų vadovybės budi, kad būtų iš
vengta savižudybių. Žiniomis iš 
Vašingtono, JAV nutarimas ne
sąs galutinis — atitinkami vy
riausybės organai tuo reikalu 
tebesitaria: Valst. Departamen
tas yra linkęs tęsti vengrų pa
bėgėlių įsileidimą pagal specia
lią programą, bet Teisingumo 
ministerija laikosi rezervuotai.

Deportuos kanadietį komunistą
JAV apeliacinis teismas Va- kė už šį argumentą, o kiti du 

šingtone nusprendė, kad Mey- prieš, motyvuodami, kad JAV 
er Klig, priklausęs komunistų kongreso tikslas esąs išskirti iš

usitarimo ir nauji organai ture- partijai 1929-1932 m. Kanadoj, piliečių tarpo visus, taigi ir sve-
*ų apimti visus susitarusius. turis būti deportuotas. Jo advo- timšalius, kurie “kada nors bu- 

katas bandė įrodyti, kad JAV; vo arba bus buvę” komunistai
Balandžio 10 d. Vašingtone m vjdaus saugumo įstaty- betkurioje šalyje.

susirenka laisvinimo veiksmai mas neapima svetimšalių, kurie į Meyer Klig yra Rusijoj gimęs, 
pasitarimams; dalyvauja: ALTo kada nors yra priklausę kompar-' imigravęs Kanadon, čia gavęs 

Vykdomasis Komitetas, iš diplo- tijai. Esą Meyer Klig legaliai, pilietybę ir vėliau persikėlęs 
-natų ministeris Zadeikis, LLK imigravęs Amerikon 1941 m., o gyventi JAV. Dabar jis gyvena 
atstovai ir VLIKo prezidiumo (deportacijos įstatymas išleistas Niujorke ir verčiasi kailių pre- 
atstoval
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Pakvietimas į observatoriją
savo paties gyvenimo planą.Pasaulio akis Isavo paties gyvenimo planą.

Wilsono kalno observatorijo- Nuo lopšio iki karsto jis stengia
me, Kalifornijoje, yra didžiulis ' ' : " ”' 
teleskopas. Su pasididžiavimu 
dažnai jis yra vadinamas pasau
lio akimi.

Tačiau tikroji pasaulio akis 
yra Dievas. Nuo amžinybės kal
no viršūnės Jis stebi visą tvari- 
riiją, plaukiančią laiko upėje. 
Mato Jis,, kaip iš ateities ūkanų 
kyla amžiai ir leidžiasi į praei- 

. ties bedugnę. Visai nepanašus į 
deįstų “pusdievį”, kurio akis ne
įžiūri smulkmenų ir nesugaudo 
atskirų būtybių, Gyvasis Dievas 
lygiai aprėpia žvaigždes ir ato
mus, dvasias ir kūnus. Kiekvie
nam visatos grūdui Jis turi at
skirą vardą, vietą ir paskirtį.

Ir mus Jis mato laiko erdvėję. 
Žino, kas esame ,kuo turėtume 
būti ir kuo būsime. Nes Jis tver 
ria mus ne serijomis, bet kiek
vieną originaliai. Myli mus ne 
masėmis, bet kiekvieną asme
niškai. Ir šaukia mus ne klasė
mis, bet kiekvieną įvardžiai. 
Taip, nuo idioto iki genijaus — 
visi turime savą, išskirtinį pa
šaukimą, kurio niekas kitas be 
mūsų neatliks. Ir net kiekvienos 
mūsų gyvenimo akimirkos vie- 
natybę ir jos ĮsakvYnų uždavinį 
mato Dievas.

Žmogus yra panašus į bacilą, 
gyvenančią dramblio odes pa
viršiuje. Raukšlė bacilai atrodo 
platus slėnis, o jos gyvenimas 
trunka apie 6 valandas. Kai 
dramblys pasikaso į medi ar 
brenda į upę maudytis, baciloms 
ateina pasaulio galas. Kartų 
kartos būna nesirdėjusios tokios, 
baisios katastrofos,

Sunku baciloms suprasti |___ o._ _ r____ c __ ____ __
dramblio kelius savo akiračio i nįu‘atodūsiu/Tik tada jau yra 
rėmuose. Dar sunkiau yra žmo- j viskas pervėlu, nes gyvenimas 
gui teisti amžinąją Dievo visa 
galybę, išmintį ir meilę.

Žjnogauš oafciraris ;<amanybės| nes 
tolių nesiekia. Jis, “kaip apuo- 
kas namų griuvėsiuos” <Psalm.>, 
saulės šviesos nepakelia. Amži
nybės pagrindu nubrėžtų Die
vo planų jis nesupranta. Su nir
tulingu užsispyrimu brėžia jis

si taisyti Dievo tvarką ir pra
vesti savo paties nerealias sva
jones, greitai gęstančiu mirks
niu pagrįstas. Jis nori būti gud
resnis už Dievą ir visą gyveni
mą bando “tiesinti” Jo įsakymų 
ir patarimų kelią. Ir juo dau
giau jį savo nuodėmėmis taiso, 
juo labiau jį gadina ir smunka 
į sau pačiam kasamą duobę. —

"Nes tu, žmogau, taip skaudžiai 
nežinai,

Kas valandai, kas trunka amžinai: 
Kur tu, lašeli jūros vandeny, 
Drebėti siustas ir j kur eini"

/J. Baltrušaitis/ , 
Kaip mažas kūdikis šaukia ir 

ginasi, rytais motinos prausia
mas, taip žmogus per visą savo 
gyvenimą tąsosi ir spiriasi, Ap
vaizdos j tikrąją laimę vedamas.

(C.Sc.) Ateinančiuose Domi
nijos rinkimuose per 9.000.000 
kanadiečių turės balso teisę. 
Rinkikas, įėjęs į balsavimo bū
delę, gaus kandidatų sąrašą, bet 
šalia pavardžių nebus pažymėta 
politinė partija. Kanados kons
titucija to neleidžia daryti, nors 
bent dvi politinės partijos visad 
yra reikalingos teisingiems de
mokratiniams rinkimams pra
vesti ir valdžiai sudaryti.

Atsižvelgiant į tai, kiekvienas 
sąmoningas pilietis turi pareigą 
iš anksto susipažinti su politinė
mis partijomis ir žinoti, kuriai 
partijai priklauso kuris jo apy
linkės rinkiminis kandidatas. 
Dažniausiai kandidatas priklau
so kuriai nors iš keturių didžių
jų Kanados politinių partijų, ta
čiau visad pasitaiko, kad kandi
datuoja ir vienas kitas nepri
klausomas. Tokių nepriklauso
mų išrenkama į federalinį par
lamentą beveik visad nuo pat 
Konfederacijos.

Kai riekėjas pažymi balsavi
mo lapelį, ir imeta jį į užant
spauduotą balsavimo dėžę, jis

social credit, progresyvinių kon
servatorių, liberalų ir Co-ope- 
rative Commonwealth Federa
tion (CCF). Dar toliau į kairę 
būtų komunistų partija, kuri 
Kanadoje veikia Labor-Progres
sive Party vardu. Šiai partijai 
pavyko tik vieną kartą pravesti 
vieną atstovą į federalinj parla
mentą, bet ir tas pats vėliau bu
vo * apkaltintas šnipinėjimu So
vietų Rusijos naudai. Komunis
tų partija neskaitoma sudaran
ti bet kokią rimtesnę jėgą Ka
nadoje.

Liberalų partija, kuri dabar 
valdo Kanadą, vadovaujama 
ministerio pirmininko Louis S. 
St. Laurent, pateko į .valdžią 
1935 m. ir nuo to laiko jau ketu- 
rius kartus išėjo federalinių rin
kimų laimėtoja.

Kaip ir jų tradiciniai konku
rentai progresyvūs konservato
riai. dabar vadovaujami John 
Diefenbakerip, liberalai yra vi
durio partija, savo politinę filo
sofiją grindžianti 'laisvo' ekono
minio gyvenimo .principu, ta
čiau jie turi nusistatymą kai ku-

tuo atlieka balsavimo pareigą. Į rjais atvejais pavesti didelius

Ir kiek žmogui pasiseka praves-1 
ti savo valią, tiek jis skaudžiai!
pralaimi. ,

Dabar
Galutinis žmogaus pralaimė

jimas yra labai skaudus, nes ne
atšaukiamas ir nepataisomas. 
“Einu keliu, kuriuo negrįšiu”, 
skundžiasi Jobas.

Laimingas yra žmogus, kurio 
siela Dievui priešintis pailso. 
Kuris'pamatė, kad jo paties gy
venimo planai yra tik “tuščias 
vėjo gaudymas”. Kuris su pra
regėjusiu Jobu gali sakyti: “Kad 
ir mane užmuštų, Juo pasitikė
siu”. ■ /. ■' ... ?

Misijos yra Bažnyčios pakvie
timas į amžinybės observatori
ją. Jos yra proga pažvelgti i sa
vo paties gyvenimą pro amžiny
bės teleskopą. Pro tą patį, pro 
kurį kiekvienas paskutinį kartą 
žvelgia i šį pasaulį su paskuti-

yra nepakartojamas.
Bet dabar Jar nėra pervėlu, 

“dabar* išganymo lai
kas”. Tačiau neužmirškime įspė
jimo, užrašyto virš saulės laik
rodžio, įtaisyto prie seno vie
nuolyno bokšto:
“Yra vėliau, negu jums atrodo”.

Kun. Pranas Brazys, MIC

Busimuosiuose rinkimuose jis 
taip rinks parlamento (federali
nio) narius. Kiekviena rinkimi
nė apylinkė duos parlamentui 
vieną narį, kuriuo taps kandida
tas, gavęs daugiausia balsų. Po
litinė partija, kuri surinks Į par
lamentą daugiausia atstovų, bus 
paprašyta sudaryti vyriausybę.

Mūsų parlamentarinėje demo
kratijoje krašto vadovavime va
dovaujančią reikšmę turi ne tik 
daugumos partija, bet ir Jos Di
denybės Lojalioji Opozicija. Ją 
sudaro antroji savo didumu par
lamentarinė partija, kuri, sėdė
dama kitoje pusėje, ne tik turi 
teisę laisvai kritikuoti kiekvie
ną pozicijos darbą, bet taip pat 
padeda ir savo kūrybiškais pa
siūlymais.

Parlamentą išrinkus Jos Di
denybės atstovas Kanadoje, šiuo 
atveju generalinis gubernato
rius Vincent Massey, pakvies 
laimėjusios partijos vadą ir pa
prašys sudaryti vyriausybę. 
Naujoji vyriausybė turi gauti 
parlamento pasitikėjimą. Kana- 
doie nėra iokios “valdiškos par
tijos”, lygiai kaip nebuvo pre
cedento, kad gen. gubernatorius 
būtų prašės sudaryti vyriausybę 
ką nors kitą, kaip laimėjusios 
partijos vadą.

Kanadoje yra keturios pagrin
dinės politinės partijos, kurios 
pagal savo oolitinę filosofiją 
skaitant iš dešinės Į kairę yra:

projėktus valdžios kontroliuoja
miems organams, t.y. ten, kur, 
jų manymu, visuomeninė kor
poracija gali tai pačiai visuome
nei patarnauti'geriau, negu pri
vatinis kapitalas. Išvesti liniją, 
kur geriau patarnaus visuome
ninė, o kur privatinė korporaci
ja, yra labai sunku. Tai yra buvę 
karčių parlamentinių ginčų pa
grindu.

Šiaip jau aiškiai išskirti abie
jų šių politinių partijų filosofi
jas yra sunku ne tik naujie
siems, bet ir seniesiems kana
diečiams. Kanados parlamentų 
istorijoje yra dažnai apsitaikę, 
kad partija, esanti valdžioje, lin
kusi daugiau konservuoti, tuo 
tarpu opozicinė partija linksta į 
liberalizmą. A.

Konservatoriai yra partija, 
kuri sudarė pirmąją Kanados 
vyriausvbę. Tuo būdu jiems te
ko nut; esti pirmuosius kelius 
Kanados santykiams su Karūna 
ir Britu Tautu Bendruomene. 
Liberalai visą laika daugiau lin
ko į Kanados nepriklausomumą, 
tačiau ’ ię mūsų ’___
formos u laiko konstitu

Trečioji iš eilės savo didumu 
partija yra Co-operative Com- 
mcnwealth Federation, trumpai 
vadinama CCF. Ji susikūrė Va
karų Kanadoje 193© m., po to 
paplito visame krašte. Šiuo me
tu jai vadovauja M. J. ColdweU. 
Saskatchewano provincijoje ši 
partija yra valdžioje jau beveik 
dešimtį metų. Savo politinėje 
filosofijoje CCF Partija turi 
daug ką paėmusi iš Britų Darbo 
Partijos bet ji yra šiuo metu pa
krypusi daugiau į vidurį, negu 
jos ideologai darbiečiai. kĮ

Ketvirtoji yra Social Credit * 
Partija.. Ji taip pat susikūrė 
1930 — depresijos metu — Va
karų Kanadoje. Šiuo metu par
tijai vadovauja Solon Low, ir jr 
yra dešiniausia partiją Kanado
je; Vienas iš tos partijos filoso
fijos tvirtinimų yra tai, kad 
kiekvienas pilietis turi laikas 
nuo laiko gąuti iš valdžios gry
nais pinigais dividendą, jei 
kraštas turtėja. Šiuo metu par
tiją valdo Albertos ir Britų Ko
lumbijos provincijas. Perėjus iš 
teorijos į praktiką, pasirodė, kad 
teoretiniai išvedžiojimai prak
tiškai sunkiai įvykdomi, nors 
šiemet Britų Kolumbijos vy
riausybė paskelbė grąžinsianti 
tam tikras sumas pinigų nuosa
vybių mokesčių mokėtojams, o 
Albertos vyriausybė tiesiog iš
mokės kiekvienam tos provinci
jos gyventojui Ž22. grynais, kaip 
provincijos turtėjimo dividendą.

Abi pastarosios partijos fede- 
raliniame parlamente iki šiol 
turėjo nedidelį atstovų skaičių, 
išrinktą daugiausia iš jų valdo
mų provincijų, nors kanadiečiai 
mėgsta pabalsuoti už vieną par
tiją i federalinį, o už kitą į pro
vincinį parlamentą.

Komunistinė Labor - Progres
sive partija šiuo metu yra su
smukusi, mažareikšmė. Jie skel
biasi turį 10.000 narių, tačiau 
matome, kad ne vienas net įta
kingų komunistų jau traukiasi 
iš to būrelio, viešai skelbdamas 
savo apgajlestavimus, ypač po 
pastarosios revoliucijos Vengri
joje. Tiesa, komunistų partija 
Kanadoje tebėra legali, bet pa
čių kanadiečių atsparumas ją
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LIETUVIŲ IŠTAIGA

\ Baltic Exporting Co.
849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098

Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius V

t LIETttVį,
Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, 

; kaip seka: ' » w
IŠ, KANADOS: ' '
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų h kitų reikmenų L. 
įvairius siuntimus, •'\
IŠ ANGLUOS: ?. h

i Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus; klausos 
aparatas, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokžteHų paga- 
minhnui medžiagos, kosmetiką ir tąt.
Gražiausių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko /sayoa/ ir M
medžiagas vasarinėms suknelėms, kurių .kaino nuo $1.10 iki $1.85 
už.* jardo# įskaitant muitų. . # ■ Ik

: Nepaprastai geras kokybės moterų paltams medžiagos, kurtų 'kaina
i tiktai $4.00 už jardų, įskaitant muitų. V
I ★ Firmos "Cyme" it "Paton" šveicariškus- didžiausio paririnkinw ran.

kinius laikrodžius, kurių kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant W 
muitų. v IhL

i ★ Ypatinga grožio vokiečių firmos "Kern & Soehne" stalo laikrodžius,
kurių kaina, po $40 08 ir $44.0G, įskaitant, muitą. ; JK

[ Variniu, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius siuntinė- 
liūs oro paštu.

' VYRAMS:

į. Vyr. viršutiniai marškiniai,
/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1

% Kojinės ...........  2 poros
V Kaklaraištis  .......  1

Rankinis laikrodis, Dixton,
^veicar^os' ontimagne- 
tints, 17 akmenų, paauk- 
suotos .......................  1

W Viso........ $52.00

« 2'Vyr. viršutiniai marškiniai,

........ 2 poros
Kaklaraištis ...................  1

W Amžina plunksna, Parker .. 1

Viso.. . ..$3L00

S vyr. virsuuniai margiu 
/dirbt, šilko, rayon/. 

Kojinės .... ....... .
Kaklaraištis ........

1.* Amžinn nlunl

MOTERIMS:

Vilnonis megztinis 1
Skarelės /dirbt, šilko/ ■■■— 4 
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškos, ontimagne- 
tinis, 17 akmenų, poouk- 
suotas .................... 1

Viso........$56.00

2.
Vilnonis megztinis ............. 1
Skarelės dirbt, šilko/rayon/ 2
Medžiagos /dirbtinio šilko, 

rayon/

Viso $32.00
- /įskaitant visus mokesčius/

* Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.
B \ 1.

Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui -..... .
Vilnonė medžiaga mot. paltui / rudo, tams, žalia, tams.S K Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos...
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos.......
Skarelės /dirbt, šilko, rayon/ r...............................

. > • Pamušalo medžiaga ............................. .
Klijanka ..... .
Sagų dviems kostiumams ir paltui

mėlyno/

5jardai

R

valdvmosi baigia išmesti iš gyvenimo.

Mušis Javos juroje
Houston išeikvojo 303 ugnies 

vienetus ir bepaliko penkiasde
šimt vienetų pabūklui. Neteki
mas No. 3 pabūklų bokštelio bu
vo nemažės nuotolis, bet kol kas 
skųstis negalėjome. Houston 
laikėsi gerai. Vyriausias inžinie- 

, rius pranešė, kad mašinų tarny
bos vyrai, ypač po popietinių 
kautynių yra visiškai išvargę ir 
kad kūryklose daugiau negu sep 
tynįasdešimt buvo nuo karščio 
apalpę. Mūsų pajėgumas susilp
nėjo, o čia dar reikėjo daug ką 
nuveikti.

Temstant mes nudąvėme, jog- 
traukiamės, o atėjus nakčiai, 
tamsos dengiami, vėl grįžome.

Neužilgo naikintojas Jupiter, 
dengiąs mūsų bakborto sparną, 
paslaptingose aplinkybėse spro
go ir dingo didingoje liepsnoje. 
Mes esame apglušinti, nes priešo 
niekur nesimato.- Tačiau mes 
skubame pirmyn ir tamsoje ieš
kome priešo transporto laivų.

Gal kokia valandą mūsų nie
kas netruklė. Po to vėl- prasidė
jo. Perplėšdamas tamsą į dangų 
iškilo šviesos žibintas ir naktis 
tapo diena. Buvome apšviesti 
lyg taikiniai šaudykloje. Buvo
me bejėgiai ir negalėjome gintis, 
kadangi neturėjome radaro, o

(Tęsinys iš praeito nr.)

lėktuvas, mūsų nematomas, 
virš mūsų ir 

ėtyti žibintus vie

7 jardai 
3’/2 Id. >
5 jardai K'
5jardot

7 jardai
3 jardai *

5Jordai 
5' jardai

1 *
7 jardai
3 jardai

Viso....... $102.50

2-
Vilionė medžiaga vyriškam kostiumui ..................................... 
Vilnonė medžiaga vyriškam- pakui
Suknelėms. medžiaga, dirbt, šilko, royon,. margos spalvos......... 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko,, royon, margos spalvos..........
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, royon, margos spalvos..........
Vyriškas rankinis laikrodis,. Dixton, šveicariškos, 17 akmenų, 

ontimagnetinis, paauksuotos ....... .......................... .......
Pamušalo medžiaga .....................   .......r..... ........... .
Klijanka ...................... ............................ .................... ............... ........ .
Sogų dviems kostiumams ir paltui

Viso.............$139.20
/įskaitant visus mokesčius/.

★- įvairios sudėties maisto siuntinius.

cinę į. ;-Jos Didenybę
Kanados/Išąllffenę ir Britu’Tau
tų Bendruomenės galva.

Konservatoriai buvo pirmieji, 
kurie įvedė kanadiškuosius mui
tus mūsų jaunai pramonei ap
saugoti. Liberalai visad filoso- 

ifuoja už laisvą tarptautinę pre- 
Įkybą, tačiau Kanados muitai 
i niekad nebuvo tokie augšti, 
kaip dabar — liberalams val
dant.

Abi partijos yra pasisakiusio5 
už socialinį draudimą^

Nuo Konfederacijos laiku, pxicjxxo 1HUD OLCUI. XVLctiic jjaati - x •• • j •
be čia. Kitas karininkas lieka budė- 1867. Kanada yra turėjusi dvi

Pagal
W. G. Winslaw ir R. McKie 

paruošė B. Stundžia
j nio žibinto pasirodymo, bet 
ko nenutiko, kas rodytų,

- priešas mus stebi. Mane pakei

nie
kad

Įėjo sukinę 
perstojimo 
ną po kito.

Negalima
nuosekliai „ . ,
kad priešas yra pasirengęs mus 
pri į^fi. Šviesų apakinti įtemp

 

tai laukėme kada mums smogs.

Vv/ai kalbasi tarp savęs pa- 
ibždomis, lyg bijodami, kad 
garsiai tariami žodžiai gali prie
šui nurodyti mūsų buvimo vie
tą. Girdėtis tik kaip laivo ragas 
darant mums trisdešimt mazgų 
piauna vandenį, ir kaip viršuti
niame denyje burbia vėsintuvai.

Mirtis pasirengusi pjūčiai. Vi
si apie tai galvojo, bet nė vienas 
neprasitarė.

Vėl vienas žibintas sušvito, o 
po kiek laiko vėl tamsa mus ap
gaubė. Kaip maloni yra tamsa, 
bet kartu ir baugi, kai pagalvo
ji, kad priešas žino apie mūsų 
judėjimą ir tik žaidžia kaip ka
tinas su pele. Lėktuvas, matyt, 
nuskrido tolyn.

Lyg norėdamas mums padėti | žymėti mūsų kursą?! Nei vienas 
surasti laivų vilkstinę, iš po de-| nesiryžo spėti, šiaip ar taip, tas 
besu išnėrė mėnulis. Beveik jau 
valanda praslinko nuo paskuti-

ikrai žinoti, bet 
galvojant, atrodė,

ti denvje. Aš gi užsirangau į ■ pagrindines partijas .ir eilę ina- 
priešlėktuvinės instrumentų iresnių, -is kurių dans 
priekinę aikštelę ir kol pragaras' švystelėjo ir mirė. Nua to laiko 
užvirs, rengiausi truputį nusnūs liberalai yra laimėję 13, o kon- 
ti. Vos spėjau užmerkti akis, kai sėrvatoriai 9 rinkimus^ ■ 
pasigirdo skardus švilpuko gar
sas ir šūkavimai. ,

Pašokęs ant kojų pribėgau 
prie relingo. Vandenyje plūdu
riavo žmonės ir kažką man ne
suprantama kalba rėkavo. Nai
kintojas Encounter likosi ju gel
bėti.

Dabar mes esame keturiese —, nenorėjome jų vytis. Nėra kada 
trys lengvi kreiseriai ir vienas, atsipūSti. kadangi esame vietoje, 
sunkus. Nesustabdoini, tamsoje; j^ur visokie netikėtumai galimi, 
lekiame pirmyn. Staiga, nežinia • §įmtaj akįu žvelgė tamson ieš- 
iš kur ant vandens, išilgai mūsų t Įjodami vilkstinės. Sprendėme,

Kai greitu laiku rinkikai eis 
prie urnų rinkti 23 Kanados 
parlamentą, daugelyje apylin
kių jie susidurs su kandidatais 
iš trijų, o vietomis ir keturių 
partijų.

šaudmenis transporto laivams,

1/į svaro
V2 svaro

S

laivų, pasirodė šeši žibintai, ku
rie mums priminė apvalius puo
dus. pastatytus' šalimais taisome 
kelio, kurie rūkdami dega ir 
duoda geltoną šviesą. Kas tos 
šviesos ir kaip jos ten atsirado, 
buvo paslaptis. Ar tai savos rū
šies minos, ar jų tikslas buvo nu-

, Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės, arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting > Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Torontą - EM. 4-1633

Čia Jūs rasite geriausi pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

nieko gero nelėmė. Kai vienas 
šviesas palikome užpakalyje, 
kitos pašoko šalia. Tokio velniš
ko išradimo nė vienas nebuvome 
matę. Kai bandėme nuo tų švie
su atsitolinti, tai kitos bematant 
atsirasdavo. Nežinojimas, kas 
mūsų laukia draskė nervus. Kur 
tik nepažvelgėme, visur ant aly
vuoto jūros paviršiaus matėsi 
keistos šviesos nužyminčios mū
sų kaitaliojamą kursą. Bet kar
tą palikome jas horizonte ir dau
giau nebematėme. Kokia miela 
dabar buvo tamsa!

Maždaug 22.30 vai. sekėjai pa
stebėjo du nežinomus laivus, 
maždaug už 12.000 jardu, bak- 
borto pusėje. Kadangi kelių šim
tų mylių spinduliu nebuvo są
jungininkų laivų, tai ten tega
lėjo būti tik priešas. Houston iš 
dviejų pagrindinių baterijų ati
dengė ugnį — pasėkų negalėjo
me nustatyti. Japonai atsakė ug
nimi ir sprogusių sviedinių iš
mestas vanduo užgriuvo ant įgu- 
Jos patalpų.

Pasikeitus ugnimi japonai pra
nyko tatnsoje, o mes taupydami'

kad mūsų uždavinys artėja prie 
galo.

Naktį laivai pakeičia vietas. 
Pirmuoju; kaip ir anksčiau, ėjo 
De Ruyter, bet dabar jį sekė 
Houston, lydimas Java ir*Perth.

Gal koks pusvalandis prabėgo 
be nuotykių, kolei perkūniškas 
trenksmas supurtė užpakalyje 
mūsų, per 900 jardų ėjusį kreise-1 
rį Java. Laivo vidurį apima di
džiulė liepsna, kuri greitai ple
čiasi. Kreiseris nustoja greičio

(nukelta į .7 psl.)

KANADOS FIRMA 
PAGAMINO NAUJAS 

KOJINES
•

2-gubų padų kojinės yra 
išrastos tik PENMANO, 
vėliau pradėtos kopijuo
ti visame pasauly. Vien 
tik PENMANS gamina 

. šios rūšies kojines Ka
nadoj ... IŠSITEM
PIANČIAS, vieno 
dydžio, dvigubų padų 
kojinės suteikia dvigu
ba patogumą. Šį pavasa- 
rį PENMANS išleido 
įvairių spalvų rinkinį. 
Galite pasirinkti: pa
prastų ar languotų... il
gai laikančio nailono, 
nailono ir vilnos, nailo
no ir medvilnės. Nešio
site paskutinės mados 
šypsodamiesi, nes tikrai 
patogios kojinės. Reika
laukite 2-GUBŲ PADŲ 
vieno dydžio IŠSITEM
PIANČIŲ KOJINIŲ, 
pagamintų 20-S-6.

6. Cukraus 
Taukų 
Sviesto 
Ryžių

.. 5 svarai 
. 5 svarai 
.. 5 svarai 
.. 2 svarai

20 svarų bruto ......

7^ Cukraus ...........
Taukų .............

..........$25.50

.......... 6 svarai

........10 svarų

20 svarų bruto .....................$22.00

8. Cukraus ........... .........5 svarai
Taukų ............. ....... .. 5 svarai
Sviesto .......... . ....... . 5 svarai
Pieno miltelių ... .......... 1 švaros

20 svarų bruto ....... .............$25.50

9. Cukraus ..... ........6 svarai
Taukų ........................... 8 svarai
Medaus ............ ........2 svarai

20 svarų, bruto ____ ...........$22.50

10. Cukraus .......... . ........... 4 svarai
Kakavos ......... 2 svarai
Šokolado ........ ......... 1 svaras
Pieno miltelių ... .......... 2 svarai
Sviesto ............. ........... 4 svarai
Kavos ......... 1 svaras

i Medaus ..... ....... ..... .. 2 svarai

20 svarų bruto ....... ............. $29.50

11. Cukraus ........... . ............2 syarai
Sviesto ............... ............8 svarai
Medaus ............ ........... 2 svarai

• Kakavos .......... ............2 svarai
? Kavos ...............
► .. _ _ : ' 9

..... . 2 svarai

Pipirų 
Arbatos

20 svarų bruto ... $29.50

13. Cukraus .... . 4 svarai
Taukų .....  4 svarai
Miltų ...................    8 svarai
Ryžiu............... . 2 svarai

20 svarų bruto .......  $20.00

14. Kumpis ... . 14 svarų
Arbatos ............. ...... 1 svaras
Kovos .............    1 švaros
Kakavos ..............   1 svaras
Cukraus .................  2 svarai

20 svarų bruto .................... $41.50

15. Kumpis ....................... 1 išvarų
Cukraus ....:..... .......».r 2 svarai
Mikų ........... ...... . 3_svarai

20 svarų bruto ... .................$37.00

16. Kumpis 14 svarų
Taukų .......................... 4 svarai

20 svarų bruto ... .......   $38.00

17. Kumpis .................... 14 svarų
Cukraus ..................... . 5 svarai

20 svarų bruto ......... $36.00

1& Kumpis /priekinis/.... 12 svarų
Cukraus ....................... 4 svarai
Miltų,  ................ ......... 3 svarai

MB Ii ė IIIBI ■ ■■ 11 ■■■ ■' nmi Ani■

20 šVorų bruto ......................$32.50

19. Kumpis /priekinis/.... 12 svorų
Cukraus ........................2 svarai
Taukų ...................... 4 svarai

20 svarų bruto ............... .....$33.50

20 svarų bruto

32. Mių............
Cukraus 
Kakavos 
Kovos

Sav. A. KALUZA

Maker el Cewia's finest Shirts

Jou daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiousios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytų 

gorontiįg opie jų kokybe ir rūšį, būsite 
potenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais’, 

kuriuos tik pirksite.

...... . $32:50 

.........4 svarai 

.........6 svarai 

.........4 svarai 

........ 2 svarai 
/įskaitant visus mokesčius/

Tik užeikite ir pamatykite pavyzdžius ir Tamstos įsitikinsite, kad BAL
TIC EXPORTING CO. tikslas ir rūpestis visuomet buvo, yra ir bus, kad 
žmonės galėtų pigiau pasiųsti siuntinius savo artimiesiems ,kurie jų taip 
reikalingi ir laukia.

Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sauskr mėn. 1 d. žymiai ATM* 
3INTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimų kilogra
mo vaistų aro paštu mokesčiu teikėjo mokėti virš $8, tai dabar už tg patį 
kilogramų mokoma tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 
siuntiniai j Lietuvų, Latvija ir Estija dabar yra siunčiami ne per Maskva, 

iš Londono j Ryga /Latvija/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintos 
oistu gavimo laikos. .

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Tad ilgai ne- 
aukdorrfl, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO., 849 College 

, Toronto, ir susipažinkite su mūsų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes 
_ar pats laikas pasiųsti dėžėje kumpi papuošimui ir praturtinimui tė- 
iškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms gražių medžiagų. Arba 
kambinkite telefonu LE. 1-3098 ir klauskite informacijų.

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ ’

OSSINGTON TEXTILES
1173 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 4-8753 
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus.. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

rattienę, telef. JA. 8-68M, sianČhL tik vaktu®, mauto 
tinius ir. standartinius dovanų: ir medžiagų siuntinius.

DARBO VALANDOS nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vak.



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Clevelando Vaidila Toronte Religinis koncertas Toronte

1957. IV. 11. - Nr. 15 (379) >

Mūsų kultūros istorijoje see-1 
nos menas visada užėmė vieną 
vadovaujančių vietų. Dabar iš
eivijoje jo vaidmuo yra sumažė
jęs. Visos pastangos sukurti pa
stovų profesionalų teatrą neda- 

’vė vaisių ir šioji veikla, atrodo, 
pereina vis į minoriškas gaidas. 
Prieš keletą metų dar rodė ypa
tingo gyvumo Čikaga su Niu
jorku. Dabar apie juos nebegir- 
dime. Turbūt, dėl to, kad ten su
sitiko perdaug tos srities specia
listų, kurie visi į vieną būrį su
eiti nesiryžta, o atskirai dirbda
mi nepajėgia. Tuo būdu gyvu
mo šiuo metu rodo tos kolonijos, 
kur koks vienas veiklus akto
rius ryžtasi dirbti susikvietęs 
būrį mėgėjų. Taip Detroite dir
ba Z. Arlauskaitė Mikšienė, o 
Clevelande akt. P. Maželis su 
savomis grupėmis. Išsekus Mont 
realio ir Hamiltono scenos dar
buotojų energijai, jie mielai 
laukiami ir Kanados lietuvių 
kolonijose.

Taip k°vo 30 . d. • Clevelando 
Vaidila aplankė Torontą su L. 
Fodoro- 3 veiksmų drama “Bran
dos atestatas”. Jį čia pakvietė 
Toronto Caritas, o sekančią die
ną jis nuvyko į Hamiltoną, kvie
čiamas tenykščių ateitininkų. 
Pasirodymas Toronte pasisekė 
visais atžvilgiais. Žiūrovų prisi
rinko daug ir visi džiaugėsi tas 
kelias valandas galėję įsijungti 
į tikrai nemeluotą scenos gyve
nimą.

Fodoro “Brandos atestatas”, 
buvęs jau Kauno valstybės teat
ro scenoje, kuklių išteklių tru
pei yra patrauklus dėl visiems 
trims veiksmams bendrų deko
racijų, na ir ne perdidelio vei
kėjų skaičiaus, tačiau aktoriams 
tai nelengva drama. Vienos int
rigos, idėjų susikirtimo, būdin
go tradicinei dramai, apie kurį 
sukasi visas veiksmas, čia nėra. 
Veiksmo joje nedaug. Tai pa
prasta iškarpa iš mergaičių gim- 

. nazijos mokytojų ir mokinių gy
venimo. Dramatiškumas čia su
keliamas ne veiksmo eigos su
kuriamomis situacijomis, bet 
keletą skirtingų mokytojų cha
rakterių ryškinant pasikalbėji
mo būdu bei pasišaudymu rep
likomis, žinoma, palydimomis 

/atitinkamais judesiais, bendrąja 
laikysena ir veido išraiška.

Viskas sukasi apie baigiamo
sios klasės mergaitės Horvat — 
N. Balčiūnaitė — meilės laišką, 
kurio juodraštį literatūros mo
kytoja Salaji užtiko klasės po
pierių dėžėje. Ji ir matematikos 
mokytojas Richtig, abu labiau
siai nemėgiami mokinių, reika
lauja apsaugoti gimnazijos ge
rą vardą mergaitę pašalinant. 
Dauguma mokytojų nenori su
griauti mergaitės ateities, nes 
jau. tik pora savaičių iki baigia
mųjų egžamenų, o ji visada bu
vo buvusi pavyzdingiausia mo
kinė. Į rjmtą situaciją kiek ko
miško elemento įnešama, kai 
direktoriaus pirmą kartą ap
klausiama, mergaitė išsisukinė-

Akt. P. Maželis, “Vaidilos” teat
ro meno vadovas ir režisorius.

dama aiškindamosi pasako, kad 
tas laiškas tik literatūrinis ban
dymas, o įsimylėjusi ji esanti, 
kaip ir visos mergaitės, jį patį 
direktorių. Senbernis direkto
rius pasijunta ' staiga taip 
įsimylėjęs į savo mokinę, 
stropiau ieško būdų bylai 
miai likviduoti. Direktorių 
nai mylinti mokytoja Anna 
stebi jo meilę gimnazistei, skau
džiai tai pergyvena. Mokytojų 
tarybos posėdy ji pasirodo bet
gi tauri, jos viltis tariamai su
griovusią savo auklėtinę ji ener
gingai gina, o išteisintą apsika
binus rauda palaidojusi savąją 
laimę. Tokios nuotaikos yra ir 
pabaiga. Po išleistuvių iškilmių 
užėjusi atsisveikinti, Horvat di
rektoriaus ilgesius išblaško iš
aiškindama ano prisipažinimo 
prasmę, o viską dabaigia jos ieš
koti atėjęs sužadėtinis, kuriam 
buvo rašytas ir tas laiškas.

Visa tai vyksta vienam kam
bary atkoriui stovint prieš ak
torių. Sunkiausia, be abejo, mo
kinei Horvat, kuri dramatiš- 
kiausiame II veiksme stovi sce
nos vidury, prieš mokytojų tary
bą, priblokšta tragiškos situaci
jos, suvaržyta gimnazistiško 
mandagumo taisyklių, negalinti 
net laisvai pajudėti, kai moky
tojams, ypač jos kaltintojui ma
tematikui režisoriaus leista net 
perdaug judėti. Mokinės Horvat 
rolė labai sunki, tačiau ir dra
matiškiausiais momentais ji at
liko ją'patenkinamai, o lengves
niais momentais atrodė jau ne 
mėgėjiško lygio aktorė.

Jos du priešai — literatūros 
mok. Salaji — E. Bridžiuvienė 
ir matematikas Richtigas — Ign. 
Gatautis gavo progos savo jėgas 
parodyti labiausiai toje pačioje 
tardymo scenoje. Abu jie neper
maldaujami, nes jaučiasi nemy
limi, pravardžiuojami ir džiau
giasi galį parodyti savo galią, 
atkeršyti nors vienai tų išdaigi- 
ninkių. Išgirdusi nuoširdų des
peratiškos mokinės pasakojimą, 
kad ją visos išdaigininkės vis- 
dėlto mylėję, Salaji staiga per
silaužta ir sugniuždintai mer
gaitei parodo tikrai nuoširdžios

pat 
dar 
ra- 
se- 
pa-

užuojautos, ją guodžia, glamo
nėja ir apskritai pasikeičia. Ma
tematikas, nervingas tipas, likęs 
vienas prieš visus, išeina iš po
sėdžio toks pat užsispyręs. Ar 
jis nepajudinamas dėlto, kad 
toks užkietėjėlis yra, ar kad jam 
niekas nepasakė į širdį smin
gančio žodžio, taip ir lieka ne
aišku. Abu jie scenoje pasirodo 
įtikinančiai, tik matematikas gal 
kiek sušaržuotas abiejose savo 
pagrindinėse scenose. Tiek šio
je, tiek ankstyvesnėje, kai mo
kinė Barbas maldauja leisti pa
mėginti pasitaisyti. Bet apskri
tai tiek Sala j i tiek Richtig išlai
kyto stiliaus aktoriai ir šioje 
trupėje stambios pajėgos.

Filosofijos mokyt. Baran j i 
Domokos vaidmuo dramatišku
mo neturi. Tai pensijon jau iš
einąs senelis, nuoširdžiai savo 
mokinėmis bei jų ateitimi susi
rūpinęs mokytojas, gilus huma
nistas, nesivaržąs tiesos* žodį pa
sakyti ir kolegoms. Jo vaidmuo 
reikalingas ne atomazgai, bet 
tik scenos pilnumui bei paįvai
rinimui. E. Skujenickas, anks
čiau mūsų pažintas kaip rašyto
jas, nešęs mums latvių kultūri
nes vertybes, šiame vaidmeny 
dažnais momentais sugebėjo 
virsti centrine scenos figūra ir

Namų netekusio žmogaus da
lia, supama kasdieninės netik- 
rovės, kaskart labiau darosi ne
pavydėtina. Mūsų charakteryje 
ryškėja pasyvumas bei nuovar
gio žymės, pačios pavojingiau
sios mūsų kovos bare. Sunkūs ir 
netikri-žingsniai, apjungti naujo 
gyvenimo formomis, mus gero
kai blaško ir čia pat blėsta ka
daise kruopščiai sutelktos ver
tybės. Kultūrinė veikla sprun
ka iš mūsų rankų, kasdien sun
kėja. Entuzijazmas būrelio žmo
nių, sukančių kultūrinį- ratą, pa
lengva lūžta, kai gražiausios pa
stangos būna visuomenės nepa
stebėtos, neįvertintos. Gauses
nių kolonijų kultūrininkai jau 
nedrįsta vertingesnių dalykų 
organizuoti, nes pastangos daž
nai neša tik nuostolius. Kasdie
nėj rutinoj žmogus lengvai pa
miršta idealistų ryžtą, kurie su
kaupę išsekusias jėgas, skuba į 
repeticijas, planuoja, tikisi įneš
ti į pilko gyvenimo foną vieną 
kitą pragiedrulį ir koks nusivy
limas, kai šios pastangos su
stingsta apytuščioj auditorijoj. 
Tačiau gi įgimta žmogui, nau
jų gyvenimo sąlygų paveiktam, 
surasti kas charakteringa jo bū
dui, miela jo širdžiai, kas bent 
mažyte nuotrupa primena tė
viškę.

Gavėnios rimtis, taip artima

Vaizdai iš “Brandos atestato” pastatymo,

Jūsų naujojo krašto balsas

THE GLOBE AND MAIL
Kaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo 
puslapiuose spausdinamos tik svarbesnės 
krašte ar pasaulyje įvykusios žinios, bet ne 
paprastos sensacijos.

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai 
iš šio dienraščio puslapių mokosi pažinti savo 
pasirinktą kraštą, žmonių mintis ir geriau su
pranta jų charakterį. '

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaity- 
dami šį laikraštį, .kuris išaugo kartu su Ka
nada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

teisingai pelnė publikos simpa
tijas.

V. Morkūnienė sukūrė nuošir
džios. kilnios ir jautrios lotynų 
k. mokytojos Anna Mate tipą. 
Režisūros ji perdaug pririšta 
prie vienos vietos, bet turbūt, 
tam, kad dar labiau išryškinus 
jos charakterio lygumą. Pana
šiai nuoseklaus charakterio. yra 
jos ilgų metų slaptoji meilė di
rektorius Kulcar — Zen. Duč- 
manas. Jis gana išlaikytai vien
tisus, nors dramatiškoje apsivy
limo scenoje lyg ir stokojo psi
chologinio lūžio .ryškumo.

Mažesni vaidmens buvo gam
tos mokytojo Varjas — Z. Pec- 
kus ir gimnastikos mokytojos 
Emmos — J. Galiušytė. Tai pa
galbiniai personažai. Psicholo
giniuose lūžiuose jie nedalyvau
ja. bet abu nuoširdūs tipai, sten
giasi padėti juos atnarplioti. 
Scenoje abu jaučiasi laisvai. Vi
sada juos lydi gera nuotaika, o 
gamtininką ir humoras. Atrodo, 
jie labai tiktų vaidinti komedi
joj. Dar du mokytojai — J. Ki- 
jauskas ir J. Citavičius — yra 
verslininkų tipai. Mokykla 
jiems svarbi tik kaip pragyveni
mo šaltinis. Už klasės durų 
jiems nerūpi nei mokinės, nei 
dėstomieji dalykai. Dramai jie 
nereikalingi — tik tipų kolekci
jai papildyti.

Pagal rangą vėliausiai mini
mas mokyklos sargas Adomas 
—E. Žilionis. Vaidybiškai jis to
li gražu ne paskutinis. Tai buvo

tikras seno mokyklos sargo ti
pas. Dar buvo trys mokinės — 
A. Balčiūnaitė, V. Žilionytė ir 
A- Alkaitytė. Dvi pastarosios 
pasirodė tik tardymo scenoje, o 
pirmoji dar gavo progos paro
dyti savo vaidybinius sugebėji
mus pirmajame veiksme derė- 
damosi dėl matematikos patai
sos. Ji turėjo tikrų gimnazistės 
bruožų, nors savo sunkiausioje 
scenoje artodo lyg ne taip jau 
giliai išgyvenanti išdykėlė.-

Horvat sužadėtinį vaidino 
pats režisorius akt. P. Maželis. 
Žinoma, tai jam per menkas už
davinys. Ištiktųjų jis buvo tik 
pakaitalas susirgusio kolektyvo 
nario A. Barzduko.

Vaidila mėgėjų teatras, bet 
atrodo darnus kolektyvas. Be 
abejonės, režisorius akt. P. Ma
želis ir jo kolektyvas pastaty
mui bus įdėję daug darbo. Sce
nose nematyti jokio pakrikimo, 
jokios dezorientacijos. Viskas 
iki smulkmenų apdirbta, aply
ginta. Vaidila dirba tikrai gražų 
naujų jėgų auklėjamąjį darbą. 
Koks jo repertuaras, neteko gir
dėti, bet Torontas jo lauktų -ir 
su nauju veikalu. A. St.

Wašingtonas. — JAV laivynui 
kovo 30 d. perduotas antras po
vandeninis atomine energija 
varomas laivas. Jis be “kuro” 
papildymo galės nuplaukti 80.- 
000 mylių, t.y. daugiau kaip 3 
kartus apie žemės rutulį.

lietuvio sielai, tarytum kvieste 
kviečia naujam pabudimui ir 
atsigaivinimui. Sunkią nedalią 
tremtinių išblaškytų beribiuose 
plotuose, įprasmina Kristaus ty
lioji kančia ir Jo dieviškumu 
pašventintas kryžius. Prisimini
mui tų, kurie tapo Golgotoj be
siliejančia auka, rodos, joks 
žingsnis nebūtų persunkus, jo
kia auka perdidelė.

Mūsų religinės muzikos puo
selėtojai skiria nemaža valandų, 
kad klasiškomis melodijomis 
pagautų lietuvio sielos jautru
mą ir jį sujungtų su daugelio 
tūkstančių kančiomis. Niekas 
kitas taip neišreiškia žmogiškos 
tragikos, kaip religinis momen
tas klasinės muzikos akorduose. 
Religinės muzikos ir giesmių 
koncertas gavėnios metu Toron
to lietuvių kolonijoje jau tradi
cija tapo. Tokis koncertas įvyks 
ir šį Verbų Sekmadienį 4 vai. 
p.p. Šv. Pranciškaus bažnyčioje. 
Rūpestingai paruošta programa 
jautriausiai išreiškia gavėnios 
mintį. Be bažnytinio Šv. Jono 
parapijos choro, kuris yra pa
ruošęs visą eilę klasinių ir gre- 
gori joniškų dalykų, koncerto 
programą išpildo solistai: kun. 
Br. Jurkšas — J. S .Bacho kūri
nius vargonais, p. Stp. Kairys 
smuiku J. F. Handel; p. Br. Ma
ri j ošius iš kantatos Dubois; op. 
sol. Pr. Radzevičiūtė Mozarto 
kūrinius; p. Žemelytė — Verdi; 
p. V. Verikaitis— Beethoveno 
ir Šv. Jono Krikšt. ’ parapijos 
chorai su solistais.

Tikimasi, kad visuomenė su
pras ryžtą rengėjų ir savo gau
siu dalyvavimu įprasmins Ga
vėnios rimti. K. B. P.

V Kanados Lietuvių Diena
RENGIMO VALDYBOS I INFORMACINIS PRANEŠIMAS

1957 m. vasario 10 d. buvo su
kviestas Niagaros pusiasalio ko
lonijų — St. Catherines, Wel- 
lando, Port Colbome ir Niagara 
Falls — apyl. valdybų susirin
kimas, iš kiekvienos kolonijos 
po keletą ar kelioliką užintere- 
suotų asmenų aptarti Kanados 
Lietuvių Dienos rengimo reika
lą.

Susirinkimą atidarė Wellando 
apyl. pirmininkas S. Ulbinas, 
paaiškindamas, kad nors mini
mos kolonijos yra nedidelės ir 
negausingos inteligentiškom pa
jėgom, bet gali pajėgti surengti 
V-ją Kanados Lietuvių Dienos 
šventę Niagara Falls. Paaiškė
jus reikalui, susirinkimas išrin
ko šventės rengimo valdybą iš 
penkių asmenų: pirm. Petras 
Balsas, I vicepirm. Vytautas 
Mačikūnas iš Niagara Falls, II 
vicepirm. Juozas Dilys, sekret. 
Juozas Navasaitis iš St. Cathe
rines ir ižd. Kazys Stankevičius 
iš Wellando.

Išrinktoji valdyba yra jau tu
rėjusi keletą posėdžių ir yra su
dariusi 11 pakomisijų.

• Be to, Krašto Valdyba įgalio
jo valdybos narius S. Juozapa
vičių ir J. Mikšį patalkininkauti 
V-sios Lietuvių Dienos organi
zavime, su kuriais .yra susisiek
ta ir turėta informacinis posė
dis. Čia tenka tarti padėką Kr. 
Valdybai už pritarimą mūsų už
simojimuose ir kartu padėką 
Gerb. V-bos įgaliotiniams už 
suteiktas mums informacijas.

Tenka išreikšti be galo didelę 
padėką mūsų kolonijos visuo
menininkams: iš Wellando A.

Kalvaičiui šventės rengimo rei
kalams paskolinusiam $2.000 ir 
iš St. Catherines K. Galdikui — 
$400.00 be nošimčių.

Rengiamai V-jai Kanados Lie
tuvių Dienai atžymėti valdyba 
numačiusi išleisti šventės Met
raštį, kuriuo rūpintis pavesta 
Kaziui Žukauskui, 231 Wallace 
Ave., So. Welland, Ontario. 
Kreipiantis tuo reikalu valdyba 
prašo KLB Centro organus, LB 
apylinkių ir organizacijų valdy
bas ir visus kitus neatsisakyti 
padėti. Vienoks ar kitoks patal- 
kininkavimas sustiprins mūsų 
darbą, o tuo pačiu parodys, kad 
mes esame tvirtais organizuo
tais vienetais.

Taip pat Kanados Lietuvių 
Dienos šventės proga valdyba 
yra numačiusi Niagaros Falls 
mieste surengti lietuvių meno 
parodą, surinkus geriausius mū
sų menininkų kūrinius iš visos 
Kanados bei JAV. Parodą nu
matoma atidaryti pora savaičių 
prieš šventę. Parodos rengimo 
reikalu . didžiausias pastangas 
deda gerbiamas vietos klebonas 
tėvas Juvenalis Liauba, OFM.

Ši tradicinė Kanados Lietuvių 
šventė, kuri šiais metais įvyks 
rugpiūčio 31 ir rugsėjo mėn. 1 
ir 2 d., ruošiama jau penktą kar
tą, tikslu sustiprinti vienybę sa
vųjų tarpe ir parodyti kitų tau
tų žmonėms, kad mūsų tautinė 
dvasia dar gyva ir pasiryžusi 
vėsti pergalės kovą prieš klas
tingą raudonąjį mūsų tėvynės 
okupantą. /

V Kanados Lietuvių Dienos 
Rengimo Valdyba

Lietuvių reikalų ratą bestebint
Lietuvių - lenkų bendravimas. 

Tiesa, koikas tik komercinėje 
srityje: sūrių gamyboje. Skaitą 
JAValstybių lietuviškus laik
raščius tikriausiai bus pastebėję 
skelbimus, raginančius pirkti 
taip vadinamus “Babushka” sū
rius. Tie sūriai, mums gana 
įprasto kaimiško sūrio skonio, 
turi gana įdomias etiketes su 
lietuviškais ir lenkiškais užra
šais, be to, išspausdintos pilno- 
mis spalvomis ir Lietuvos bei 
Lenkijos vėliavos. Iš tų sūrių vis 
jau šiokią tokią reklamą turi ir 
lietuviai su lenkais, svetimtau
tis bent tokia forma supažindi
namas su abiejomis tautomis....

Mums reikia lengv. muzikos. 
Prieš maždaug 15 mėn. spaudo
je teko keti lietuviškosios pra
moginės lengvosios muzikos rei
kalingumą. Vaizdžiais pavyz
džiais tuo kart teko pailiustruo
ti, kaip palyginus nesunkiai, vo
kiški, itališki, prancūziški ir kit. 
tautų šlageriai įsibrauna į ame
rikiečių ar kanadiečių kas
dienines ir milijonų klauso
mas, o neretai ir mėgiamas 
melodijas. Tuo pačiu, puikią re
klamą gauna ne tik tos tautos, 
bet ir jų autoriams nubyra stam 
bios doleriukų krūvos. Mums 
reikia lengvų šokių melodijų, 
nuotaikingų dainelių, nebūtinai 
jau vien tik tėvynės meilę ap
dainuojančias. Mums reikia žy
gio maršų, dainų apdainuojan
čių lengva nuotaika senąjį Vil
nių, Kauną ir kitus Lietuvos 
miestus. Mums būtinai ir ver
kiančiai reikią populiarių šokių 
melodijų. Reikia, nes mes neno
rime tų kasdieninių ir nuvalkio
tų melodijų, kurių ritmas, nere
tai dvelkia visišku neskoningu
mu, jau nekalbant apie dažniau
siai jokios logikos neturinčius 
šlagerių žodžius. Tuo kart į tą 
raginimą nebuvo jokios reakci
jos. Gerai, labai gerai, jog A. 
Gustaitis iš Los Angeles, tą 
klausimą vėl pajudino pačių 
mūsų muzikų leidiny “Muzikos 
Žiniose”. Ir," reikia tikėti, kad 
šį kartą vis jau susilauksime ko
kios reakcijos ir iš mūsų kompo
zitorių. Kitaip vėl reikės užsa
kinėti papildomas laidas Dols- 
kio, Dvariono, Šabaniausko ir 
kt. “lietuviškų” plokštelių ir 
džiaugtis 20 m. senumo svetimo
mis melodijomis.

Susigrūdimas parodoje. Ir dar 
koks. Toli gražu pralenkęs pa
čių rengėjų spėliojimus. Vienoje 
liet, gyvenamoje vietoje, buvo

surengta dailininko A. R. kūri
nių paroda. Žinia, buvo galvota, 
kad vis jau keletas dešimčių 
tautiečių atsilankys, na, ir tai 
būtų gerai. O jei užeitų visa 
šimtinė, paroda būtų buvus lai
koma visiškai pasisekusia. Ati
darymo dieną, galima sakyti, 
įvyko lyg ir koks stebuklas lie
tuviškajame kultūriniame gyve
nime: suvažiavo, subildėjo ir sa
les užplūdo, sausakimšai užtvin
dė, ne dešimt, ne penkiasdešimt, 
ne šimtas, bet virš dviejų šimtų 
tautiečių. O, per. savaitę, kurią 
paroda užtruko, aplankė ištisi 
400. Ir kaip tokiu gražiu reiški
niu nesistebėsi, kaip į laikraštį

neparašyti, kai matai lyg ir kaž
kokį atbudimą,. savotišką atgi
mimą, kuris pradeda po truputį 
reikštis lietuviškoj e veikloje. 
Atsilankiusiųjų minioje galima 
buvo matyti ištisą galeriją vei
dų, kurie jau visai buvo atkritę 
nuo savųjų tautiečių masės. Ir 
štai, dabar, tikras sugrįžimas! 
Išvis, susigrūdimai dailės paro
doje yra labai jau retas dalykas. 
Ar tas vaizdas kartosis ir kitose 
lietuvių kolonijose?

Rašto žmonių klubas. Pietry
tinėje Michigan© valstybės da
lyje gyveną rašytojai, yrą susi
metę į savotišką rašto žmonių 

(Nukelta į 6 psl.)
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UŽ JŪSŲ PINIGUS 
TAUPOMOJOJE SĄSKAITOJE

Pasinaudokite šiomis naujomis augštomis palū
kanomis — ir stebėkite kaip jūsų santaupos auga. 
Tik užpildykite apačioje esantį kuponą ir pa
siųskite į National Trust su jūsų pirmuoju indė
liu. Mes prisiusime jums taupymo knygelę, čekių 
knygelę ir užadresuotus bei su pašto ženklu vo- ' 
kus sekantiems jūsų įnašams pasiųsti. Atidary
kite savo taupomąją sąskaitą šiandien. Mr. Forst- 
ner, iš mūsų “New Canadian Service”. 
EM. 4-9141, r ~ Z
informacijas.

telefonas
su malonumu suteiks jums visas

20 King Street East (Prie King ir
Yonge požeminio)

C O M P AN Y L I MITE D

Tai viena iš Kanados žinomiausių finansinių in
stitucijų.

Į NATIONAL TRUST COMPANY, 20 King St East, Toronto [ 

Kartu siunčiu indėlį $.       >........... J
Prašau atidaryti taupomąją sąskaitą mano vardu ir prisiųskite man tau- ' 
pymo bei čekių knygeles su viršeliais ir t.t. !

Mr. i
Mrs. .......... .’........................................................................................... |
Miss I

Vardas □

I

Adresas .................

Miestas ar mieste*is N-47TL
.1

Rimtai! iI BROWNE JONES LTD. Greitai! Prieinama kaina!
Nežiūrėkite vien tik kainų! Žiūrėkite kainų ir rūšies! J

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ $100.00: 
3Vi jardų angį, mėlynos, rudos ar pilkos medžiagos

AZ W v d L A c
▼ y dlUiCl/

Vyriškos eilutės priedai. 
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų, ' 
6 poros vyriškų vilnonių kojinių, 
Pora vyriškų apatinių,
6 jardai ppplino medžiagos 2 vyr. marškiniams,
5 svarai kiaulienos,* sudarytos grynuose kiaulienos 

taukuose.
Svaras ryžių, 
2 svarai cukraus. _

1 NORFOLK PU, LONDON W. 2 
/arti PADDINGTON požeminio stoties/ 

Telefonas: PAD 2797 
Pagelbės pasiųsti siuntinį jūsų šeimai.

VAISTUS, TEKSTILES MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES 
KOJINES. GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESA
TUI. ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, PINIGAI GRĄŽINAMI. 
UŽ SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI. RAŠYKITE LIE
TUVIŠKAI. REIKALAUKITE MŪSŲ KAINARAŠCIŲ.

Biuras isr sandėliai veikia kasdien nuo 9 vai ryto iki 7 vai. vakaro.

, MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS U2 $77.00: |
3 (ardai vilnonė* medžiagos moteriškai eilutei, * C
FHwivri>KU> CilUlO prtTWIp W

414 jord. batiso medvil. medžiagos šaknelei, k
jardo medžiagos trumpikei /Hiuxei/, A

2 poros moteriikii apat. su pagražinimais, K
Moteriška skarelė, A
S svarai kiaulienos, sudarytos grynuose kiaulienos m

taukuose, J
2 svarai ryžhf, , m
2 svarai cukraus, C
Svaras žokolado.

*“ ~ MAISTO SIUNTINĖLIAI: ‘ |
19 svory cukraus ................................................... $15.50 19 svory ryžiy ....... ........ ..............   $17.1$ 3

_ - - 19 svarų tanky .......... . ....... $25.50 19 svory kiaulienos sudarytos kiaul. taukuose $36.00 B
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HAMILTON, Ont

- ges laikraščio “Tarybinis kelias” 
.. redaktorius už bolševikinį uolu

mą buvo nušautas 1947 m. kovo

St. Z. buvo gimęs 1911 m. Uk-
• mergėje akmenskaldžio šeimo

je. 1934 nx išleido savo pirmą 
poezijos knygelę “šventosios 
rauda”, o, vėliau dar tris: “Į nau
ją gyvenimo rytą”, “Sparnuotos

-. mintys” ir “Gyvenimo nuotrau
kos”. Jau tada bendradarbiavęs

• pogrindiniam komunistų “Liau
dies balsė”, ėjusiame Ukmergė
je. Į kom. partiją įstojęs pirmo-

. sios sovietų okupacijos metu. 
Tada buvęs spaudos bendradar- 

. bis. Buvo pabėgęs į Rusiją ir ten 
vad. lietuviškų dalinių eilėse bu
vo 1943 m. sunkiai sužeistas. Po 

- to. buvo ruošiamas partinei veik
lai;. Į Ukmergę grįžęs 1945 m. 
pavasarį ir dirbo laikraštyje.

Jo mirties 10 metinių proga 
“Lt. ir Menąs” išspausdino ilgo
ką J. Lebionkos straipsnį apie'jį, 
tačiau mirties aplinkybių. nepa
aiškina. .

Išlauže veikianti 7 klasių mo
kykla. Mokytoja Kasakaitienė 
komunistė, atrodo, jauna, nes 
neprikl. Lietuvos rinkimų nepri
simena. Agronomas Vilkas. De
putatais kandidatai: kiaulių šė
rėją Šalčiūtė, zootechnikė Žhk

Atleto 
Sportiniai Baltiniai

Puikus Watson's gaminys! Visi 
sportuoju vyrai patenkinti šiuo 
Watson's atleto maišeliu ir tri
gubu jo prilaikymu. Elastiškas 
liemuo — nepalyginamas pato
gumas raumenims. Specialistų 
sukirpto. Lengvai išplaunami, 
nereikia lyginti. Ilgai laiko. Tin- 

. ka prie Jerseys. W-11-56

maitės vardo kolūkis elektros 
.neturi, ners per jį eina laidai į 
Prienus ir kiti į Linsbergį iš Kau 
no. Kaimyniniam Janonio kol
ūkiui leidę prisijungti.

Rokiškio Pžezdzieckio dvaro 
rūmuose dabar esą “R. kultūros 
namai, rajoninė biblioteka, kraš
totyros muziejus ir kitos kultū
rinės įstaigos”.

Iš Urugvajaus grįžęs I. Leka
vičius yra paskirtas Vilniuje pro 
fesinių s-gų klubo direktorium.

F.. Daugėla, vad. “respublikos 
žemėtvarkos veteranu”, seniau
sias Lietuvos žemėtvarkininkas, 
sulaukęs 70 m. paleistas į pensi
ją. Jis žemėtvarkoje dirbęs 44 
metus. “Už pavyzdingą ir sąži
ningą darbą drg. Daugėla apdo
vanotas Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto garbės raštu, res
publikos žemės ūkio ministro 
įsakymu išreikšta jam padėka”.

Ministąrijos darbuotojai atsi
sveikindami įteikę dovanų.

Michailovo repatrijacinis ko
mitetas turi dabar padalinį ir 
Vilniuje, Stalino prospekte 33! 
nr. 25 kamb. Čia veikia to komi
teto kokia tąi “iniciatyvinė gru
pė”. Komitetas ir jo padalinys 
gaunąs laiškų klausimais, netu
rinčiais tiesioginio ryšio su to 
komiteto darbu. Kokie tie komi
tetui “nepageidaujamieji” klau
simai Vilriiaus radijas nepasakė.

Neringoje 1956 m. vėl pasiro
dė briedžiai. Buvo pastebėti jau 
trys, o paskutiniu metu atsirado 
ir prieauglis. Greičiausiai jie 
bus per ledą atėję iš, Karaliau
čiaus srities. (E)

Vilniaus un-to biblioteka be iš 
Odęgos gauto Mažvydo 1547 m. 
katekizmo, įsigijo taip pat Dauk 
šos 1595 m. katekizmą — uniku
mą, Jis iki 1915 m. buvo saugo
mas Vilniaus bibliotekoje, bet 
vokiečiams artėjant buvo kaž
kur išgabentas. Dabar pasisekę 
-surasti, kad jis buvęs saugomas 
Maskvos Lenino vardo bibliote
koje, kuri jį ir grąžino į Vilnių.

Rusifikatoriai skundžiasi lie
tuviu rašytoju “nekovingumu”. 
1957. II. 16 “Tiesa” savo veda
mą j ame... vėl kelią iš naujo se
nuosius nusiskundimus, juos net 
sustiprindama. Esą, “priešai išsi
juosę puola mūsų liaudies iško
vojimus. Prasidėjęs ideologinis 
priešų puolimas reikalauja, kad 
rašytojai ne gynybinę, bet ata
kuojančią poziciją, laikytų sa
vo ginklą visuomet paruoštą, 
kuris tiesiu taikymu smeigtų 
priešą. Ideologinio nusiginklavi
mo mūsų priešai niekada iš mū
sų nesusilauks”. Ypač “smeigti 
priešą” ir parodyti “kovos dva
sia įgyvendintą rūstybę” reika
laujama pirmoj eilėj vaikų lite
ratūroj, dramaturgijoj, poezijoj 
ir prozoj - satyroj, nes ten bol
ševikai iki šiol buvo silpniausi...

(E)

Bazaras • šokiai ruošiami ba-J naujo komiteto rinkimai ir ei- -JX2- m -> --------------- --—reikalu Kviečiame
skaitlingai dalyvauti.

Komitetas.
Rekolekcijas - misijas kovo 24 

- 31 d. vedė Tėvas kun. ■ Brazys, 
marijonas. Tikintieji jas lankė 
per visas dienas labai skaitlin
gai.

Clevelando teatras “Vaidila” 
kovo 31 d. suvadino L. Fodor 3 
v. dramą “Brandos atestatas”. 
“Vaidilą” alkvietė ateitininkų 
kuopa. Drama suvaidinta pui
kiai ir žiūrovai, kurių buvo apie 
400, pastatymu labai patenkinti.

Iš Namų Fondo valdybos dėl 
ligos pasitraukė V. Subatnin- 
kaitė, kurios eitas sekiet-oriaus 
pareigas perėmė H. rtHnkevi- 
čius.

Iš Planavimo k-jos pirm, pa
reigų pasitraukė P. Breichma- 
nas.

Į NF v-bą pakviesti ir kovo

landžio 27 d. VAV parapijos sa- namieji 
Įėję. Bus linksma muzika, ku- skaitlinę
riai grojant bus galima smagiai 

j pasišokti. Sušilus, galima bus 
atsigaivinti kavute, limonadu ir 
kitu kuo, o pasistiprinti sumuš
tiniai. Petraukų metu pamėgin- 

■site savo laimę prie turtingos lo
terijos. Tad visi hamiltoniečiai 
ir apylinkių lietuviai nepamirš
kite balandžio 27 d., kurią links
mai galėsite praleisti parapijos 
salėje. Visi rinkimės punktua
liai 7 vai., nes pavėlavimas su
trumpins jums vakaro malonu
mą ir giedrią nuotaiką. Todėl 
visus dar kartą kviečiame atsi
lankyti ir pasilinksminti. O 
linksma tikrai bus, mes garan
tuojame. z Komitetas.

VAV parapijos metinis para
pijiečių. susirinkimas įvyks ba
landžio 28 d., tuoj po pamaldų, 
parapijos salėje. Dienotvarkėje

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo V-bos Pirmininką
STASĮ BAKŠĮ,

jo mylimai .mamytei A.A. Aleksandrai Bakšienei Lietuvoje 
mirus, gilaus skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Mielai Mamytei
A A. ALEKSANDRAI BAKŠIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui ST. BAKŠIUI gilaus liūdesio 
dienose, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liū
dime <

Žukauskų šeima.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Namų savininkų dėmėsi nil
Krosnys pakeistos iš anglių į alyvą naudoja daug kuro.

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtraukį išeina laukan daug nesunaudotos šilimos. Mes 
taip pat turime patį naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 

pajėgia apšildyti name tolimiausią kambarį.
Dedame naujus, keičiame iš anglių į alyvą, visų rūšių remontai, 
rynų dėjimas ir kt. Žemos kainos. Pagal susitarimą vykstame 

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HSATING SERVICE,
275 Main St. W., Hamilton, Ont. - - Telefonas JA. 7-6281

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

Pone Redaktoriau,
Jūsų redaguojamo laikraščio 

Nr. 13 Hamiltono skyriuje tilpo 
žinutė “Šv. Kazimieras paminė
tas,” kurioje yra. kai kurių ne
tikslumų, liečiančių mano pa
skaitą. Būčiau dėkingas, jei ga
lėtumėte rasti vietos ir mano 
paaiškinimams.

1. Korespondentas sudaro įs
pūdį, kad aš kalbėjau apie šv. 
Kazimierą ir jo reikšmę Lietu
vos .jaunimui, tačiau, prašovęs 
pro šalį, nuklydau į. kitų, šventų
jų gyvenimą. Tuo tarpu ‘savo 
kalbos pačioje pradžioje aiškiai 
pasisakiau: “Šiandieninės mano 
kalbos tikslas yra rasti vieną 
kitą bendresnį šventųjų bruožą 
ir bandyti į jį pažiūrėti pilkojo 
žmogaus akimis.” Šis pasaky
mas, rodos,- turėtų būti pakan
kamas temai įstatyti į rėmus.

Tikrai nuostabu, kad kores- 
pandentas mano kalboje galėjo 
rasti gana daug iš kitų šventųjų 
gyvenimo, kad nė vieno šven
tojo gyvenimas nebuvo palies
tas, o buvo nagrinėta šventųjų 
askezė, tikėjimas ir malda Šv. 
Rašto ir kasdieninio gyvenimo 
šviesoje. Žinoma, jei korespon
dentas laiko gyvenimo aprašy
mu ir tai, kad yra cituojamas 
kurio nors šventojo pasisaky
mas kuriuo klausimu, tai jau jo 
reikalas.

2. Korespondentas lyg ir tei
gia, kad aš nuklydęs nuo temos 
todėl, kad šv. Kazimieras, mano 
nuomone, mažai žinių apie save 
palikęs. Tikrai stebėtina, kad 
korespondentas negirdėjo, o gal 
ir nenorėjo girdėti, mano pir
mosios ir pagrindinės temos pa
sirinkimo priežasties: “Pirma, 
ne taip seniai toje pačioje vieto
je esu kalbėjęs apie šv. Kazi
miero gyvenimą ir jo vaidmenį 
kovoje priėš pravoslaviją ir 
protestantizmą.” Tuo tarpu jis 
puikiai girdi antrąją priežastį:

. žinių apie save mažai pali
ko. .Ne gana to, jis daro iš to 
plačias išvadas, vartodamas 
daugtaškius, klaustukus, daly
vius ir net kviesdamas į talką 
lietuvius istorikus. Ir kam visa 
tai? Nejaugi šv. Kazimieras 
daug žinių apie save paliko?

A. Šapoka Lietuvos Istorijoje 
šv. Kazimierui tepaskyrė vos 11

eilučių. A. Alekna ir S. Sužiedė
lis tepaaukojo jam vos 32 pusla
pių knygeles. Tiesa, Z. Ivinskis, 
kuriam buvo prieinami Vatika
no archyvai, parašė didesnę stu
diją. Tačiau jo “Šv. Kazimiero” 
19 pusi, ir jau skaitom: “Garsus, 
o žinių mažai palikęs ... . ir savo
je ir svečioje šalyje mažai kas 
beliko apie šv. Kazimierą žino
ma, galima sakyti, tik nuotru
pos.” Tai ir visa lietuvių litera
tūra apie šv. Kazimięrą. Ne

j e, nors jie sv. Kazimierą ir sa- 
vinasi. O gal korespondentas 
turi kokių nors kitų šaltinių apie 
šv. Kazimierą? Būtų malonu iš
girsti apie juos. O jei neturi, tai 
ar verta klaidinti visuomenę sa
vais abejojimais?

Tačiau teigti, kad. tik toji prie
žastis nulėmė mano temos pasi
rinkimą, pamirštant kitas pami
nėtas priežastis, yra nesiskaity
mas su tikrove, todėl ir netole
ruotina. Korespondentas turėtų 
nepamiršti, kad ne visada pa
skaitininkas pasako visuomenei 
priežastis, dažnai lemiančias te
mos pasirinkimą. O kada skaitai 
net tokius žodžius, kaip “teisi
nosi”, kyla įtarimas, kad kores
pondentas arba iš viso negirdė
jo mano kalbos, arba turi kokių 
kitų tikslų. Teisinasi žmonės 
nusikaltimą padarę. Aš nesijau
čiu nusikaltimą padaręs, todėl 
ne tik nesiteisinau, bet ir nesi- 
teisinsiu tuo reikalu. Demokra
tinėje šalyje paskaitininkas turi 
pilną teisę pats pasirinkti savo 
kalbos temą. Tuo labiau, kad ir 
rengėjai neįpareigojo manęs pa
sirinkti jų norimos temos. Jie 
net ir nežinojo mano kalbos te
mos, aš jiems nesakiau.

Korespondentui atrodo, kad 
būtų geriausiai pasitarnauta su
sirinkusiems, jei būtų buvę kal
bama tik apie šv. Kazimierą. 
Deja, paskaitininkas turi ir sa
vo nuomonę. Jis tiki, kad ne tik 
šv. Kazimieras ir visi šventieji 
bet ir Dievas visuose Asmenyse 
būtų tikrai patenkinti, jei žmo
nės, giliai apsvai*stę šventųjų 
askezę, tikėjimą ir maldą, ban
dytu tai įnešti į kasdieninį gy
venimą.

Su pagarba,
J. Domeika.

30 d. v-bos posėdyje patvirtinti 
Alf. Patamsis ir Ona Prankie- 
Pranckevičienė. Jiems abiems 
už sutikimą padėti sunkiame 
darbe v-ba taria lietuvišką ačiū! 
O. Pranckevičienė yra senųjų 
mūsų išeivių atstovė.

NFondo koncerto, kuris įvyks 
gegužės 4 d. pragrama, kuri su
darė net 56 psl., balandžio 4 d. 
atiduota spausdinti. Į ją surink
ta skelbimų net už $1.042,50. Tai 
betkokras viltis prašokęs NF 
v-bos darbas. Čia malonu labai 
labai padėkoti Antanui ir Ele
nai Šimkevičiams, kurie nors ir 
labai užimti savo gerai einančiu 
bizniu (Shur Heet Sales Co. 
Ltd. savininkai, puikiai ir sąži
ningai atlieka alyvos krosnių pa 
statymo darbus), visdėlto rado 
galimybės surinkti reklamų pro
gramai už $555.

Šioje programoje rasime svei- 
kinimus* NF įstatu?, Toronto 
Liet. Namų v-bos pirm. J. Straz
do įdomų straipsnį, NF v-bos 
sąstatą, narių vardinį sąrašą, 
apyskaitą bal. 1 d., koncerto 
programą su solistų nuotrauko- 
.mis irzvisą eilę skelbimų.

Namų Fondas susilaukė tre
čiojo garbės nario Amilijos ir 
George Palmer (Paleliūnai), įne 
šusių $500. Šie tautiečiai yra iš 
senųjų lietuvių tarpo, turį Ha
miltone — 7 Sterling St. — vy
riškų ir moteriškų rūbų siuvyk
lą. «P. Agurkis Vytautas iš Nia
garos pusiasalio ir hamiltonie
čiai Jonas Rastauskas ir Vytau
tas Kerys, paskyrė NF po šim
tinę. Visiems valdyba nuošir
džiai dėkoja.

NF v-bos visiems nariams di
delis prašymas — padėkite me
tinį koncertą pravesti su dar iki 
šiol nebūtu pasisekimu! Pra
džia jau gera padaryta — vien 
tik programos išleidimas duos 
apie $600 pelno.

Prašome visus v-bos ir komi-! 
sijų narius išplatinti iš afiksto 
po 10 ar daugiau bilietų ir su-

Lietuviai pasaulyje

Vysk. V. Brizgys BALFo val
dybos nutarimu 1957 m. kovo 18 
d. pakeltas BĄLFo garbės nariu.

Lietuvių Fronto suvažiavimas, 
sakoma, įvyks gegužės 5-6 d. 
Philadelphijoje. Vietos skyrius 
jau pradėjo pasiruošimus.

“Draugo” romano premijos šių 
metų mecenatas sūrių pramorų- 
ninkas Jonas Andriulis. Romano 
rankraščiai konkurso komisijai 
turi būti įteikti iki š.m. gruodžio 
1 dienos.

Detroite veikia Krivūlės lite
ratūrinis klubas. Jis renkasi kar
tą kas mėnesį literatūrinėm dis
kusijom.

Ad. Varno lietuvių kryžių al
bumo antrą laidą ruošiasi išleis
ti J. Karvelis.

Garsėjantis Elvis Presley, kaip 
rašo iš Holywoodo J. Karibu
tas, priešingai “Naujienų” ko
respondento J. S. paskelbtom 
žiniom, nesąs lietuvis, nemokąs 
nei žodžio lietuviškai, kaip ir jo 
tėvai nesą lietuviai. Jis ir -gi
męs ne Mississippi, bet Tenesse 

;-Į valstijoje.
f D. BRITANIJA

DBLS dešimtmečio iškilmės 
bus per Sekmines Lietuvių So
dyboje. Programa iškilmių: pa
maldos ir kryžiaus - Rūpintojė
lio pašventinimas, iškilmingas 
posėdis ir koncertas - balius, ku
rio metu pasirodys skyrių me
ninės pajėgos.

Sekminių išvakarėse Londo
no “Vaidila” Londone suvaidins 
“Mokyklos draugus”. Režisuoja 
F. Neveravičius.

Iškilmių 'dalyviai DBLS na
riai už viską mokės registracijos 
mokesčio 10 šilingų, o nenariąi 
15 šilingų.

Lietuvių Namų B-vės pirm. 
M. Bajorinas Europos Lietuvy

tų ir į namus tektų suleisti gy
venti nelietuvių. Tada jie virstų 
nebe, lietuvių namais. -

Namų baras davęs 1300 svarų 
pelno; o valgykla 630 sv. Liet 
sodyba davusi 260 sv. pelno, 
spaustuvė ir Europos Lietuvis 
234 sv. nuostolio. Laikrašty pa
didėjus skelbimų skaičiui ir ga
vus pašalpos iš Laisvosios Euro
pos Komiteto šiemet tikimasi 
išsiversti be nuostolių.

Lietuvių Sodyboje Anglijos 
lietuviai nusprendė DBLS de
šimtmečiui paminėti pastatyti 
kryžių - Rūpintojėlį. Jo pastaty
mą DBLS dešimtmečiui minėti 
komisija pavedė savo nariui inž. 
R. Baubliui. Projektą paruošė 
P. .Dauginis. Kryžių iš jugosla
viško ąžuolo dirba Jankūnas, o 

. Rūpintojėlį drožia Jokūbaitis; 
Viskas kainuosią apie 100 svarų.

kun. P.Aukos siunčiamos 
Dauloiio vardu.

Mancheste- 
į Kanada, 
suruošė iš-

Prašome visus v-bos ir komi-; jnforrnuoja apie b-vės finansinę 
sijų narius išplatinti iš afiksto paciėtį.
po 10 ar daugiau bilietų jr su- Pirmininkas nurodo, kad Liet, 
rinkti po 20 fantų loterijai. Vi- Namai iš nuomos neišsiverčia, 
sus narius kviečiame talkon fan- Ir pereitais metais, kurie užsi- 
tų rinkti. Tuo reikalu skambin-! bajgė 1956 m. spalio 31 d., buvę 
kite K.-Mikšiui JA.^9-8593 arba; 554 sv nuostolio (pernai net 

" *■ 1373 sv.). Nuomą reikėsią vis
dėlto pakelti, nes dabar ji 2-3 
kartūs pigesnė palyginus su 
gretimuose namuose mokomąja. 
Ji tokia žema dėl to, kad lietu
viai brangiai mokėti neišsigalė-

St. Bakšiui JA. 9-4662. Visiems 
iš anksto dėkojame.

Ponai Galiniai kovo 2 8d. su
silaukėt antrojo kūdikio, pirmojo 
sūnaus. Linkime jam ir tėvams 
visokieriopcs laimės. Sk. St-

WINDSOR, Ont
Rekolekcijos lietuviams įvyks!kad dėl scenos mažumo negalėjo 

balandžio 13-14 d. šeštadienį ' ’
7.30 vai. vak. šv. Pranciškaus 
bažnyčioje jčs pradedamos kon
ferencija, po to palaiminimas 
Švenčiausiuoju. Klausoma išpa
žinčių. Sekmadienį, balandžio 14 
d. išpažinčių klausoma 10-12 vai. 
12 vai. Mišios, konferencija ir 
užbaiga. Rekolekcijas ves kun. 
Br. Dagilis iš Detroito, Mich.: 
kroatu bažnvčioje 1479 Albert 
Rd., tel. WHH. 5-2474.

Maloniai kviečiu visus lietu
vius miesto ir Windsoro apy
linkės pasinaudoti šia proga ir 
atlikti velykinę pareigą.

Kun. V. Rudzinskas.
Biblioteka veikia. KLB Wind

soro apylinkės valdyba yra su
organizavusi lietuviškų knygų 
knygynėlį. Jame yra didokas 
skaičius įvairaus ^turinio knygų. 
Iki šiol knygyno reikalus tvarkė 
O. Ražauskienė, skirdama savo 
namuose jam ir vietos. Pp. Ra- 
žauskams iš Windsoro išsikėlus, 
apylinkės valdyba, klebonui lei
dus, knygynėlį perkėlė į St. 
Francis bažnyčios salę 1479 Al
bert Rd. Knygos skaitymui duo? 
damos' nemokamai. Knygynas 
atdaras kiekvieną sekmadienį 
tuojau po lietuviškų pamaldų. 
Knygyno reikalus tvarko valdy
bos vicepirm. A. Juškauskas.

Tautybių koncertas ir banke
tas, rengtas Essex New Citizens i 
Association, kovo- 30 d. praėjo 
su didžiausiu pasisekimu. Pub
likos atsilankė per 1.000. Gaila,

pasirodyti lietuvių atstovai — 
Detroito taut, šokių grupė. Ban
kete ir koncerte dalyvavę val
džios atstovai gražiais žodžiais 
sveikino susirinkusius. Kalbėjo: 
Wm. Griesinger Ontario viešųjų 
darbų minister^, Murray Clark 
parlamentonarys, C. H. Montro
se Windsoro miesto burmistro 
vardu ir Paul Martin Sveikatos 
ir soc. gerovės ministeris, savo 
kalboje pareiškęs, kad praėjusio 
spalio mėn. sukilimui Vengri
joje duoda vilties, kad toje šaly
je pralietas kraujas dėl nepri
klausomybės atstatymo nebus 
bergždžias. Viso laisvojo pasau
lio kova dėl teisės ir teisingumo 
atstatymo sovietų pavergtose 
šalyse, kova, kuriai didele dali
mi vadovauja Kanados valdžios 
žmonės, turės baigtis visišku jos 
laimėjimu.

Kor

rio išvykstantiems 
bičiuliai kovo 9. d, 
leistuves Kovo klube.

Londone lankėsi estų laivais 
plaukiojus jūrininkas B. Ali
šauskas ri norvegų laivais plau
kiojus T. Lekavičius.

Vyt ir I. Biskiai su Nothing- 
hamo lietuvais atsisveikino va
sario 23 d. Jie emigruoja į Ka
nadą.
ARGENTINA

Argentinos lietuviai Milaševi- 
čiai prieš 4 metus pardavė savo 
namelius už 55.000 pezų ir bol
ševikų suvilioti išvyko “rojun”. 
Pamatę gyvenimą Lenkijoje ir 
Lietuvoje ir įsitikinę, koks ten 
gyvenimas komunistams val
dant, tyliai sugrįžo į Argentiną 
ir čia turi pradėti iš naujo gy
venti. Bet jau nesitiki naujų na
melių užsidirbti, kokius pusdy
kiai savo laiku pardavė. Išvykti 
iš komunistų valdomo krašto ir 
grįžti į Argentiną galėję tik ypa
tingų santykių dėka.

“Buvau žioplys” pasirašė is
paniškai laiško pabaigoje — “fui 
zonzo” vienas ąrgentinietis lie
tuvis grįžęs į bolševikų okupuo
tą Lietuvą, rašydamas draugui , 
Argentinon. Be to, laiške jis ra
šo, kad jau keli mėnesiai tebe- 
gulįs ant žemės, o mėsos dar vos 
porą kartų teragavęs.

“Štai, lietuvis Vaclovas, — ra
šo plačiai skaitomas amerikonų 
žurnalas “Newsweek”, — komu
nistinės propogandos grįžti tėvy 
nėn suviliotas, sugrįžo. Dabar 
jis savo draugams į Buenos Ai
res rašo: “Čia viskas puiku. Tu
riu gerą chemiko darbą. Patariu 
ir jums grįžti. Tačiau, būtinai 
apsirūpinkite atitinkamos rū
šies lagaminais iš Lozaro Coste 
krautuvės Buenos Aires”.

Lagaminai, kuriuos Lazaro 
Coste firma pardavinėja yra — 
karstai”. - ~V.

BRAZILIJA
Seserų Pranciškiečių Brazili

jos provincijos viršininkė nuo 
pereitų metų pabaigos yra sesuo 
M. Urbana. Ji yra studijavusi 
Dotnuvos ž. ū. Akademijoje ir. 
kartu dėsčiusi anglų kalbą. Stu
dijavo VD un-te Kaune. Bolše
vikams užėmus Lietuvą grįžo į 
Ameriką.

Sesuo Leonida yra namų vir
šininkė Vila Zelinoje.

SIUNTINIAI I LIETUVA
“ORBIS” Centrinė Įstaigą

kovo 28 d. atidarė kontorą Toronte:
298 Bathurst St. (į pietus nuo Bundas St.) 

Telefonas EM. 4-2810
“ORBIS” siunčia siuntinius į Lietuvą iš Skandinavų kraštu. 
Siuntiniai pasiekia Lietuvą per kelias savaites (iki 30 dienų). 
Mūsą prekės geriausios kokybės ir pigiausios. Žėmaiu pateikia
me mūsų maisto produktų kainas. Klijentų prašome laikytis ki- 
ligramų ir “puskilogramių”, nes įpakavimas daromas kilogra
mais ir atsiskaitymas taip pat.

r

Namai • Bizniai ■ Ūkiai - Žemė

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East Hamilton, Ont.
TELEFONAS JA. 9-9870

, Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vaL vak. kasdien, 
išskyrus sekmadienius ir pirmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

I J
* L/ %?'J

■ K flĮ x * 1

Savinin ikai:

1147 MAIN STR. EAST 
Tel. Lt 9-3597 arba LL 9-3238

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės j mūsų atstovus:

reikia $6.50,

Koina už kg. už sv. Kaina už kg. už sy. Kaina už kg.
cukrus $0.72 $0.33 kumpis $3.25 $1.60 valg. alyva $2.30
ryžiai 0.95 0.45 sūris 2.40 1.15 pipirai juodi 2.75
miltai kv. 0.75 0.35 vois. džiov. 2.10 1.00 kava 3.60
taukai 1 1.90 0.90 man. kruop. 0.95 ,045 kakava 3.90
medus 2.25 1.10 pieno milt. 2.35 1.15 citrinos 1.50
bekonas 2.60 1.25 skalb. muil. 1.05 0.50 šok. /said/ 3.55
sviestas 2.65 1.30 margarinas 2.00 0.95

ty. licencijos, pašto persiuntimo

už sv. 
$1.10 

1.35 
1.70
1.85 
0.70 
1.67

Šiose kainose yro įskaitytas muitas ir kitos išlaidos. Siuntinys privalo .būti 9 ar 
9 H kg. netto, su dėže sveria — 10 kg. arba 21 «v. ir 4 unciįos brvfto. Prie 
kiekvieno siuntinio priskoityti 
ir kitos išlaidos:

20 sv. brutto Cukraus
20 sv. brutto miltų kviet.
20 sv. brutto ryžių

$6.65
6.95
9.25

17.10

plius 
plius 
plius 
plius

pers. $6.50 — Viso $13.15 
pers, 
pers.
pers, < 4.50

6.50 — Viso .$13.45
6.50 — Viso $15.75 

Viso $23.60

ORBIS 
ą 

ATSTOVAI KANADOJE:
“ORBIS” 298 BATHURST ST., TORONTO, Tefef. EM. 4-2819

^ORBIS” 65 GORE ST., HAMILTON. Tel. IA 9-5695, J A. 8-5257

Gyvenantieji ne Toronte gali prisiųsti užsakymus paštu prijung
dami Money orderį. Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados

m -... —T
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Kanados Lietuviu Studentu Centro Valdybai pavedus veda redakcinis sambūris. 
Adnesap: B. VažMn. 23 Oakmpųnt Rpad, Taranto, Got. Talat: RO. 6-2W5

Liet jaunimo kongresui artėjant
Susiburkit krūvon Lietuvos sokolėiioi, 
Išblpškykit miglos jūs gplingois spornois.Galima būtų pradėti nuo vieno dalyko, kaip pav. susilaikymo tą laikętarpį betkokios savitarpinės agitacijos, santaiką, vienybę, atleidimą, toleranciją ir kitas vertybes paliekant kitam kartui. Juk būtų perdaug reikalauti visko ir staiga. Žmonės ne daiktai, nepakeičiami per vieną dįeH3- Juk kaikam reiktų 1 išsižadėti to, kas yra Alfa ir Omega. Būtų ir taip didelis Žingsnis,.jei visos organizacijos, partijos, visos laikraščių ir žurnalų redakcijos birželio mėnesį susilaikytų nuo betkokios akcijos prieš bet kurį lietuvį ir bet kurį sambūrį. O juk nereikia nieko išsižadėti, nieko užmiršti, tik trumpam laikui stabtelti ir tyliai pažvelgti aplinkui.Ir jeigu mūsų pastangos neatrastų tinkamo atgarsio ir neat- sįektų numatytojo tikslo, dar nereiškia galutinio pralaimėjimo, bet tik perspėjimą darant planus ateities uždaviniams. Solidarumo mėnesio pasisekimas priduotų vilčių tolimesnei panašaus plano plėtotei. Tai ženklas, kad pavasaris ateina į žiemos vėjų nugairintus lietuviškuosius dirvonus.Ir vienu ir antru atveju solidarumo mėnuo, būtų kaip tikrovės pažinimas svarbiausiu pagrindu ateities.darbų aptarimui, apsaugąs nuo išsklydimų į svajonių bei fantazijų sferas. Kongreso darbai, paskaitos bei rezoliucijos įgautų visiškai skirtingą prasmę. AŠia mintimi turėtų susirūpinti -jaunimo kongreso rengėjai, o jos. išvystymu visa studentija. Ar nepagreitintų šio reikalo įgyvendinimo, imdamos iniciatyvos JAV ir Kanados L. Studentų centro valdybos? Pradėtąją akciją, manau, paremtų ir kitos ■jaunimo. organizacijos^ Pradžiai užtektų pasiųsti laiškus sambūriams ir redakcijoms, išdėstant miglas’supančias nūdienę mūsų pageidavimus ir paskelbiant vi* " ' " somis galimomis garsinimo priemonėmis plačiajai visuomenei.V. Kleiza mini, kad nesilaikantieji propaguojamųjų principų nusikalstų savai tautai bei saviems broliams. Aš manau, nereikėtų imtis teisėjų rolės. Ar neužtektų tik paskelbti norimą tikslą ir jo svarbumą apeliuojant į lietuviškąją sąžinę be sankcijų ir grasinimų? Tolerancija, kaip ir meilė tėvynei, neįdiegiama jėgos bei kodeksų pagalba, bet ji formuojasi iš lėto individe prie tam tikrų laisvai priimamų emocijų, įspūdžių, pavyzdžių, išgyvenimų. Gal ši mintis bus viena iš tų veiksnių, padedančių tolerancijos plėtotei? Juk net ir tyruose šankian- čiojo balsas galį būti išklausytas tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje. B. Vaškelis.

Šie žodžiai skirti lietuviškajam jaunimui susirenkančiam birželio 29-30 d.d. Čikagoje. Tai nėra tuščiažodžiavimas, ne reklaminė eilinė priemonė viliojanti praeivius, bet jaunimo kongreso MOTTO nusakąs svarbųjį momentą ir. parodąs jaunosios, kartos pabudimą ir ryžtą nelikti pasyviu stebėtoju lietuviškųjų darbų baruose.Jau. praeityje matėme JAV jaunimo budrumą. Kada vyresnieji praeities dūmų ir ambicijų apsvaiginti paklysta kompetencijų labirintuose, jaunesnieji vieningai 35.000 parašų peticija Vašingtone deklaruoja Lietuvos, padėtį. Kada vyresnieji net ir Vasario 16 proga neįstengia, nors kelioms valandoms, bendrai susirinktų jaunimas renkasi vieni sau ir mini vieną iš mūsų brangiausiųjų švenčių. Kada vyresniųjų vienybė teliko vien žodžiu, tinkančiu vietoje linksmo anekdoto juokinti minią, jaunimas štai vėl imasi konkre- z čių žygių bendram suvažiavimui, bendram pasitarimui dabarties ir ateities problemomis. Džiugu, kad juose gyva meilė tėvų žemei ir jų darbus lydi šio kontinento dvasia!Viso to akivaizdoje kyla abejonė ar tie pasitarimai, paskaitos, rezoliucijos ir kit. bus užtektinai efektingi pakeisti bei sustiprinti lietuviškąją akciją?Panašių dalykų bei įvykių , praeityje daug matyta, girdėta ir eilės idealiausių rezoliucijų patvirtinta. Deja, tie gražūs užsimojimai ir skambios rezoliucijos paliko tik liūdnos praeities archyviniais liudininkais. Šį kartą tikiu ir viliuosi, kad darbai kalbės vietoje rezoliucijų, • ■ nes tikiu jaunosios kartos ryžtu ir jos ideališkumu. Tačiau, ar tie darbai atsieks nors dalį savo paskirties? Ar jaunųjų “galingi sparnai” pajėgs išblaškytipadangę?...Teko matyti kovo 16 d. “Draugo“ Akademinių Prošvaisčių . skyrelyje V. Kleizos nagrinėjimą kažkieno iškeltos minties, birželį paskelbti lietuviškojo solidarumo mėnesiu. Tas mėnuo būtų lyg ir tolerancijos, santaikos laikotarpis, susilaikant nuo bet kokios prieš lietuvius agita- a cijos, paremtas nuoširdžiu santykiavimu. Vietoj polemikos ir polit. ginčų galima būtų talpinti laikraščiuose vertingų straipsnių, suruošti naudingų paskaitų ir pan. Tas solidarumas būtų lyg ir simbolinis susikaupimas ir prisiminimas kruvinojo birželio. Be to, būtų didelės reikšmės būsimam jaunimo kongresui.Mintis drąsi ir. sveikintina, nors šiek tiek utopiška. Nebūtina ją visą realizuoti gyvenime.

Džiugu išgirdus naujus jauni-|niausiai nepajėgia nuslopinti rno siekimus, jų bandymus, jų naujų šūkių ir naujų idėjų be- kad ir kartais klystančius ieško- plintančių jaunuomenėje, jimus naujų horizontų ir savitų netiesioginiai patarnauja jų plė- atsakymų į jauno žmogaus ne- totei. Puolamieji panašiais at- mariuosius troškimus, abejo- —s------)*•---•- • • -•nes ir klausimus. Tik per asmeniškai patirtas klaidas ir įgytą patyrimą einama arčiau tiesos, pažinimo ir įvertinimo. Supran- ma, jaunimas naudojasi kitų per ilgus amžius sukrautu žinių lobynu ir patirtimi, bet, norint išaugti sayarank'iška ir integralia asmenybe, kiekvienas turi pats pasirinkti laisvai kelius į gyvenimą.Čia dažnai nuomonės pasidalina ir, kaip taisyklė, sulaukiama stipri opozicija iš konserva- tiškiau nusiteikusios visuomenės prieš naujoves ir tuos pasiryžėlius. Tačiau ši reakciją daž-
KANADOS LIETUVIŲ 

STUDENTŲ SĄJUNGOS 
RINKIMAIMieli Kolegos-ės,Artinantis mokslo metų galui, ateina laikas rinkti naujus centro organus, kurie sekančiais mokslo metais koordinuotų Kanados lietuvių studentų veiklą. Renkama bus Centro susidedanti iš penkių Revizijos Komisija iš rių.Į šias pareigas gali tuoti kiekvienas KLSS narys. Kandidatų lapeliai, pažymint į kurias pareigas kandidatuojama, turi būti pasirašyti paties kandidato ir vieno ar daugiau asmenų, kurie jį siūlo. Lapeliai turi būti pasiųsti KLSS Rinkimų Komisijai, nevėliau balandžio 15 dd., sekančiu adresu: Algirdas Jurkus, 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun, P. Q.Būtų malonu jei ir mažesnių kolonijų studentai, kurie iki šiol laikėsi gana pasyviai, į šiuos rinkimus prisiųstų kandidatų. Studentų Sąjunga yra visos Kanados lietuvių studentų organizacija, todėl vis turėtu prisidėti prie veiklos. Taigi prašome visus studentus suprasti savo pareigas lietuvybės atžvilgiu ir nepagailėti laiko ir pastangų šiam svarbiam uždaviniui.Rinkimų Komisija.

Valdyba, nariu, ir trijų na-kandida-

vejais, žmogiškojo rebeliškojo ir savisaugos jausmo vedini, susi- cementuoja į dar kietesnį vienetą, atsiranda susiklausymas, gimsta pasiaukojimas ir drąsa. Išoriniai garsūs veiksniai sujungia^ besikivirčijančią šeimą, tautą,'organizaciją, valstybę. Tačiau ta reakcija užkrečia ir nuošalų stebėtoją nenutildomu smal sumu. Su panašiu jausmu paimu simpatiškos išvaizdos Liet. Studentų Santaros metinę knygą 1956-57 — Mintys ir Darbai.Leidiny daugumoje 1956 m. Santaros suvažiavimo darbai bei paskaitos su J. Nendriūno suvažiavimo eigos aprašymu. Redagavo V. Adamkavičius, J. Šmulkštys ir R. Žukaitė.K. Dranga straipsnyje “Asmens santykio su tautybe požiūriai” nagrinėja tautybės sąvoką kaip apsisprendimą už teikiamą gėrį, kuris emigracijoje nustoja tėvynėje turėtosios svar
bos. Ypač čia bebręstančiam jaunimui tėvų žemės gėris yra nustelbiamas aplinkos teikiamo gėrio. Todėl autorius nurodo etiškąjį gėrį kaip svarbiausi lietuvybės išlaikymo veiksnį, jeigu tiesioginis gėris, t.y. naudos gėris, praranda veikiamąją galią. Tą estetiškąjį gėrį suprantama apsisprendimu už savąją bendruomenę; už jos tikslus, kaip artimo meilės ir humaniškumo principus ir solidarumo išreiškimu artimiesiems, kurių tarpe lemta buvo gimti.Teisingos ir dėmesio vertos mintys. Lietuvybė, nors būdama tolygi vertybė kaip ir kitos tautybės, svetimoje aplinkoje, nustelbiama aplinkos veiksnių. Telieka pasikliauti etiškuoju principu, dvasiniu bei moraliniu individo apsisprendimų. Tačiau toks apsisprendimas galimas, jei individe yra gyva paliktosios, žemės intymi aplinka, įaugęs meilės ir pagarbos jausmas viskam, kas su ta žeme susiję. Tačiau negalima tikėtis visuomet etiškojo apsisprendimo lietuvybės naudai, jei individas išauga svetimoje aplinkoje. Meilė tau-

tai išsivysto būties santykyje —Paskutiniu metu Toronto su būtimi (K. Jaspers). Kuo kai-, lųn-to studentų veikla apmirė, tas jaunuolis, jei jam buvo lem-, j^agiamieji egzaminai jau čia ta gimti lietuviškoje šeimoje* įpąt, tad visi nąufjnjąsj paskuti- augti amerikoniškoje aplinkoje, niomis mokslo dienomis steng- ir sąmoningojo apsisprendimo; metu etiškasis jausmas diktuos taip jam artimai, intymiai įsi*, jaustai, pamiltajaT aplinkai, o, ne tęvų žemei? Jei autoriaus siūlomas moralinio bastardo, terminas nuėjusiam kitais ke-. liais yra perstiprus (mano ma-i nymu), tuo labiau svetur bren-i dusiam jaunuoliui. .:
H. Nagys. savo spalvingu poezijos kupinu žodžiu rašo apie: mūsų poetus - žemininkus,, kar-‘ tais skubaus nesąmoningo skair, -tytojo nesuprastus ir apkaltintus nuklydimu į svetimus pa-x šaulius. Tai dar viena iš nedau*. gelio mūsų literatūroje kritiki*.kinti tų jaunų žmonių kūrybos, .pąsąųlius — meilę gimtajam, kampui, išreikštą taip Berne-, luotai ir lyriškąjį gal būt, pirmą! kartą mūsų poezijoje. Nerandi! patriotinių žodynuose nukaltų, definicijų, papūgiško kartojįmb skambių žodžių, bet tik jaunų

damięsi kiek galint daugiau pasisavinti mokslo žinių, kad neprireiktų pakartoti visų metų kursą.— Sudaryta Kanados Lietuvių Studentų Sąjungos rinkiminė komisija iš A. Jurkaus (pirm.), Pakulytės ir V. Šipelio. Visi iš Montrealio.to šokių vakaro Toronto un-te pelną, ir dar $15 paskyrė Vengrijos studentų šalpai.— Akadem. Skaučių Draugovės Toronto skyrius išsirinko naują valdybą: B. Petrulytė (pirm.) ir N. Bersėnaitė (sekr).-r-Kovo 15 d. įvyko ASS Toronto skyriaus sueiga su paskaitomis, gyvomis diskusijomis ir. arbatėle. A. Kulys vaizdžiai apibrėžė akademikų pareigas ir vietą skautų organizacijoje. R. Kulienė pasidalino, žiniomis apie socialinės šalpos svarbą ir reikšmę Kanados bendruomenėje. Sekanti sueiga numatyta gegu-— Būrys Toronto skyriaus aka dęipikų ruošiasi dalyvauti Akademinio Skautų Sąj. visuotiniame ‘ suvažiavime, kuris įvyks Clevelande gegužės pradžioje.— Gražina Račytė Toronto j un-te Newman klube sėkmingai
tas pergyvenimus: lūkesčius, džiugesį, sielvartą, peizažus, svą Jonių sudužimus į nepermaldaujamą kasdienybę, tikėjimą žmogumi ir ieškojimą esmės gimtojo krašto Vizijose. ji’icwuiaii ru.uucAutorius nurodo, kaip šie po- su.vaįęjįno ponios Pettis rolę C etai grįžta su “tokiu intymiu ru- — - ■-pėsčiu” į tą prarastąjį rojų — vaikystę> kaip nė viena ankstyvesnė mūsų poetų karta. Ji grįžtą ir perduoda savo jausmus, kurie taip artimi ir suprantami, kiekvieno mūsų panašiose apy- stovose išgyventi. Ir tas prarastojo rojaus atminimas lydi visur ir visus— Mačernį, Niliūną, Nagį, Bradūną, Kėkštą ir Šlaitą (savo tematika labai artimą žemininkams). Prarastojo rojaus šviesūs atspindžiai stiprina jų jėgas grumtynėse su Naktimi — gyvenimu ir mirtimi, skatina ištikimybę, savo broliui ir savo žemei.V. Trampą straįpsnyje “Laisvės problema ir demokratijos perspektyvos” iškelia laisvę

Kelios minty dėl “Žvilgsnių j itieną”Trečioje metinėje Santaros (vedanti į jau numatytą tikslą, knygoje kolegė Žukaitė bando I Tai yra racionalus procesas, gi“žvelgti į meną“ aikštėn iškelti dalį to “problematiškumo”, kuris, anot jos; visada slypėjo meno sąvokoje. Kas toji “problematika”, tiksliai nepasako ir pati autorė. Iš įžanginių žodžių atrodo, kad tai esąs klausimas, į kurį, vieni neranda atsakymo, kai kiti tuo pačiu metu iš daugybės atsakymų negali pasirinkti sau tinkamo.Autorė šios problemos analizę pradeda suskirstydama “visus žmones” į dvi grupes. Pirmajai grupei priklausą visi tie, kurie domisi, antrai — kurie nesidomi menu. Toks suskirstymas yra ne tik naivus, bet ir netikslus. Žmogus yra nepaprastai komplikuota būtybė. Tiek jo dvasinis, tiek jo fizinis pasaulis kitam yra sunkiai apčiuopiamas ir suprantamas, o dar sunkiau interpretuojamas bei klasifikuojamas. Toliau autorė visai neįtikinančiai bando įrodyti, kad menas, sukeldamas nostalgiją bei visokeriausių rūšių emocijas, patraukia eilinio piliečio dėmesį, čia reikia pabrėžti, kad šitokiu atveju nėra dėmesys kreipiamas į tiesioginę meno kūrimo vertę, bet į atsitiktines, šalutines reikšmes, kurios retai ką bendro turi su kūrinio esme. Vadinasi, toks domėjimasis negali būti vadinamas do- mėjimusi menu — tai yra sentimentali reakcija kylanti iš stebėtojo priskirtos reikšmės.Toliau klaidingai autorė mano, kad estetika nėra glaudžiai susijusi su meno filosofija. Visų pirma, estetika nėra vien grožio filosofija, analizavimas, bet daugiau subjektyvi sistema dvasinėms vertybėms aprėpti. Į Jau pats faktas, su kuriuo ir kolegė Žukaitė sutinka, kad meno kūrinys yra dvasinė kūryba, rodo estetiką ir meną esant vie- nalytine sąvoka.Toliau autorei atrodo, kad į meną galima žiūrėti, kaip į žmogaus produktingumą — menas esąs intelektualinė proto savybė. Čia turiu pabrėžti, kad menas negali būti betkokios rūšies produkcija. Produkcija, mano supratimu, yra apskaičiuotas veiksmas ar veiksmų serija,

nimas yra nepateisinamas tokio pobūdžio rašiny. Yra aišku, kad keičiasi žmogaus galvosena kartu su besikeičiančia aplinka. Taip kyla naujos idėjos ir nauji standartai. Galima sakyti, kad laikui bėgant kinta ne tik fizinis, bet ir dvasinis žmogaus pasaulis. Ankstyvesni kūrybos būdai (stiliai) nebuvo atsitiktiniai ,bet 'natūrali to laikę ekspresija, kūrybinėje plotmėje. Taigi ir revoliucija, jei taip galima būtų išsireikšti, kubizmo pavidale nebuvo vien reakciją, noras ką nors sugriauti, bet prie šingai — statyti, palaikyti progresą. Tuo pat metu vyko erdvės supratimo radikalus keitimasis; patirta, kad objektas gali būti stebimas iš kelių pozicijų ir, kad kiekviena pozicija duoda to pačio objekto skirtingą vaizdą. Toliau pastebėta, kąd kiekvieną reikšminga forma fiziniame pa

Kummerio. komedijoje.— Pranas Gvildys kovo 16 d. įvykusiame pereinamosios taurės (Cup of Nations) turnyre Toronte laimėjo prieš stipriausį Kanados stalo tenisistą, krašto meisterį Max Marinko. Pranas

yra pirmas Kanadoje įveikęs šį 
tenisistą.— A Jurkus Montrealyje gavo Athlon stipendiją pokolęgi- ■nėms studijoms tęsti Anglijoje.— Montrealio Akad. Sambūr. valdybą sudaro B. Ciplijauskai- tė, J. Aniuolauskąs, P. Šultė, P. Povilaitis ir P. Pundzevičius.— JAV Lietuvių Studentų Sąjungos Rinkiminė Komisija sudaryta iš pirm. R. Vanagūno, sekr. Aldonos Mogenytės ir narių Povilo Abeikio, L. Kuzmars- kio k Skirmanto Radvilos.— Sudaryta Jaunimo Kongreso birželio 29-30 d.d. Čikagoje programa:Šeštadienį, birželio 29 d., — du plenumo posėdžiai prieš pietus (9-12 vai.), du plenumo posėdžiai po pietų (1.30-5 vai.); nuo 6 iki 8 vai. vak. sekcijų posėdžiai (meno, sporto, veteranų, lietuviškos dainos ir šokio, literatūros ir spaudos, griežtųjų mokslų ir moksleivių). Posėdžių temos; Jaunimas ir šeima, organizacijos, sportas...; Jaunimas ir aplinka; Jaunimas ir vyresnioji kartą; Jaunimas ir ateities perspektyvos.Sekmadienį, birželio 30 d^, — ryte šv. Mišios šv. Petro bažnyčioje; 10.30 iškilmingas posėdis ir kongreso uždarymas; 3 vai. p. sp. Tautinių šokių švęntė. Vakare banketas ir šokiai.Kongresas, banketas ir šokiai įvyks Morfison viešbuty (Clark ir Madison gatvių kampas), o Tautinių šokių festivalis — International Amphitheater (42-j i ir Halstead gatvės).Kongreso šūkis “Lietuvai” ir motto: “Susiburkit krūvon Lietuvos sakalėliai, išblaškyki,t miglas jūs galingais sparnais”.' " B. R. P.

MES SIŪLOME SPECIALIOMIS KAINOMIS:

Moteriški pagal madę pasiūti kostiumai .. $3&00 <
Moteriški pavasariniai paltai....................... $40.00

iš mūsų naujo pavasarinių medžiagų rinkinio. Taip pat duodame išsimokėti per 6 mėn. ar ilgiau.

LATVIAN CUSTOM TAILOR

menas, kitaip sakaųt kūryba, yra subjektyvus intuicijos vaisius. Kadangi intuicija nieko bendro neturi su logika, protavimu, tad galima drąsiai daryti išvadą: menas nėra racionalus ar intelektualus.Autorė, pasiremdama Jacques Maritain, kurio idėjos jau seniai spėjo pasenti, aiškina: menas esąs įprotis, vedąs į absoliutinę dorybę, kuri savo ruožtu linkstanti į gėrį bei išmintį. Taigi meno galutinis tikslas turįs būti absoliutaus gėrio ir išminties ieškojimas. Toks meno supratimas yra grynai spekuliatyvi filosofija, neturinti jokios reikšmės. Betkokia teorija anksčiau ar vėliau nesugebanti pateikti apčiuopiamo kriteriumo, įvertinimui yra bevertė. Autorės išsireiškimas “.. .Meno tikslas yra padarytojo darbo (suprasti, kūrybos) gerumas”, nieko nepasako. Kas gali įrodyti, kad šis kūrinys yra “geras”, o anas ne? Kaip galima vieną kūrinį lyginti su kitu, jei kūrinys nėra medžiaginis? Paprastai įvertinimo sąvokos definicija turi palyginamąjį elementą, taigi, jeigu palyginimas yra neįmanomas, negali būti ir įvertinimo. Čia rei- _____ r_________ _____ _____kia pabrėžti, kad meno kūrinys ryboje. Autorė teigia, kad m0* nėra objektas, kurį matome, ar dernus dailįpinkas kiekvienu sa- kokia nors garsų kombinacija, j vo veiksmu gąsdinę apstulbusią bet tam tikras dvasinis stovis sukeltas vienokiomis ar kitokiomis fizinėmis priemonėmis. Todėl meno išraiškos priemonių kritika nieko bendro netari su menu tikruoju. Pavyzdžiui formos, kaip skulptūra, tapyba ar muzika nebūtinai turi būti meno iširaiško spriemdnė, tai yra daugiau potencialas, galįs sukelti augščiau minėtą dvasinį stovį. Praeityje, net ir dabar yra daroma didžiulė klaida manant, kad meno kūrinio vertė esanti absoliuti. Be to, dar vis yra tendencijos, įskaitant ir kolegę Žukaitę, daug dėmesio skirti fiziniam meno aspektui. Tokie žmo nes nagrinėja stilių bei nuotaikas, gilinasi į istoriją ir kuria teorijas, kuriomis vėliau vadovaudamiesi bando interpretuoti ir vertinti atskirus meno kūrinius. ” . IKai autorė prieina prie kūbis- tinio sąjūdžio mene, kuris, anot jos, buvęs tik tradicijų griovimo pasireiškimas, prieina išvadą, kad šis sąjūdis “grąžino paveiks lą į daiktiškumą, atėmė iš paveikslo tą “menas galingas ir stebuklingas” iliuziją, atėmė iš paveikslo tą galią įtraukti į sa
ve žiūrovą...” Toks paviršutiniškas bei iškraipytas apibūdi-

dviejų ar trijų dimensijų geometrinę figūrą nekeičiant to objekto esmės.Toks galvojimas pravėrė duris į platesnius horizontus į daug turtingesnį kūrybinį pasaulį. Neturėtų būtį nuostabų, jei tokios idėjos atsispindėjo ir kubizme, lygiai kaip, pavyzdžiui, romantizmas ano laiko ku

h

kaip vieną iš svarbiausių veiksnių žmogaus gyvenime — laisvę pasirinkti, pažinti, vertinti ir kurti. Tačiau pilna laisvė neįmanoma dėl gamtos apribojimo ir pačio žmogaus santykiavimo su kitais. Tos laisvės dažnai nustoja egzistavusios, sutryptos pačių žmonių. Kas ryšku šiandieniniame pasaulyje, kada žmogus tampa vergu išdavoje laisvių klaidingo supratimo bei jų panaudojimo.Demokratinė santvarka stengiasi apsaugoti individo teises į laisvę, neuždėdama varžtų, kaip dažnai įvyksta dogmatiniuose sambūriuose, bet yra tik lyg saugotoja nuo užmačių primesti jėga .kito nuomonę, nustatyti ribas kūrybai, užblokuoti kelius pažinimui ir pasirinkimui.Egzistencializmo dvasioje paskleistųjų minčių vertinimas prikląuso nuo vertintojų įsitikinimų Kas laisvę supranta tam •tikrų dorovės, ar papročių, ar kitų taisyklių rėmuose, gal būt, bus priešingi, o kas linkęs lais- ;vę statyti augščiau už ją pažeidžiančius varžtus, ras medžiagos tolimesniam laisvės problemos nagrinėjimui. Autorius skatina gilintis į laisvės problematiką, ■plėsti demokratinį pažinimo aki-

ratį ir ugdyti respektą kito laisvėms..V. Kavolis straipsnyje “Atsisveikinimas su Lietuva ir susitikimas su lietuvybe” išmini mūsų neigiamus lietuviškojo gy- " venimo reiškinius: gausumą laiko dvasiai ir paskirtimi netinkančių organizacijų, neveiksmingus veikėjus kaip kliūtis į pažangą, spaudoje paplitusį tuščiažodžiavimą, praeities įvykių bereikalingą interpretavimą, įsivyravusį. grupinį .dogmatizmą ir kt. Autorius siūlo domėtis gyvąja mūsų tautos kultūra, domėtis dabartimi, besireiškiančiomis naujomis idėjomis literatūroje, naujuose sambūriuose, sveikomis laiko dvasią suprantančių asmenų mintimis... Žodžiu, eiti su naujais, naudingais lietuvių kultūros reiškiniais, atsižadant kaikurių, nors it brangių, prisiminimų lietuvybės išlaikymo sąskaitomDžiugu, kad autorius drąsiai ir gana objektyviai pažvelgia į nūdienę padėtį ir ne kažką žadančias konservatyvias pažiūras, iškeldamas pasiūlymus atnaujinti ir sustiprinti lietuvybę realiu galvojimu, naujų idėjų puoselėjimu, jų skleidimu visuomenėje^Nukelta į 7 psL)

publiką ir toliau ironiškai priduria, girdi, po kurio laiko žiūrovai įgijo imunitetą ir kad modernus menąs niekuo nebegalį nustebinti žiūrovą Tokias ir pa-, našias prieštaraujančias frazes autęrė svaido nesivaržydama, tir< kiu, ne iš blogos valios, bet gal per daug storų senos datos prabėgomis skaitytų knygų įtakos paveiktą Menas yra kūrybą Kūryba, kaip, jau buvo minėta, skiriasi nuo produkcijos. Kolegė Žukaitė, atrodė, neskiria šių dviejų sąvokų, ir todėl ieškojimas produkcijai (crawt) būdingų savybių moderniajame mene vedą į absurdą. Turi būtį žinoma, kad šiandien menas jau galutinai atsipalaidavo iš praeities jungo ir todėl akademiniai

aiški, o ji yra būtina tokio in-

V. Petrulis.

Vartokite Kabatuus, kurie pajai* 
ko šilumą kūne ir kartu patogūs 
nešioti. Penmans lengvi medvil*.

lengvai išskalbiami. Visų 
pagedaujamų rūšių, vyrams, ir

naus meno yra netinkami.
Atrodo, kad “Žviisgnis į me

ną” ketino būti informacinio 
pobūdžio, mformuojąSt eilinį pi
lietį,traukiąs jį domėkis menu, 
Mano nusivylimui, tikslą? neat- 
sięktas. Rašinys kimšte prikimš
tas atskirų izoliuotų minčių. Nė* 
ra jokios koordinacijos ar nuo*

BALBRIGGAN
LENGVI 
APATINIAI 
BALTINIAI

GARSUS
NUO 1868 METŲ
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899 BLOOR ST. W

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

TEL. LE. 4-2426 817 BLOOR ST. W.

Namų iškeitimas

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

< J. STANIONIS
narys Radio Electronic Technisians Association. 

115 MONTROSE AVE. 1 TELEF. LE. 1-5142

Nauja tekstilės krautuvė

Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO TEL. EM. 8-9438
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IRĮSITlKINSITEPATYS!

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

Aušros žinios
Praėjusio sekmadienio drau 

giškose krepšinio rungtynėse 
Aušra nugalėjo C YMCA latvius 
rezultatu 105:63.

— Šį sekmadienį OLK lygos 
rungtynės tarp visų trijų Hamil
tono ir Aušrps komandų.

— Numatytos šį šeštadienį 
krešinio rungtynės tarp Vyčio ir 
Aušros mergaičių dėl rekolekci
jų neįvyks. Jaunimas prašomas 
sąžiningai dalyvauti rekolekci
jose. Jaunimui - sportininkams 
konferencijos šį penktadienį ir 
šeštadienį 4 vai. p.p. Sekmadienį 
10 vai. bendra šv. kmounija ir 
bendri pusryčiai muzikos stu- 
dijdje.

— VII-se Š. Amerikos lietu
vių žaidynėse dalyvaus 63 Auš
ros sportininkai-ės. T. P.

Vyčio žinios
CYO krepšinio lygos pobūvio 

metu vytiėtėihs buvo įteikti lai
mėjimo ženklai bei dovanos. Pir 
mus metus dalyvaudamos pir
menybėse jos pasiekė žymių lai
mėjimų — ne tik komandinių, 
bet ir individualinių. A. Biske- 
vičienė buvo pripažinta geriau
sia senior grupės žaidėja, o V. 
Balsytė, įmetusi daugiausiai 
krepšių, gavo pereinamąją ir 
vienkartinę dovaną. Dovanas 
bei ženklus įteikiant vytietėms 
buvo sukeltos didelės ovacijos.

Moterų ir vyru treniruotės 
nukeliamos į pirmadienį. Ten 
pat, St. Christopher salėje, pra
dedamos ir jaunučių krepšinio 
treniruotės nuo 6.30 vai. vak.

Vyrų krepšinio komanda, bū
dama ne pilnos sudėties, pralai
mėjo C' YMCA 67:57. Žaidė: 
Preikšaitis 20, Gvildys 8, Sup- 
ronas 6, Strimaitis 11, Shukste- 
ris 6, Mackevičius 6. A. S.

Šachmatininkų žaibo turnyras 
įvyks sekmadienį, balandžio 14 
d., 3 vai. p.p., Lietuvių Namuo
se. Visi vytieciai kviečiami da
lyvauti.

Paskutiniame žaibo turnyre 
dalyvavo dešimt žaidėjų ir pir
mą vietą paėmė Matusevičius, 
antrą — Rimas ir trečią — Si
rutis. 1 a. s.

Pabaltiečių stalo teniso 
varžybos 

įvyko šeštadienį, balandžio 6i d.
Prisikėlimo par. salėje. Dalyva
vo nemažas skaičius stalo teni
sininkų, bet daugiausiai latvių,

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei. {vairius .medžioklinius šautuvus.

Vienybėje — galybė! ’ V'

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont • Telefonas LE. 2-8723

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite i 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namą, biznią, formą, sklypą 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

COLLEGE - DUFFERIN,
$3.000 įmokėti, 8 komborių mūri
nis nomas, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomas, vieta garažui.

RUNNYMEDE - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis nomas, 2 virtuvės, 
kvadratinis plonos, vandeniu šildo
mas, garažas.

BLOOR - INDIAN RD., 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyva šildomos, moderni 
virtuvė, garažas, namas be skolų.

JANE - BLOOR,
$19.500. pilna kaino, 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, kvadrati
nis planas, 2 modernios virtuvės, 
mod. vonia, vandeniu alyva šildo
mas, garažas.

ST. CLAIR - OAKWOOD, 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių per 
du augštus, atskiras mūrinis no
mas, kvadratinis planas, 2 virtu
vės, 2 vonios, vandeniu alyva šil
domas, garažas, viena skola liku
čiui.

MUSKOKA LAKES — VASARVIETĖ, 
$5.000 įmokėti, 10 didelių kabi
nų, 4 mažos kabinos, 1-5 komb. 
namas, 10 laivelių, 8 akrai že
mės, 1.600 pėdų privataus ežero 
kranto. Prašomo kaino $15.000. 
Vieno skola likučiui. Puikus pirki-

$2.000 jmokėti, 8 kambariai per 2 
ougštus, atskiros namas su dviem 
garažais, vandeniu dujomis šildo
mas, arti Bloor ir Lansdowne gt.

$3.000 įmokėti, 6 komborių mūrinis 
narnos, nepereinami komborioi, 2 
virtuvės, visai orti prie' Bloor g-vės.

$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių, atskiros mūrinis namas su ga
ražu ir šoniniu įvažiavimu, 3 Vir
tuvės, vandeniu alyva Šildomos. 
Gerame nuomavimui rajone.

$7.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ros mūrinis namas, vandeniu ap
šildomas, 3 garažai, 3 virtuvės, *2 
vonios, Bloor - Indian Rd. rajone.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių dup
leksas, du garažai, vandeniu aly
va šildomas.

12 kambarių duplokoas. Pilna kaina 
$27.000, St.' Clair • Ookwood ra
jone, arti susisiekimo ir apsipirki
mo. Labai geras pirkinys.

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, atski
ros mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu,, vandeniu 
alyva šildomas, visgi arti St. Clair.

P. KERBERIS B. SAKALAUSKAS
Biznio toM.: Lt 1-2471, 
Nonų, M.: LE. 6-1410

in

kurie ir daugiausiai pasiekė lai
mėjimų.

Komandinėse' varžybose lietu
viai pralaimėjo latviams 5:3. Vi
sus tris taškus laimėjo Gvildys. 
Dar už lietuvius žaidė Nešukai- 
tis if Paltarokas. Individualinė
se vyrų varžybose pirmąją vie
tą laimėjo Pr. Gvildys, supylęs 
savo nuolatinius varžovus lat
vius Eichvalds 2:0 ir Zulps 2:0 
ir 3:0. Moterų vienetą laimėjo 
latvė Marenko. Mūsų Kaspera- 
vičiūtė šiais metais liko trečia. 
Gražiai pasirodė hamiltonietė 
Rickienė, pirmą kartą dalyvau
dama tokiose varžybose. Vyrų 
dvejetą laimėjo latviai Zulps ir 
Eichvalds finale nugalėję 'Rau- 
tinš - Paltaroką. Mišrus dveje
tas atiteko irgi latviams Zulps - 
Marenko. Mūsų moterų koman
da pralaimėjo latvėms 3:0. Žai
dė: Kasperavičiūtė, Rickienė.

Nedidelis būrys žiūrovų ma
tė labai puikias ir augšto lygio 
rungtynes tarp Gvildžio ir lat
vių Eichvalds ir Zulps. Pralai
mėjęs pirmąjį susitikimą, Gvil
dys laimėjo visus susitikimus 
nepraleimėdamas nei vieno seto.

Lietuvių reikalų
(Atkelta iš 3 psL) 

ratelį - klubą. Čia matome ryš
kias mūsų raštijoje asmenybes: 
Alę Rūtą, Mariją Sims, Vytautą 
Alantą, Balį Gražulį, Vladą 
Mingėlą, Tėvą Tomą Žiūraitį. 
Pakaitomis, pas kiekvieną narį, 
kiekvieną mėnesį daromi susi
rinkimai, kurių metu diskutuo
jamos literatūrinės temos, ap
žvelgiami nauji leidiniai, prave
dami pašnekesiai įvairiais rūpi
mais klausimais ir pan. Nesenai 
svečio teisėmis teko dalyvauti 
viename tokiame posėdėly lau
reatės Alės Rūtos jaukioje rezi
dencijoje. Kaip jau įprasta, visi 
tokie rašto žmonių suėjimai bai- 
gaimi kavute ir vaišėmis.

Al. G imant as

fMann & Martel
REALTORS

1X99 Bloor St W„ Toronto. Tel. LE. 4-8^81
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas is! bankų.

Sporto Klubo susirinkimas
Hamiltono LSK Kovas balan

džio 14 d., tuoj po pamaldų, pa
rapijos salėje, šaukia visuotinį 
narių susirinkimą šia dienotvar
ke: 1. Susirinkimo atidarymas, 
2. Prezidiumo rinkimai, 3. V-bos 
pranešimas, 4. Iždininko prane
šimas, 5. Revizijos K-jos prane
šimas, 6. Valdybos rinkimai, 7. 
Klausimai ir sumanymai, 8. Su
sirinkimo uždarymas.

Susirinkime kviečiami taip 
pat dalyvauti visi sportui pri
jaučiantieji.

HLSK Kovas Valdyba
i Padėka

Hamiltono Liet. Sporto Klubo "Ko
vas** rengtos kaukių balius praėjo su di
deliu pasisekimu. Didžiausio ir nuošir
džiausia padėka tenka H LVA parapijos 
klebonui kun. dr. J. Tadarauskui, davu
siam loterijai virš 120 dovanų ir savo 
lėšomis parūpinusiam treniruotėms sa
les ir už labai didelį sportuojančio jau
nimo supratimę, p. Giedraitienei už tau
tinę lėlę ir kitas dovanas loterijai, K. 
Mikšiui už dovanas loterijai ir jos pro- 
vedimq, J. Mikšiui už vertingas dova
nos loterijai, .K Baronui už spaudoje rek
lamavimo ir pagalba baliuje, K. Bun- 
gardoi už malonų bendradarbiavimą, 
padedant rusinkti dovanas ir jjų prista
tymą solėn. Ir visiems kitiems prisidė- 
jusiems dovanomis loterijai ir savo da
lyvavimu baliuje nuoširdžiausia padėka.

Valdyba.

Delhi, Ont.
Šioje apylinkėje balandžio 13- 

14 dienomis rengiamos trumpos 
lietuviams rekolekcijos, kurias 
maloniai sutiko pravesti Tėvas 
St. Kulbis, SJ, iš Montrealio.

Balandžio 13 d., šeštadienį, 
prieš Verbų sekmadienį, nuo 7 
vai. vak. Courtland bažnyčioje i 
bus klausoma išpažinčių, 7.30 
vai. pamokslas.

Balandžio 14 d., sekmadienį, 
išpažinčių klausoma nuo 10.30 
vai. ryto. Šv. Mišios 11.45 vai. 
ryto. Laike šv. Mišių pamokslas 
ir bendra komunija. Po šv. Mi
šių suplikacijos ir palaiminimas.

Širdingai prašau visus lietu
viu^ dalyvauti.

Kun. K. Riekus.

$7.000 įmokėti, atskiros mūrinis 11 
didelių kambarių namas. Dažyti 
nepereinami kambariai, labai šva
rus viduje. Yra garažas ir dide
lis kiemas. Randasi prie pat Ron- 
cesvalles gražiame rajone.

$21.900, 8 didelių kambarių namas 
per du augštus, šiurkščių plytų, 4 
gabalų vonia, žaidimų kambarys 
rūsy, su 2-jų gabalų prausykla. La
bai puikus iš lauko ir viduje, įva
žiavimas iš šono ir garažas. Ran
dasi ant 'Rusholme Rd.

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, dvi modernios virtuves. 

.Namas gerai prižiūrėtas, vande
niu alyva šildomsa. Randasi Col
lege ir Concord rajone.

$2.000 įmokėti, pilna kaina $13.500, 
8 kambarių mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildomas, 
dideli kambariai. Randasi College 
ir Crawford rajone.

$22.000, visiškai naujas namas, 7 
kambarių. Randasi prie Bloor ir 
Jane.

Skambinti
Ant. Mičiūnas

Telef. LE. 4-8481

$13.500 prašomo kaina. High Park 
rajone ant Pacific, labaigero mū
ro, 6 kambarių nepaprastai gerom 
stovy, garažas, viena atvira skola 
10 metų.

$21.800 pilna kaina. Bloor - Rushol
me Rd., naujas, moderniškas, 8 dide

lių kambarių per du augštus, dvi 
modernios virtuvės, vandeniu aly
va Šildomos, garažas. Nepaprastai 

• gražus kambarys rūsy išgėrimams 
ir šokiams pravesti.

$6.800 įmokėti, Roncesvolles - Con
stance, atskiras mūrinis 1 1 kam
barių, 3 virtuvės, vandeiu alyva 
šildomas, komborioi dažyti, gara
žas, privatus įvažiavimas.

$9.800 pilno kaino, Collegę - Brock 
Ave., 6 kambarių per du augštus, 
didelis kiemas, įvažiavimas, viena 
atviro skola balansui.

$3.900 įmokėti, Ossington - Dundas, 
mūrinis, 10 kambarių, 4 virtuves, 
naujas šildymas su alyva, lobai ge
ri morgičiai, garažas. Geros paja
mos.

Skambinti
Kuzmas

Telef. LE. 4-8481
Dėmesio namų savininkams!

Skubiai reikalingi Roncesvalles—High Park ir Bloor rajon- 
nuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų sutinka 
duoti kerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome skambinti 
dar šiandien :

SUDBURY Ont.
SUDBURY APYL LIET. 1956 M. 

AUKOJO TAUTOS FONDUI
$10 — Chorles Barber Shop and Ire

nes Beauty Salon savininkai Balčiūnai;
$7 — J. Stankevičius;
Po $6 — J. Kibickas, V .Petrovas, M. 

Meškoušksa, Ign. Bružas, K. Šereiva, 
P. Semežys, S. Jackus, K. Rimas;

Po $5 —■ P. Venskevičius, V. Kriau- 
čeliūnas, V. Kapočius, L. Franskevičius, 
S. Cipkienė, J. Dženkaitis, M. Žemai
tis, J. Vaičeliūnas, kun. A. Sabas, J. 
Žiūkas, J. Valančius, A. Kusinskas, J. 
Poška, S. Poška, K. Daunys, J. Juknys, 
A. Marozas, S. Rimša, J. Šimkus;

$4.50 — M. Pronckūnas;
$4 — P. Liutkus;
Po $3 — J. Kriaučeliūnas, V. Bružas, 

K. Tutinas, P. Alkūnas, J. Stankus, M. 
Kuprys, A. Indriulaitis, L. Kulnys, A. 
Raškevičius, V. Joniškis, V. Glizickas, B. 
Kišonas, A. Senkevičius, P. Mironas, A. 
Valaitis, P. Gurklys, A. Semežys, P. Pet-. 
rėnas, J. Jakubonis, M. Zakarevičius, 
K. Poderys, L. Baltutis, J. Venslovaitis, 
J. Martišius, A. Milčius, A. šinkauskas, 
V. Staškevičius, V. Skitondžiūnas, J. 
Remeikis, J. Striško, V. Stepšys, P. Bud-

vytis, P. Jutelis, P. Jutelis, A. Jurgitos, 
V. Skripkus, D. Mickus, J. Rimkus, J. 
Lumbis, V. Grinius, .S Lioudinskas, K. 
Ozolas, P. Skitondžiūnas, V. Vaškelis, 
A. Barkauskas, K. Ramonas;

$2.50 — P. Brouklys;
Po $2 — . IRagauskas, A. Mikštas, 

S. Krivickas, P. Kraujelis, Z. Ribinskos, 
S. Tolvaišo, E. Sakalauskas, A. Vilde, 
Į Eley, J. Stapčinskas, A. Strakouskas, 
J. Ručinskas, A. Jasiūnas, K. Žukaus
kas, A. Savickas, B. Daukša, V. Maizuk, 
P. Mazaitis, A. Siemaška, V. Lumbis, 
M. Antanaitis, V. Gudriūnas, M. Kai- 
roVičius, J. Kručas, B^ Sprindys, I. Garš
va, A. Zlatkus, L. Linkevičius, A. Ga- 
tautis, T. Imbrazas, J. Petrenas, A. Vii- 
dis;

$1.55 — J. Masionis;
$1.50 — V. Žižys;
po $1 _ K. Juška, J 

Lukšys, B. Augustinas, J. 
L. Urbos, K. Sogaitis, P. 
Lumbis, J. Genys, A. Lapienis, A. Za 
ranka, J. Paulaitis.

Viso suaukota $391,05.
Apyl. v-bos iždininkas.

WINNIPEG, Man.
Kai Vasario 16 gimnazija įsi

steigė Vokietijoje - Diepholze, 
daugelis suabejojo jos išsilaiky
mu. Kai daugelis lietuvių išemi
gravo, o IRO nustojo veikusi, 
gimnazija buvo pasilikusi be jo
kios paramos. Nutarta gimnazi
ją išlaikyti pačių lietuvių pa
stangomis. Gimnazija ėmė šauk 
tis į pasaulyje išblaškytus lie
tuvius, ėmė steigtis gimnazijos 
rėmėjų būreliai. Kanadoje rė
mėjų būreliai ėmė steigtis 1952 
m. pradžioje. Neatsiliko ir mū
sų Winnipegas. Čia gimnazijai 
remti būrelis įsisteigė 1952 m. 
Dėka energingo būrelio vadovo 
Tado Lukoševičiaus jis nenusto
ja veikęs ir dabar. Būreliui pri
klauso 21 narys. Nors dalis iš
stoja, bet vadovo rūpesčiu vi
sada tuojau papildoma naujais 
nariais. Dabartiniu metu būre
liui priklauso: T. Lukoševičius, 
Pr. Matulionis, J. Demereckas, 
M. Januška, V. Januška, J. Ja
nuška, kun. J. Bertašius, Vyt. 
Radzevičius, V. Šmaižienė, V. 
Šerkšnys, Pr. Serapinas, E. Ka- 
lasauskas, J. Malinauskas, A. 
Kuncaitis, Č. Jankauskas, D. Į). 
Boyko, J. Zulonas, K. Strikaitis, 
M. Šarauskas ir J. Timerman. 
Winnipego būrelis Nr. 127 iki 
1957 m. Vasario 16 gimnazijai 
jau yra pasiuntęs $781. Tadui 
Lukoševičiui linkėtina ir toliau 
energingai vadovauti. Kstr.

RETA PROGA!!
VASARVIETĖ PARDAVIMUI, lietuviškos Palangos “Sprihg- 
hurst Beach” rajone, ant pat ežero kranto. Talpina iki 70 asme
nų. Vienas pastatas 10 kambarių, air conditioning, alyva šildo
mas, ir tinka gyventi ištisus metus (žiemą nuomojamas slidi
ninkams). Visi pastatai storų rąstų (lietuviško kaimo statyba)'.- 
Visuose kambariuose tekantis vanduo. Visur miesto patogumai. 
Viskas pilnai įrengta: baldai, patalynės, pilnai įrengtos dvi vir
tuvės, indai, elektriniai pečiai, šaldytuvai ir t.t Savininkė, se
nyvo amžiaus anglė, parduos su mažu įmokėjimu ir viena ilga
laike skola balansui.

D Ė M E S I O ! !
Lietuviškam rajone “Warren Park” (į vakarus 
nuo Jane gatvės) 6 kambarių, dviejų metų se
numo namas pardavimui. Air conditioning aly- _ '
va šildomas. Privatus įvažiavimas. Galimybė 
greit užimti. Tik $1.900 įmokėti.

Reikalingi namai pardavimui centriniam rajone, tarp Lansdow
ne — Spadina Avė. Mes galime gauti augšščiausią karną už na
mus šitam rajone. Prašome įsitikinti. Be to, betkokiu nuosavy
bių reikalu prašome kreiptis . '

TELEFONU LE. 3-9429

J. J. RUKŠA Real Estate
610 COLLEGE ST.

Bataitis, J. 
Kosperiūnas, 
Mikitas, V.

ANGLYS saugiausias kuras
Visų rūšių anglis ir malkas užsakyki-

per mūsų at*^ Î$T^Yu5ROTus Telefonu: LE. 5-052/
Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CO.
■

Jau pats laikas paruošti
SAVO MASINAS VASARAI

tad mielai esate kviečiami atsilankyti į

Wally’s Garage
5 ROBERT STREET, TORONTO

(prie SPADINA - COLLEGE)

Čia savo kalboje išsiaiškinsite viską su prityrusiais mechanikais.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00

Nenusiminkite, jei kartais ir pritrūktų pinigų, WALLY’S gara
žas lietuviams duos kreditan, už visus atliktus didesnius ma
šinos remonto darbus.

KEIČIAMA ALYVA IR ATLIEKAMI VISI DARBAI 
MAŠINOS PARUOŠIMUI VASARAI.

TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA 1-9541

Timmins, Ont.
Šiame šiaurės Ontario mieste 

ir apylinkėse dar tebegyvena 
keliolika lietuviškų šeimų ir pa
vienių asmenų. Vasario 16 pro
ga P. Gaigalo ir A. Burbulevi- 
čiaus pastangomis pastarojo bu
te buvo suruoštas lietuvių su
buvimas. Prisiminta Vasario 16 
reikšmė ir parinkta aukų BAL 
Fui sušelpti Vokietijoje esan
tiems lietuviams.

Aukojo: $20 P. Gaigalas; $3 V. 
Petkevičius; po $2: A. Burbule- 
vičius, J. Aušrotas, A. Vaičeliū- 
nas, K. Barauskas, J. Simana
vičius, J. Paransevičius, V. Ra- 
čys. 9 asmenys aukojo po $1. Vi
so suaukota $46. J. P.

EDMONTON, Alta.
Šalpos Fondo įgaliuotinėmis 

Edmontonui ir apylinkei yra F. 
Kantautienė, B. Pilipavičienė ir 
A. Šiugždienė. Joms vadovau
jant kovo' 31 d. Lietuvių Na
muose buvo suruoštas bingo 
žaidimas. Kadangi pelnas buvo 
skirtas Vokietijoje esantiems 
neturtingiems lietuviams šelpti, 
bingo pritraukė gražų būrį pri
jaučiančių šalpai. Maloniai ir 
smagiai buvo praleista laikas ir 
išmėginta laimė. Po žaidimo vi
si dalyviai buvo pavaišinti kava.

Tautinių šokių grupė vado
vaujant V. Nastajienei, ruošiasi 
tarptautiniam karnavalui, kuris 
įvyks Alberta College Audito
rium gegužės 6-7 d. Linkime 
taut, šokių grupei geriausios 
sėkmės.

Varšuva. — Kovo 24 d. Mask
voje pasirašyta lenkų repatria
cijos iš Sovietų Sąjungos sutar
tis. Pagal ją repatrijuoti gali vi
si lenkų kilmės asmenys, kurie 
1938 m. rugsėjo 17 d. turėjo 
Lenkijos pilietybę. Repatriacija 
turi būti užbaigta iki 1958 m. 
gruodžio 31 d.

J

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
NARIAI: Montreal Rea! Estate Board, 

Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec.
PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec,

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS*

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKONIS, CR. 6-7634. F. YASUT1S, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

A. MORRIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Reel Estate Boards.
1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

VISADA:
PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORKIS, tel. LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459

RESTORANAS “RŪTA”
Noujoi atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytos nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti. 
994 DUNDAS ST. W., , TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ŠILDYMO KONTRAKTORiUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilbumerius ir gaz- 

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

; K2 BLOOR ST. W. (prie Ossington) • • TELEF. LE. 1-4665 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

“Mintys ir darbai’
(Atkelta iš 5 psL)

ir tinkamu lietuvių kultūros 
perdavimu jaunesniajai kartai. 
Tačiau kaikuriais atvejais aka
deminiai paruoštas straipsnis 
pakrypsta į subjektyvumą ir 
dvelkteli propagandiniu pigu- 

•. mu. Aš esu linkęs manyti, kad 
ne tik Santara, bet ir kitos jau- 

• nimo organizacijos dirba lietu
vybės sustiprinimo ir atnaujini
mo naudai

R. Žukaitė pateikia ilgą studi
ją “Žvilgsnis į meną“ — apie es
tetines pažiūras istorijos raido
je, meno įtaką kultūrai, indivi
dui ir dabartinio - moderniojo 
meno kelius bei vertę.

Menas, kaip ir meilė, religija, 
yra neišsemiama tema diskusi
joms; neaptariama nepakeičia
momis definicijomis. Bet, apsi
ribodamas. čia vien tik apžval
ginio pobūdžio pastabomis, pa
lieku kitiems plačiau panagrinė
ti.. Tačiau, autorės nuomonė apie 
dvidešimtojo amžiaus meną ypa

Mūšis Javos jūroje
' (Atkelta iš 2 psl.) duo bėgo vidun lengva srovele,
ir pasilieka visas liepsnoje. Ma- Ugniagesių žarnos buvo prakid- 
tosi torpedos, bet priešo neuž- rusios, todėl daug kur telkšojo 
čiuopiame ir negalime jam smog vanduo, — buvo šlapia ir slidu. 
x: Nors Houston ir Perth buvo

stipriai sužaloti, su maža kuro 
ir šaudmenų, tačiau vyrų nuo^ 
taika dar nebuvo kritusi. Daug 
visokių minčių zujo -galvoje, 
bet nuovargis nugalėjo, ir aš už
migau. —y-—.- ______

Buvo beveik dvylikta nakties, i Ont. Iš. ten jį ir atsiimti.
kai skardūs varpo dūžiai sudil- j . Alfonsui Paškevičiui yra laiš- 

„ vyo : kas įš Lietuvos. Kreiptis: 184
Avė. N.,

KĖŠ «>• « ^er-

kė įgulą į savo vietas kauty- §es 
nėms.

ti atgal. Kreiseris De Ruyter 
staigiai pasuka į dešinę ir kai 
Houston jau norėjo pasekti, pa
našūs sprogimas, kuris sunaiki
no Javą, pasigirdo kreiseryje De 
Ruyter. Šokinėjančios liepsnos 
pakilo virš komandos tiltelio ir 
greitai paplito po visą laivą.

Kapitonas Rooks būdamas 
puikus jūrininkas ir greitai su
vokiantis, manevruoja laivą, kad 
išvengus torpedų, kuries prašau
na laivo priekyje ir užpakalyje 
kartais per dešimtį pėdų. Gali
mai greičiau stengiamės pasi
traukti nuo degančių laivų ir 
nematomo priešo. Skaudu palik- 

-ti savo draugus, bet mes esame 
bejėgiai. Kąį^a^rolą^.pgor- 
man su savo degančiu laivu ^u- 
vo, Perth kapitonas H. Waller, 
kaip vyresnysis karininkas, per
ėmė vadovybę ir mes pasekėme 
jį kursu į Bataviją. Reikia pri
durti, kad kapitonas H. Waller 
buvo tikro jūrininko pavyzdys, 
pasiaukojantis dėl pareigos, kie
tas ir kartu prieinamas. Laivy
no isterijoje jam pridera gar
bingesnė vieta už daugelį asme
nų, kuriuos mes dabar dievina
me Tarp kitko, tai buvo geriau
sias kapitonas, kurį Australijos 
karo laivynas yra kada turėjęs.

Kokia palaima yra naktis ir 
kokie mes laimingi, kad galėsi
me pasitraukti. Turėtų būti ste
buklas, jei pamatysime rytoj te
kančią saulę, daug kartų tariau 
sau, kad mano akys jau nebere
gės daugiau aušros.

Houston atrodė kaip laužas. 
Aštuonių colių pobūklai laivo 
viduje padarė pragarą. Kiekvie
nas stalčius buvo išmestas, daik
tai išbarstyti. Rūbai nuplėšti 
nuo kabyklų ir sudraskyti. Pa
veikslai, radijas, knygos viskas 
susimaišė; sulaužyta, suplėšyta. 
Admirolo kabinoje gulėjo su
daužyti laikrodžiai, išvartyti 
baldai, suaižėję veidrodžiai, su
lankstyti jūrlapiai. Nuo sienų ir 
lubų atšokęs garso nepralei- 
leidžiantis popieris ir šiukšlės 
gulėjo ant denio grindų.

Ir pats laivas buvo negeres- 
niame stovyje. Plieninės plokš
tės jau per ankstyvesnius bom
bardavimus atsileidę nuo knie- 
džių, dabar vos laikėsi ir van-

Lietuviška

moterų kirpykla

ALDONA
275 WINDERMERE AVE.

TeL RO. 2-6220 

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884. 1

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . ...
★ FmoUM* nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiikome Ir konodiikome stiliuje.
★ įvairiausių riHių skintos g4U* bei vazonai su gotomis.
★ Mes turime gintaro irkitokių iUirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

tingai atkreipia dėmesį. Ęaip 
pasirodė, autorė iš dalies yra ša
lininkė konservatyvios ir pla
čiosios visuomenės išvadų įta
koje sudarytos nuomonės.

Be to, pateikiamos lietuvių li
beralinių grupių bendrųjų bruo
žų aptarimų ir pasiūlymų LS 
Santaros Liet. Liberalinių Gru
pių Santykiams Studijuoti Ko
misijos pranešimo ištraukos.

Užverčiu paskutinį leidinio 
lapą ir susimąstau. Tai jaunų 
žmonių grupės, ieškančios tiesos 
ir teisingo sprendimo į gyveni
mo problemas, vienų metų dar
bų ir pastangų dalis. Gal būt, 
jie nėra be priekaištų, kaip ir 
viskas šiame pasaulyje, bet vis- 
dėlto reikia pasidžiaugti jaunų
jų ryžtu, enėrgija ir noru ieško
ti. Ar gi jau taip svarbu iš kurio 
šaltinio semtųsi .stiprybės ir kurį 
kelią pasirinktų lietuvybės puo
selėjimui, jei jų darbai ir min
tys būtų įnašas į mūsų tautos lo
byną? B. Audrys.

nių km., ieško giminės Sibire, 
... ........................Atsiliepti: 474 Roncesvalles

Tai reiškė pavojų ir primini- ^ve., Toronto, M. Basalykienė, 
Imą būti pasiruošusiems atliktinei le 4-6214.
savo pareigas. Karo metu paty- ———

girnas- -išmokė greitai veikti ir.
aš, anksčiau negu pabudau, jau lįjos karališkojo dvaro valiai 
spėjau įsistoti į batus. Eduardo VIII žmona p. Simp-

(Bus daugiau) i son pagaliau sutiko duoti savo
atsiminimus nufilmuoti.

Budapeštas. — Kardinolas 
Mindszenty kovo 29 d. atšventė 
65 metų sukaktį JAV atstovybė
je.

Išsikepkite ir pasilaikykite sau!

Sulaikykite slogos J 
simptomus

i tik su 4 tabletėmis i

pot cot* 5WW m 14 MMH

Dr. Chase 
TABLETS

I Kam kęsti čiaudulio, kosulio, šalčio I 
|ar gerklės skausmus? Tik 4 Dr. Chose | 
| Brand tabletės, paimtos pagal mūsų | 
-nurodymus, tu L--------------------------. -
Jri sulaikyti vi- | I
įsus slogos I ūr. Chase | | 
| simptomus 24 B TABLETS^ / I 
| valandą bėgy |
■ arba pinigai •
?bus sugražinti. ;
• 12 tablečių — 59c. 40 tablečių — I 
I $1.49 sutaupo jums 48c. |

4 F&fTttS
ii, ’f. \

(Spuogai pašalinami i 
J per 7 dienas Į 
I arba pinigai sugrąžinami. - J 1. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ■
■ 2. Nusausinkite, po to patrinkite su 1 
I: Dr; Chase's Ointment atsargiai oda. | 
|,3. Palikite nakčiai ir rytą nuplaukit. | 
Į DR. CHASE'S OINTMENT j 
i Dideli skausmai J
■ šaukiasi PARADOLi
■ • Galvos skausmosJei skauda, sku- J
| • Neuralgia 

1 skausmai
I • Ausų skausmas

| • Reumatiniai
- skausmai
■ • Periodiniai
I skausmai
I DR. CHASE'S PARADOL

biai pagelbės Pa- I 
RADOL. Jo moder-1 
ni formulė sudory- |. 
ta iš keturių vais-1 
tų, pagelbsti net - 
kenčiant didelius ■ 
skausmus — grei-1 
tai ir efektingai. | 
.Greitai pasijusite | 
skubiai ramūs. -

IVELTUI! Jei norite išbandyti keletui 
| Dr. Chase's gaminių, prisiųskite savo I 
g pavardę ir adreso su 25c /pašto ir | 
! pasiuntimo išlaidoms/, sekančiu od-■ 
■ resu: Department NCP, The Dr. A. 
|W. Chase Medicine Co. UM, Oak-■ 
| ville, Ont. I'

Protinės ligoninės vedėjas kal
basi su ligoniu:

— Vadinasi, tu nieko nedirbi?
— Ne. Aš esu truputį kvakšte- 

lėjęs, — teisinasi..
— Žinau, bet ir kvakštelėjęs 

turi ką ners dirbti,—aiškino gy
dytojas.

— Taip, — pritarė ligonis, — 
bet aš dar nesu tiek kvakštelė
jęs, kad dirbčiau.

Baliuje
__ Ar tamstai patinka valsas?

— klausia ji savo partnerį.
— O taip. Aš visada žaviuosi 

valsu.
— Tai kodėl neišmokstate jį 

šokti?...

Paieškojimai
Grabausko" Prano ir jo sūnaus 

Ksavero ieško giminės. Rašyti: 
Mažeikienė B., 680 Crawford St., 
Toronto.

Jono Karinausko, kil. nuo Pa
nevėžio, ieško Adelė Eikinienė, 
Šeduvos raj., Smilgių paštas, Pa
šalių kaimas.

ČEŠŪNUI Juliui, sūn. Juozo 
yra žinių iš Lietuvos nuo Cešū- 
naitės-Šimkūnienės. Rašyti Fr. 
Steponavičiui,. PO Box 315, Oak- { 
ville, Ont.

RUTKAUSKO Juozo, sūnaus 
Motiejaus, ir Draugelienės Mag- 
delenos, dukters taip pat Motie
jaus, ieško sesuo Ona Celiešie-
nė iš Garšvinės kaimo, Prienų 
valsčiaus, dabar su šeima gyve
nanti . Sibire,, netoli Irkutsko. 
Yra jos laiškas. Jie patys ar kas 
apie juos žiną prašomi rašyti 
šiuo adresu: P. Štuopis, 869 
Glencairn Avė., Toronto 10, 
Ont, Canada.

Alfonsui Paškevičiui yra laiš
kas iš Lietuvos siųstas į 184 
Sherman Ave, N., Hamilton,

New York. Priešingai Ang-

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

2231 DUNDAS ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

Vyrų: ir moterų rūbų siuvėjas
A. DERESNEVIČIDS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos r
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

' 1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazer ar- elektros. Saldytuvai— 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerradr St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinktinas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

INTERSECTION RAD REPAIR 
8 arba 10 OLD WESTON RD, TORONTO 

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1509.

Savas mastas
Tėvas grįžo su Petriuku iš iš

kilmingo tautinės šventės pami
nėjimo, motina teiraujasi, kaip 
ten viskas praėjo.

— O kas tau, Petriuk, labiau
siai patiko? — klausia pagaliau 
sūnelį.

— Pertrauka, — atsako tas at
virai.

Dar biauriau
Kalbasi du aktoriai.
— Man rodos, aktoriui nėra 

nieko biauriau, kai vaidinimo 
metu žmonės vis įeina į seilę.

— Taip. Bet dar biauriau, kai 
vaidinimo metu pradeda išeiti...

Radijo krautuvėje
— Norėčiau gauti aparatą su 

trumpomis bangomis.
— Gal norit klausyti Europos 

stočių?
— Ne, man užteks vietinių. 

Bet, matot, mano kambarys ne
didelis. Ilgos bangos gal ir ne
tilptų ...

Pr^ Čeponis, PJEng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reporfoi. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

LIETUVIS MATININKAS

P. ŠALNA
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 

Telef. TU. 4-3988 
Richmond Hill

Elektros 
mechanikas

Toisau visų, rūšių elektros motorus 
bei elektros Įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas JLE. 4-5697 __
Skambinti darbo dienomis po 6 va|. 

vak., kitomis dienomis betkado.
V. NORUS

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
yisį. elektros, dažbąi .atliekami. 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, , 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS
- IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami jr grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

—

Dr. A. Užupięnė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir voikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesval- 
le - Dundas St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad., penktad. 2-4 vai. 
p.p., antrod. ir ketvirtod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

' 1398 DUNDAS ST. W.
Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Boy & Richmond/
TELEFONAI: • 

įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras ‘ *
100 Adelaide St W.

Room 107 
h . ’

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LĘ. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau, 

iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

’ SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaninio i darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

Dufferin Garage
.1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

(įvažiavimas iš Geary Ave.)
Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokrte ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, On t. 

Tel. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musų sondė- 
Hų Konodoje arbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai* 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į musų san
dėli ar prašykite musų kainoraščio

Būsite, patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

TctofwMt EM. 8-9527.
•Sea eel# ▼ IciMHTęrf! TvFVTVQ^ irwnvWIRr! ivUnilnfwl 

S Kenede*. DMžtovtia* prekig P«»*- 
riaWmM.

Dr. S. GOLAB
Moterų ligos, vidoos ligos, cbirurgijo 

Rentgenas, ‘ Elektrokardiogr.fija 
J 852 BLOOR ST. W., TORQNTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tel. RO. 6-5773

Darbo valandos: 2*4 ir 6.30-8 v. v.

Dr. V. Sadauskienė / • -* 
Dantų gydytoja

129 GRENĄpiER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 

priima ligonius.4r;t-gim4yYes 
nuo 2-4 ir nuo 6-.30-& vai. <vak.

1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas-Uždarytas.- .

. „„j „ .!■■■>■ t I . D

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė;
Telef. LE. 4-4778

Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais ir 

šeštadieniais 12-2.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
139© Dundas st. w.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyvės 
nuo 2-4 ir 6.30-8. šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą. .

Telefonas LE. 6-1794
Toronto

Dr.^N. Novošickis
- DANTŲ GYDYTOJAS 7

" 345 BtOOR ST. WEST 
{kampos- Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo volandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

Roštinė: LE..4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS ' '

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimq .

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vaL 10-12/2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St., Toronto 
TeL JEM. 4-6515

GEORGE BENAMS?

advokatas ir notaras. ’
■ -* \

: Kalba slavų kalbomis. ,
1147 Dundas St. W.^Toronto »

Telefonai: LE. 4-8431 tr LE. 4-8432

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVĖ.

RO. 9-4612

Velkio 24 valandos.

DĖMESIO! _ .
• Lietuvis Elektros — Radio

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

-Taisau, patikrina, prijungto or 
n *

europietiškus ir vietinius radijo aporo-
• tus, patefonus, visų paskirčių automa
tu*. Kinhynos ar tiesioginės sravės

motorus. *
te to, opimu namus piinam installs 
vimui or pakeitimui srovė*, duodi 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3«10>0 , 

44 GWYNNE AVLr TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augičtoustos rūšies moterų, voikų k 
vyrų botai, normolous dydi to ir pietūs 

EE__ LEE
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. WILLIAM J. Z1NCHES1N 
B A , M.D., -L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volandos; 10-12 vo< , 2 • 
' 4.30‘vok ir 7-^9 vai. vok.

606 BATHURST *TREET 
Toronto

Telefonas LE 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų spociolfotos.

Novjos / adresas nuo balandžio 1 d^
’ 2fc8’ST; CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Darbo volandos: 10-12 ir 3-7 pp, arba 

pagal susitarimų.
TeL 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toro Ho

' (torp^jGlodstone ir Ru$holnnė> v j

išanksto susitarus.

Teutonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
n-Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. CTair Avė. WM Toronto 

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

Lc
’ ' chirurgas . j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto .
Telef. EM- 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
s 838 Dundas St Toronto .
; ; * kampas EbcKd AVe.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

■ ■ Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING , 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

- ■/ • ■ :

AKIŲ SPECIALISTAS v

L LŪKSKY. R O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
-M*. Hticia akių nervus, kurie daž
nai sukelia gn!vos skaudėjimą ir nėr* 
vingumą. Kalba slavų kalbomis?
470 College St. W. Toronto ‘ 

Telef. WA. 1-3924 ■ ’

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

f BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

BUKOWSKA, R.O. \ 
^4 RONCESVALLES AVĖ/ 

(prie Geoffrey St.)
- Tel^f. LE. 2-5493 Z 

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-1 
niais nuo lO va. rytodki-6 v. v.'

• LIETUVIO ADVOKATO - 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

t Nauja lietuviška .įstaiga 
International 

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

j Įstaigos direktorius
A. LIODŽĮUS, 

.Advokatas iš Lietuvos - Trem- 
t • tintų Reikalams Teisių

... Patarėjas.
. * , Bendradarbis —< 

WALTER C. DEAKON, 
BA.Sc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

r-
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Šv. Jono Kr. par. žinios | Apylinkės Tarybos posėdis 
-Kančios sekmadieniu pra !pereitą sekmadienį įvyko Li

rekolekcijos, kurias gražiai veda tarti vietos reikalus. Dalyvavo 
kun. dr. Brazys (žiūr. 2 psl. “Pa- 15 (iš 25) rinkti atstovai ir 9 (iš 
kvietimas į observatoriją”). Kon' 20) organizacijų atstovai. Susi-* 
ferencijos vyksta rytais 9 vai. ir j rinkimą atidarė apyl. v-bos pir- 
vakarais 7:30 vai. Susikaupimas m:n. J.- R- Simanavičius. Pre- 
baigiamas Verbų sekmadienio zidiumą sudarė: pirm. L. Tamo- 

j rytinėmis pamaldomis ir viešu šauskas ir V. Krikščiūnas, sekr.
religiniu koncertu 4 vai. p.p. šv. V. Bačėnas ir P. Lelis. Mandatų 
Prianciškaus bažnyčioje. Sekma- kqmisija: B, Buntinas, V. Šim- 
dienį 9.30 ir 11 vai. pamaldų me- kus ir S. Pusvaikis.
tu įvyks bendra tikinčiųjų Ko- Kruopščiai paruoštą praeitos 
munija. sesijos protokolą perskaitė Al.

— Pagal naująjį šv. Tėvo pa- Kuolas. Jis priimtas su mažomis 
rėdymą esminiai, suprastinama! pataisomis. Valdybos pranešimą 
susilaikymo laikas prieš pri- padarė pirm. J. Simanavčius, 
imant šv. Komuniją. Ateityje šalpos komiteto — kun. P. Ažu- 
susilaikymas nebesaistys, ’ kaip balis, iždo — P. Budreika ir re- 
įprasta, nuo 12 vai. nakties, bet vizijos komisijos — St. Banelis. 
susilaikoma nuo valgio tik tris Į Skaitlinės parodė apyl. valdy- 
yalandas prieš einant Komuni- bos piniginių reikalų, ypač so
jos. Į lid. mok., pašlijimą. Ižd. Bud-

— KLK Mot. D-jos parapijos reika pareiškė, kad manęs pa- 
skyriušY suskubo aplankyti To-įreigose likti tik laikinai, iki šios 
ronto psichiatrinėje ligoninėje' 
gydomus mūsų tautiečius. Ma
loniai kviečiama aktyviai visus 
įsijungti į kilnųjį prieššventinį 
ligonių'aplankymą.

— Didžiąją savaitę bažnyčioje 
bus įrengtas Kristaus kapo al
torius. Prie išstatyto Švenčiau
siojo kviečiama įsijungti organi
zacijas, ypač jaunimo sodaliciją, 
ir-pavienius asmenis po# valant menės organizacijos palaikymas 
dėlę pabudėti minėtomis dieno- ( remiasi solid; mokesčiu, tad val
inis.

— Šeštadienį 9.30 vai ryto šv. 
Mišios už vėlę a.ą. Augustno 
Paulionio, mirusio prieš 30 mt.

Prisikėlimo parapijos žinios

Gavėnios rimčiai ir savųjų 
prieššventiniam gilesniam
VERBŲ SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 14 D.,.4 VAL ŠV. PRANCIŠKAUS PAR. BAŽNY

ČIOJE (Grace St) RENGIAMAS VARGONŲ MUZIKOS IR GIESMIŲ 

Religinis koncertas

MONTREAL, Cue.

Kruopščiai paruoštą praeitos 
sesijos protokolą perskaitė Al.

Išpildoma Bacho, Beethoveno, Randelio, Mozarto, Dubois, Verdi, Schuberto ir kt. klasi
nės muzikos ir giesmių naujai paruoštas repertuaras

KONCERTE DALYVAUJA SOLISTAI:
Pr. Radzevičiūtė, Vac. Žemelytė, Vac. Verikaitis, Br. Mari
uosius, smuiku — Stp. Kairys, Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
ir jaunimo chorai. Diriguoja kun. B. Jurkšas, vargonais akom- 

nuoja muz. St. Gallevičius.
Į koncertą maloniai kviečiami visi Toronto-ir apylinkių lietuviai.

Šv. Jono Kr. lietuvių parapija.Įėjimas — laisva auka.

Apyl. seimelio posėdis
Balandžio 27 d., 5 val.v. Auš

ros Vartų parapijos salėje šau
kiamas naujai išrinkto Montrea
lio Apylinkės Seimelio ‘ pirmas 
posėdis. Dienotvarkė:

Posėdžio atidarymas.
Posėdžio Prezidiumo ir Man

datų Komisijos rinkimai.
Paskutinio Seimelio posėdžio, 

vasario 9 d., protokolo skaity
mas ir jo patvirtinimas.

Prezidiumo pirm. L. Balzaro 
metinis pranešimas, įvykdytos 
sąmatos tvirtinimas.

Revizijos Komisijos Pirminin
ko J. Lukoševičiaus pranešimas.

Diskusijos dėl metinio prane
šimo.

Naujo Seimelio prezidiumo ir 
revizijos komisijos rinkimai.

Klausimai ir sumanymai.
Laiku nesusirinkus kvorumui, 

po valandos šaukiamas antras 
.nosėdis. kuris bus teisėtas neat
sižvelgiant į susirinkusių Sei
melio narių skaičių. '

Surinktos aukos yra perduo
tos:

Martyno Jankaus šeimai pa
remti surinkta $29 ir persiųsta 
Toronto apyl. v-bai, kaip pagei
davo centr. komitetas Čikagoje.

Prof. Vaclovo Biržiškos ant-

penter Hall, St. Lawrence g-vėj, 
talpinanti apie 600 žmonių. Va
karas pradedamas 5.30 v.v.» ku
ris pradžioj bus choro koncer
tas, o po jo šokiai ir pramogos. 
Šokiams ir vėl gros populiarus 
lietuvių bf. Lapinų džazo orkes
tras. Gėrimais rūpinisis pirm. A 
Mylė, o loterija pavesta suorga
nizuoti “Tauro” mergaitėms. 
Nakvynėmis apsiėmė pasirūpin
ti V. Dikaitis ir Otto.
• Prašo nakvynių choristams. 
Sąrvšy su gegužės 25 dd. atvyks 
tančiu Bostono lietuvių vyrų 
choru “Tauro” valdyba kreipia
si į Montrealio lietuvius prašy
dama, kas gali, suteikti nakvynę 
choristams vienai nakčiai. Skam 

jbinti: A. Mvlė BE. 3254; R. Otto 
HE. 5415; V. Dikaitis HE. 9442.

Laukdami jūsų paramos iš 
anksto dėkojame. V-ba.

Vaid/ns “Pinigėlius”
Sekdamas gražią šaulišką tra

diciją, Montrealio Šaulių Sąjun- . 
gos vienetas jau t turi scenos 
mylėtojų būrelį, - kuris vadovąu- 

j jamas šaulės dramos teatro ak- 
itorės Beatričės Kleizytės-Kerbe- 
lienės. š.m. gegužės 18 d. AV. 
parapijos salėie statvs S. Ky
mantaitės - Čiurlionienės 3-jų 

'veiksmu komedrą “Pinigėliai”.
Vaidins: O Stankūnaitė. N. Kli- 
Čiūtė. O. Greitaitienė. M. Mažei
kienė. St. Kęsgailą. Baršauskas, 
Morkūnas, Skaisgiris. Kizerskis.

Susivien. Liet. Amerikoje 236 
kuopos narių susirinkimas įvyks 
balandžio 14 d. 2 vai. p._p. (Ver
bų sekmad.) Toronto Liet. Na-. 
mų antro augšto salėje.

Susirinkime labai svarbų pra
nešimą padarys Kuopos vicepir
mininkas ir organ. St. Jokūbai
tis apie savo lankymąsi SLA 
centre. Visi kuopos nariai pri- 

$40 “Paramos“ koon s-toie vra!valėtų gyvauti. Visi suintere- 
o-T R p j y :suoti SLA draudimu, maloniai

kviečiami. SLA korespond.
Istorinė paskaita

MLRS Toronto skyrius balan
džio 14 d.‘ 5 vai. p.p. Liet. Na
muose rengia dr. M. Anyso pa
skaitą: Didž. Liet, kuigaikščio 
Vytauto - Aleksandro politika 
su Auksine Orda. '

Paskaitoje bus paliečiami šie 
svarbūs politiniai momentai: 
Vytauto atsimetimas nuo lenkų 
karūnos, Salyno sutarties suda
rymas, Vytauto paktavimas su 

Auksinės Ordos chanu 
Tochtamišu, mūšis prie Vorsk- 
» • ▼▼ j i y • A

sesijos, todėl nei kasos neper- 
ėmęs, nei solid, mokesčio nerin
kęs. Solid, mokesčio įmokėti tik

$238.87.
Solidar. mokesčio reikalu dau

gelis kalbėjo ir siūlė įvairių bū
dų jam surinkti. Prieita išvados, 
kad visi būdai yra geri ir reikia 
juos visus išnaudoti. Bendruo-

dybai pavesta šiuo reikalu pir
moje vietoje rūpintis.

K. Baronas, kuris atstovavo 
Vilniečių Sąjungą, siūlė KLB 
10-mečio paminėjimui’ 1958 m.,

• Šią savaitę vyksta rekolek-šventę.
Rekolekcijų tvar-fKlū Patarė, tačiau siūle tai da- buvei jos vyrams.

ka rytais 9 vai. Mišios ir pa
mokslas. Jose gali dalyvauti vi
si. Vakarais 7.30 vai. pamoks
las ir pamaldos. Rekolekcijos 
baigiasi šį sekmadienį 11 vai. 
pamaldomis. Jaunimui, lankan
čiam gimnazijas rekolekcijos 
penktadienį ir šeštadienį 4 vai. 
p.p. Penktadienį po konferenci
jos muzikos studijoje bus rodo
mas progai pritaikintas filmas. 
Jaunimui rekolekcijos baigsis 
šį sekmadienį 10 vai. Mišiomis, 
o po jų muzikos studijoje bend
ri pusryčiai.

— Praeito sekmadienio anks
tyvą rytą vandališkai buvo iš
daužyti bažnyčios langai ir durų 
stiklai. Policija seka kaltinin
kus, o pastatų apdraudimo Įstai
gos tvarko nuostolius.

— Šį sekmadienį dėl šv. —ono 
Kr. parapijos rengiamo religinio 
koncerto nebus graudžių verks
mų. Religinis kinas iš Marijos 
gyvenimo bus rodomas šį sek-- 
madienį 6 vai. vakaro. , *

-—Parapijos choras stropiai 
ruošiasi Velykų šventėms, ku
riose dalyvaus DGT Provinėio- 
las ir T. Rafaėlis. Jau baigiamos 
paruošti naujos mišios ir vely
kinės giesmės. šį sekmadienį 
spaudos kioske bus galima įsigy
ti Romoje išleistą knygą “Di
džioji savaitė’,’ — Didžiosios sa
vaitės apeigos ir maldos lotyniš
kai ir lietuviškai. Kaina $1.

—-Pakrikštyti: Vidas Juozas 
Juškelis ir Petras Edvardas Du- 
binskas.

Velykinė komunija 
evangelikams 

teikiama lietuvių pamaldose Iš
ganytojo bažnyčioje Didįjį Penk 
tadieni, bal. 19 d., 11 vai. Pamal
das laiko kun. dr. Kavolis. Kas 
būtų sutrukdytas ateiti į jas, 
kviečiame ateiti komunijos ga
vėnios vakarinėse pamaldose D. 
Ketvirtadienį, bal. 18 d., 8 vai. 
v. Jas laikys ir teiks šv. komu
niją kun. H. Brose ir dr. Kavo
lis kartu.

ryti Lietuvių Dienos rėmuose. Tochtamišu, mūšis prie Vorsk- 
Social, demokratų atst. V. |os, velesni Vytauto žygiai Auk- 

Šimkus prašo pritarimo gauti s;nę Ordą susprogdinus, emiro 
iš Prisikėlimo parap. salę, kur Edegu mirtis ir Lietuvai taikin- 
kandidątas į parlamentą dr. An- ...
ceyičius pasirodytų lietuvių vi
suomenei. Dėl to kilo gyvos dis-

go Krimo chano įsteigimas.
Paskaitoje bus aptariami dau- 

.. . ... . ... . — gel politinių ir militarinių įvy-
kusi jos. Vieni reiškė nuomonę, Įqu, apie kuriuos mažai teran-
kad tai yra politinis ’reikalas ir 
B-nei nėra ko kištis, bet daugu
ma pasisakė, kad kiekvieno lie
tuvio iškilimas yra remtinas ne
žiūrint kokios partijos jis bebū
tų. Pirm. V. Krikščiūnui už
klausus, kas būtų prieš dr. An- 
cevičiaus pristatymą liet, vi
suomenei. niekas nebuvo prie
šingas. St. Baneįis iškėlė b-nės 
ūkio įsigijimo-reikalą. Daugu
mas tam pritarė. Kun. Ažubalis 

klausimusiūlė paruošti tuo 
daugiau medžiagos. Posėdis
baigtas 8 vai. vak. P. L.

dame dabartiniuose Lietuvos is
toriniuose veikaluose. Visuome
nė prašoma nepraleisti progos 
susipažinti su anų laikų įvyr 
kiais. A. M-

Šokių vakaras
Gegužės 4 d. gražioje Palace 

Pier salėje, 1 Lakeshore Rd., 
Toronto jūrų skaučių “Vande
nė” laivo Rėmėjų Būrelis ren
gia gražų ir įdomų pavasario šo
kių vakarą. Gros didelsi orkest
ras, loterija ir kita.

Rėmėjų Būrelis.

Mylimai mamytei ir uošvei
A. A. IZABELEI ZEIKUVIENE1 Sibire mirus, 

LIUCIJĄ ir VINCĄ KOLYCIUS nuoširdžiai užjaučia
A. A. Pilipavičiai,

, A. F. Rimkai,
A. S. Urbonavičiai. •

Toronto vyrų kvartetas,Pabaltijo Moterų Tarybos Toronto vyrų kvartetas,
metinis posėdis įvyko balandžio kiek girdėti, rimtai ruošiasi sa- 
7 d. Tarybos pirmininkės p. vo metiniam parengimui gegu- 
Benjaminš bute. Jąme vadova- žės 25 d .Prisikėlimo salėje. Tuo 
yimą perėmė lietuvės. Pirminin- reikalu, kvarteto narys bosas 
ke išrinkta E. Jurkevičienė, vice Justinas Zubrickas ruošiasi ap- 
pirmininkės: E. Senkuvienė—- lankyti tolimąją Indiją jogų

“Baltaragio malūnas”
Toronto liet. Caritas dar šiam 

pavasario sezonui yra pakvietęs 
z Montrealio dramos teatrą su K.

Borutos trijų veiksmų legenda 
“Baltaragio malūnas”, kurią sce
nai paruošė rašytoja aktorė B. 
Pūkelevičiūtė. Teatras yra pa- 
ruošę> dar ir kitą vaidinimą 
“Melagėliai” vaikams. Abu šie

lietuvių, O. Risna — esčių, E. 
Podnieks — latvių, sekretorė I. 
Šernaitė - Meiklejohn, iždinin
ke p. Kopmans, latvė, ir narė p. 
Suursoot, estė.

Posėdį paįvairino menine prog 
rama jaunos tautybių atstovės. 
Pianinu paskambino livi Ratas, 
estė ir Brigita Dobei, latvė. V. 
Žemelytė, palydint pianinu M. 
Tuters, padainavo porą dainelių.

Posėdin atsilankė garbės pir
mininkė ponia Pats ir papasa
kojo atsiminimų iš pirmųjų kū
rimosi dienų Vokietijoje. '

Pabaltijo Moterų Taryba įsi
steigė prieš 1.0 metų Eslington, 
Vokietijoje, suvažiavus ’300 at
stovių iš trijų tautybių. Šiais 
metais sueina 5 metai ir nuo PM 
Tarybos sudarymo Kanadoje. 
Abi sukaktis numatyta atšvęsti 
šių metų rudenį.

mokslo išmokti. sk.

Nakvynės sportininkams
VH-jų Sportinių Žaidynių org. 

komitetas kreipiasi į Toronto 
lietuvius prašydamas priimti 
nakvynėn atvykstančius į šias 
žaidynes sportininkus. Yra rei
kalinga daug nakvynių, kadangi 
atvyksta apie 200 sportininkų. 
Galintieji sportininkus apnakvy 
dinti prašomi pranešti tel. šiems 
asmenims: T. Pauliui, tel. LE. 
3-0621, S. Kasperavičiūtei, tel. 
LE. 3-2245 ir V. Štuikiui, tel. 
RO. 9-5602. Org. komitetas.

Metropolitan opera Toronte 
šiemet gastroliuos nuo gegužės 
27 iki birželio 1 d. Maple Leaf 
Gardens. Bus statomos 6 ope
ros:

Į pirmadienį, gegužės 27 d., Fi- 
Šeimininkė p. Benjaminšs pa- garo vestuvės; antradienį, gegu- 

gegužės 29 d., Trubadūrai; ket- 

men; penktadienį, gegužės 31 d., 
Tosca; šeštadienį, birželio 1 d., 
Bohema.

Operą jau šeštus metus kvie
čia Rotary klubas. Bilietus jau 
galima užsisakyti ir paštu. Už
sakymo blankų yra prisiųsta ir 
“TŽ” administracijai.

dalykai Toronte bus suvaidinti vaišino susirinkusias kava ir žės 28 d.. Traviata, trečiadienį, 
vienu ,artistų atsilankymu: šeš
tadienį mokyklinio amžiaus jau- i ---- -
nį suaugusiems “Baltaragio ma
lūnas”. Teatras Torontan atvyks 
gegužės mėnesį.

Pramonės gaminių neokana- 
diečių projektų brėžinių parodą 
organizuoja Projektų Centras 
kartu su Otavos pilietybės tary
ba gegužės mėnesį Otavoje. Sa
vo brėžinius išstatyti kviečiami 
naujieji kanadiečiai. Tai gali 
būti brėžiniai įvairiausių .gami
nių, kaip tekstilės, baldų, žais
lų, sidabro prekių ir t.t Sąlyga 
tik, kad tai būtų nauji projek
tai, tinkami komerc'nei gamy
bai ir rinkai. Galutinis atrankos 
terminas yra balandžio 22 d., 
pirmadienis. Preliminariniam 
patikrinimui gali būti siunčia-

. mos eksponatų fotografijos.
Siųsti šiuo adresu: Citizen- 

ship Exhibition, Designe Centre, 
Daly Building, Ottawa, Ont

skanėstais. ' O.
Suregistruotų senyvo ai virtadienį, gegužės 30 d., Car-

• •i’ »<• i ouictiaiiuvtu amžiaus_____rT
nimui Melagėliai o sekmadie- lietuvių pirmoji grupė, doku-Į

mentų tvarkyti į įstaigas buvo 
nuvežta praėjusią savaitę. Se
kančios grupės vyks šią savaitę 
pagal asmeninį susitarimą. Pa
pildomai pranešama, kad vyks
tantieji dokumentų tvarkyti, be 
minėtu anksčiau reikalingų ži
noti dalykų, lapelyje susirašytų: 
tikslią vedybų'dat, pavadinimą 
laivo, kuriuo atvyko, iš kokid 
uosto išplaukta fr tikslias iš- 
plaukmio ir atvykimo į Kanadą 
datas'.

Saleziečių gimnazijos direkto
rius dėkoja saleziečių gimnazi
jos pirmajam būreliui Toronte 
už gautus $60, (sausio — kovo 
mėn.).

“Prašau sveikinti tuos bičių" 
liūs, kurie savo auka padeda iš
laikyti šį lietuvišką šviesos ži
dinį”, rašo dr. kun. J. Zeliauskas 
iš Italijos.

TORONTO MENDELSSOHN CHOIR
ir orkestras. Sir ERNEST MacMILLAN, dirigentas.

§įr.' maTthew passion
LOIS MARSHALL, sopranai, ,4 JAMES LAMARD, tenoras,
MARGARET STILWELL, kontraltai, HAROLD MASSFIELD, baritonas,

. LESLIE MACKEY, baritonas,
TREČIADIENI, VICTOR BRAUN, bosas,
Balandžio 17 d., 8 vai. vak. ROBERT REID, tenoras.

Bilietai jau parduodami: $1, $1.50, $2, $2.50, $3.

MASSEY HALL
i

I Pasikeitimai Toronto skautų 
_ vadovybėje

Naujuoju Rambyno tunto tun- kapiui pastatyti surinkta aukų 
tijrinkų nuo balandžio 7 d. ,LSB $31.75,

Vyt. Bigauskas, 
kuris jau antri metai studijuoja 
dainavimą pas prof. Leslie Hol
mes, Toronto k. koncervatorijp- 
je ir yra nuolatinis Verikaičio 
kvarteto dalyvis, šį sekmadie
nį per 11 vaL Mišias giedos Pri
sikėlimo parapijos bažnyčioje.
L. Kat.’Mot. D-jos Prisikėlimo 

skyriaus agapė
Pasibaigus parapijos moterų 

rekolekcijoms, pereitą sekma
dienį LKM D-jos Prisikėlimo 
parap. skyr. turėjo savo agapę 
muziKos studijoje. Dalyvavo 
virš 50 narių. Agapė buvo susi- 
rinkiminio pobūdžio.

Tėvas Placidas agapę pradėjo 
malda, rekolekcijų vedėjas T. 
J. Borevičius, SJ, šiltu žodžiu 
kreipėsi į susirinkusias pabrėž
damas, kad lankydamasis su 
misijomis po Amerikos ir Kana
dos parapijas, dar niekur nera
dęs taip plačiai; taip galingai be
sireiškiančios lietuviškos dva
sios, kaip Toronto Prisikėlimo 
parapijoje, o LKM D-jos ; sky
riui patarė kreipti ypatingo dė
mesio į katalikiškas lietuviškas 
tradicijas. : -

Narė J. SriuViškienė maloniai 
dalyves nuteikė, akompanuo
jant muz. Gailėvičiui, padainuo
dama “Yrą šalis”, “Pražydo pa
sklido žiedai” (kompoz. Šopa
gos) ir ariją iš-operos “Madame 
Butterfly”.

Užgavėnių baliaus pelno bu
vo arti $500.-Iš jo agapės - susi
rinkimo proga įteikta piniginės 
dovanos “Moters” žurnalui per 
šio žurnalo redaktorę St. Pra- 
puolenytę, ' Saleziečių gimnazi
jai ir vaikų literatūrinėms pre
mijoms per Iz. Matusevičiūtę ir 
vaikų darželiui vadovaujamam 
Nek. Prasidėjimo seselių. Iš to 
paties pelno šio sk. moterys dar 
yra paskyrusios $100 Prisikėli
mo par. bažn. statybos fondui, 
$100 įvairiems socialiniams rei
kalams ir $20 Martyno Jankaus 
vaikams. x

Virimo - kepimo kursų vado- w 9<»raiu. Skambinti RO. 6-7357. 
vė p. KerŠeviČienė pranešė, kad Išnuomojamas kambarys I augšte ir go- 

*•_ I- _ _________ ■______________________ J-a.* TEA

vadovybėje

vyr. skautininkas paskyrė jūrų 
V .s. Vladą Šarūną, tuntininko

Vengrijos sukilimui paremti 
išrinktoji komisija surinko 
$173,25. Kartu su A. Vartų para-pavaduotoju pakviestas irgi v.; ou T> i-

s. Česlovas Senkevičius. i oi jos $102 ir Montr. Akademinio Režisuoja Kleizaite-Kerbeliene, 
io’____________________cnrlom rpžisūms nadpipins S Paulaitis.s. Česlovas Senkevičius.

Vasario 16 gimn. būrelis Nr. 13
Toronte buvo didžiausias na

rių skaičium būrelis Nr. 4. Su
sitarus su jo vadovu A. Kuolu, 
dalis narių, iš kurių mokestį su
renka P. Lelis, sudarė atskirą 
būrelį Nr. 13. (Šis numeris buvo 
anksčiau veikusio J. Balsio bū
relio).. Tuo būdu Toronte da
bar veikia 10 būrelių. Būrelio 
Nr. 13 nariai: Abromaitis Vy
tautas, Aperavičiūtė Aniceta, 
Bačėnas Vincas, Bersėnas Juo
zas, Grigaitis Kęstutis, Kaške- 
lis Juozas, Kvedaras Pranas, Le-

Sambūrio auka $25, viso sudaro; režisūros padėjėjas S. Paulaitis. 
$300. Pinigai perduoti Montr. i Madų paroda nukelta į balan- 
Vengrų bendr. vadovybei.\ Yra jžio 27 d.
aukota kraujo *•' j Bankas “Litas” jau turi 242

Antikomunisln-es parodos is-1 narius $85_000 doj indėliu ir 
laidoms pacen^ti ;po vasario 9 $70 000 išduotų paskolų. Bankas .
d. seimelio posa^z.o . irimo V|s dar rįi,ojasj trumpalaikėmis 
ouvo surinkta $19. . . . nors paklausa F«-

Antikomunist. parėdai ruošti, skoloms labai didelė. Tam dar
Centr. komiteto pradinėms is-!rejkia didesnės indėlių sumos, 
laidoms padengti mūsų bend- , sparčiai auaa
ruomenės pirmas įnašas J>50 Į Banko «Litas» mokami augš- 

tesni procentai už indėlius, po
mirtinis draudimas ir kt. privile
gijos įvertinamos vis didesnio 
tautiečių skaičiaus. P. R.

“Rapsuotoji”
Kas nėra skaitės “Raupsuoto

sios”? Jos istorija niekad ne- 
..... senstanti. Montrealiečiai vėl tu-

Kun. dr. M. Kavolis i rj|e progą ją pamatyti ekrane.
Tai jau paskutinė proga: šį sek
madienį, balandžio 14 d., Gesu - 
Hali — 1200 Bleury St. keturi 
seansai: 1.30, 3.45, 6 ir 8.15 vai. 
vak. (šk)

Lietuviai festivalyje. Šių metų 
tautinių grupių dainos ir šokių 
festivalis, suorganizuotas pran
cūzų katalikų ir neokanadiečių 
organizacijos, vadovaujamas • 
kan. R. Drouin, Montrealio fo
rume bal. 5 d., buvo dedikuotas 
tik iš Romos sugrįžusio kardino
lo J. Em. aPul Emil Leger gar
bei. Dalyvavo eilės tvarka: lie
tuviai, latviai, rumunai, lenkai, 
vengrai, italai, vokiečiai, rusai, 
ukrainiečiai, kiniečiai bretonai, 
šveicarai, japonai, slovakai, is
panai ir Quebeco prancūzai. Pa
sirodymas pradėtas vėliavų pa
radu, kuries buvo išrikiuotos es
tradoje ir pasiliko ten per visą 
programą. Tik gaila, kad jų tar
pe nesimatė mūsiškės.

Po kan. R. Drouin pasveikini
mo kalbos sekė visų tautybių 
pasirodymas. Geriausiai pasiro
dė ukrainiečiai, lenkai, šveica
rai, lietuviai ir ispanai. Mūsiš
kiai pasirodė su “vestuvių šo
kiu” ir “malūnu”. Šokėjams va
dovavo Juozas Piečaitis, akorde
onu grojo Aleksas Vičas. Mūsų 
šokėjams labai gražiai pavyko 
pirmasis šokis. "Malūnas”, šo
kėjams pasklidus didelėje foru
mo arenoje, nebeišėjo taip .dar
niai. Trūko lygiavimo gretose ir 
greitumo sukinių bėgimuose. 
Pradėję kiek per didele sparta, 
mūsiškiai į galą atrodė “išsipum 
pavę”. Atrodo, kad mūsiškiams 
tokiais atvejais trūksta sceniš
ko mūsų šokėjų bei jų šokių api
pavidalinimo. Šiame festivaly
je tokiu scenišku savo grupės 
pristatymu publikai ypatingai 
vykusiai pasirodė ukrainiečiai ir 
lenkai. Lenkų grupę į areną pa
lydėjo ištisa rikiuotė baltai rau
donomis uniformomis pasirė
džiusių dailių vyrų, lenkų spor
tininku, kurie lyg garbės sargy
ba išsitempę stovėjo per visą 
pasirodymą. Mūsų tautiniai rū
bai yra nuostabiai gražūs ir jei 
mūsų šokėjus į aikštę palydėtų 
sakysim, mūsų daliosios mergi
nos tautiniuose drabužiuose, 

: efektas būtų žymiai stipresnis ir 
■šokiai neatrodytų tokie “nuogi”. 
•Taip ©at reiktų susitarti su.sa
lės šviesų reguliuotojais, kad 
prožektoriai mūsų šokiif metu 
nekaitaliotų šviesų spalvų. Mū
sų taut’niai rūbai, neturi jokių 
spindinčių puošmenų ar bližgu- 
čių geriausiai atrodo skaisčioje

• saulės šivesoje.
Festivalio metu buvo įteiktos 

; dovanos geriausiai baigusiems 
šios žiemos prancūzų k. kursus 
kursantams. Iš lietuvių bronzi
ni medalį gavo Sofifja Zemlic- 
kienė.

įteiktas per mūsų atstovą tame i 
komitete P. Povilaitį.

Seimelio Prezidiumas
lis Petras, Meilus Vytas, Mockus j Šv. Jono liuterionių bažnyčioj, 
Juozas, Simanavičius Jonas R.,: 3594 Jeanne Mance ir Prince 
Sonda Vladas, Stanaitis Juozas,' Arthur gt. kampe, Verbų sek- 
Strazdas Jurgis, Šalkauskienė '■madieni, balandžio 14 d., 1.30 v. 
Natalija, Tamošauskas Liudas. Į p.p., lietuvių pamaldos ^su šv.

P. Lelis, ŠF įgali gimn. I komunija. 7'
Senatvės pensijos 'j Atvelykio vakarą ruošia LKM 

(NCP) Michael Starr, progr. 1v/r' 
konserv. atstovas parlamente iš 
Ontario apyl. pateikė parlamen
tui iežoliuciją, pagal kurią par
lamentas pareiškia nuomonę 
jog vyriausybė turėtų pasiūlyt: 
Old Age Assistance ir Old Age 
Security įstatymus ta prasme 
kad naujiesiems ateiviams pen
siją būtų galima duoti ne po 20 
bet po 10 metų. Savo siūlymą 
jis konservatorių vardu rėme 
tuo faktu, kad daugelis ateivių 
atvyksta į Kanadą pagyvenusio 
amžiaus ir 20 metų dirbti jau 
negali.

PARDUODAMAS RESTORANAS su gera 
Iclijentūra. Tel. EM. 6-7060.

IEŠKAU KAMBARIO su garažu ir ga
limybe virti. Tel. RO. 2-8903.

REIKALINGAS dviems suaugusiems bu- 
i tas — ,2 kamb. ir virtuvė’— be baldu.

D-jos Montrealio skyrius balan
džio 27 d., šeštadienį, 7 vai, vak., 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Įvairi programa ir margučiu 
varžybos. Kviečiame visus skait 
'.ingai atsilankyti, V-ba.

“Tauro” narių visuotinis su- 
:’-ink’mas šaukiamas šį sekma

dienį, balandžio 14 d., po 11 vai. 
■sarna.iau ' A v oaraniu” salė'? 

1465 de Seve St., Cote St. Paul. 
Atskiro šaukimo nebus. Narių 
dalyvavimas būtinas. V-ba.

“Tauro” sporto klubo valdyba 
kovo 31 d. svarstė geg. 25 d. or
ganizuojamo vakaro klausimus. 
Į šį vakarą su koncertu atvyks 
<omp.. J. Gaidelio vadovauja

mas Bostono vyrų choras su so
listais. Vakarui salė gauta Car-

“mortgage” pa-

gegužės 5 d. įvyks žiemos se
mestro kursų baigimo iškilmės 
(kursų II-as semestras prasidės 
po vasaros atostogų). Bus kvie
čiamos visos narės su šeimomis, 
bus premijuojami kursančių ge
riausiai pagaminti valgiai ir t.t. 
Kadangi ta dieną bus Motinos 
dienos minėjimas, ^i į kursų 
baigimo iškilmes bus kviečiamos 
ir seniausios mūsų kolonijos 
mamytės. s■< ‘A f •;

Agapė praėjo jaukioje seseriš
koje nuotaikoje. Dgv-

rožaš. Gėlimo naudotis 154 Do-
vercourt Rd., tel. LE. 5-081L

Išnuomojami du kambariai su virtuve 
be baldų. 30 Hepburn St., LE.3-6930.

■{nuomojami 2 kambariai, su ar be bal
dą. Ramu* namas. Tel. LE. 2-2765.

Wa$aga Beach, prie upės kranto par
duodami keturi vasarnamiai ir sklypas. 
Kaina $18.500. Teirautis pas Petrą, tel. 
LE.1 1-8711.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimo* Toronte ir t tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežime 
specialistai. Viso* vežama* turtas ap
draustas. Važiuojam ko* savaitę į Mont
real}, Londoną, Wind*orą, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL LE. 4-1403 

TORONTO

DIDYSIS LENKIŠKAS FIL
MAS PAGAL HELENA 
MNISZEK VEIKALĄ 
RAUPSUOTOJI 

lankytojams pageidaujant pas
kutini karta Montrealy rodomas 

SEKMADIENĮ, balandžio 14 d 
4 seansai: 1.30, 3.45, 6 ir 8.15. 

įėjimas $1, vaikams 50c., 
iškaitant ir mokesčius.

GESU HALL, 1200 Bleury St. 
Filmas yra 35 mm teatrinio dydžio. 
Taigi girdimi gryni garsai ir matomi 

ryškūs paveikslai.

'J . , TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”
' Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 

duodamos bet kokiam geram tikslui.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 

parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

i

t

1611 BLOOR ST. WEST. TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui
Rėm.

PRAŠAU KREIPTIS Į 

A L G ARBENS 
REAL ESTATE

I4K

nepamiršklte užsukti lietuviAkon dovanų, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.


