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Ar tiki? Kristaus Prisikėlimas

FEL1KSAS JUCEVIČIUS
Kai Nukryžiuotąjį slinko pridengti vakaro melsvuma, vadai 

ir rašto žinovai rinkosi šventyklom Juk reikėjo padėkoti Augščiau- 
siajam, kad taip lengvai pavyko susitvarkyti su tuo, kuris drįso 
juos vadinti angių veisle ir pabaltintais karstais. Tačiau ten jų 
nuotaiką šiek tiek drumstė plyšusi uždanga. Argi Šventųjų Šven
tasis būtų palikęs savo namus? Ne, tai negalimas dalykas. Norė
dami atsikratyti šitos nemalonios minties, jie žvelgė išdidžiai į 
Golgotą, kur vidurinysis iš trijų kryžių bylojo jiems pergalę. Kaip 
ten bebūtų su šventyklos Dievu, viena jiems buvo aišku, kad ne
maloni istorija su Jėzumi buvo baigta ir — ant visados .

Tačiau penktadienio džiaugsmas truko neilgai. Parisiejų trium
fas buvo tiek pat trumpas, kaip ir šventyklos šikšnosparnių naktis, 
nes jau trečiosios dienos rytą Nukryžiuotasis žengė iš kapo nu
galėtoju.

Kai praėjus subatai, taip sako mums Raštai, moteriškės nu- 
- skubėjo ištepti Viešpaties kūno, didžiausiam jų nustebimui, rado 

kapą, tuščią. Sargų taip pat nebebuvo. Ten testo vėjo tik du nuo
stabiais rūbais apsirengę vyriškiai. “Kam ieškote gyvojo tarp mi
rusiųjų? Jo čia nėra. Jis prisikėlė!” — taip pastarieji ramino iš
gąsčio apimtas moteriškes. Savo Mokytojo karste neberado ir po 
to atskubėję apaštalai Petras su Jonu.

Kad Nukryžiuotasis buvo iš tikrųjų prisikėlęs, greitai paliudijo 
tolimesni įvykiai. Dar tos pačios dienos rytą Magdalena sutiko Jį 
darže. Kiek vėliau Jis keliavo su dviem mokytiniais į Emaus mies- 

■ tėlį. Paskiau pasirodė apaštalams ir abejojančiam Tomui rodė 
likusias žaizdų vietas... žodžiu, Mirusysis vėl buvojo su gyvai
siais. Jėzaus Nazarėno istorija nebuvo baigta — iš tikrųjų ji tik 
prasidėjo. > .

ie ir nuo 
lvo ronaa-

a&Ė|KK&<tao ja 1903-1929 m. lai- 
Imt^Otstebėdąmas jį pagrindi- 
aioĮjjįjjfikėjo dr. Jivago akimis.

savo nu
tolstąįjgųio partinės linijos, roma- 

irėj^ išeiti Rusijoj 1954 
Šįo uždraustas, nors jo ke- 
taukos pasirodė “Znamia” 

Tada rankraštis atsidū
rė Italijoj pas Milano leidėją 
”-*'"^i|li, marksistą, kuris jį ir 

te. Dėmesį atkreipė žymu- 
ąos žurnalas “La Civilta 
ja” paskelbęs plačią re-

sis

individualios minties verte. Im
ta manyti, kad dorinio jausmo 
laikai praėjo ir kad dabar reikia 
dainuoti choru ir gyventi abso
liutinėmis kitų primestomis idė
jomis. faip prasidėjo žodžių ka
ralystė,....” Rusija gyvenanti 
“sunkias dienas”, kaip kadaise 
Jėzus “paskutinę savaitę... Je
ruzalėj”. Magdalenos žodžiais ta
riant: “Rytoj plyš šventyklos už
danga ... virš mūsų galvų, dan
gaus skliaute išsities šis kry
žius .. .. Praeis trys dienos, ku
rios nublokš žmones tokion tuš- 
tumon, kad per tą laiką pasaulis 
bus pribrendęs prisikėlimui..

Kitas B. Pasternako kūrinys, 
parašytas 1934 m. ir uždraustas 
Sov. Sąjungoj, “Pasakojimas”, 
išėjo Prancūzijoj ir per kelias 
dienas buvo išpirktas. Jį išleido 
Vitte kolekcij«^^Rytų vėjas”, 
kuri pavesta tvOTfytisteyų.lįtę-
ratūros specialistui B. Goriely. 
“Pasakojimas” irgi dvelkia krįkš 
čioniška mintimi. Dar neseniai 
B. Pasternaką Maskvos priemies

jno puslapio trykšta pa- 
grviltįs, prisikėlimo laidu-

fat^jį|Ht4^Hyrauja jtyje aplankė vokiečių “Die Zeit 
mjį^^/Pasak B. Paster| 
Rusijoj, gerbūvis visada

★ ★ ★ ■

Jėzaus prisikėlimas yra vienas tų lemtingųjų įvykių, kuris 
pasaulio istorijos eigą pasuko kita linkme. Iki Velykų ryto kančia 
ir neviltis, baimė ir mirtis apspręsdavo žmogaus likimą, o po jo — 
tikėjirilas į Prisikėlusįjį bei prisikėlimo viltis. Tiesa, ir po Jėzaus 
pergalės žmonės miršta ir kenčia, tačiau dabar kančia ir mirtis 
nebegalį nutolinti geros valios žmonių nuo galutinio tikslo. Tikin
čiajam kailčia yra kelias, o mirtis — vartai į amžinybę. Ne t>e Pa- 
grindo šv.'Povilas pasididžiuodamas klausa: “Mirtie, kur yra 
tavo pergalė? Mirtie, kur yra tavo geluonis?” (1 Kor. 15, 58). O 
jei mirtis yra'b.ugalėta, tai tuo pačiu ir nuodėmė, kuri yra mirties 
priėžast^.Mėš 
“mes daugiau nebevergautumėm nuodėmei” ir “turėtumėm kaip 
tikslą amžinąjį gyvenimą”. '

Lengva suprasti, kodėl apaštalas Povilas, išgirdęs apie Ko
rinte sklindančius abejojimus mirusiųjų prisikėlimu, stengiasi juos 
išblaškyti nesugriaunamuoju Jėzaus prisikėlimo argumentu. “Jei 
nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus neprisikėlė. O jei Kris
tus neprisikėlė, tai mūsų skelbimas yra niekai, tuščias ir jūsų ti
kėjimas”. (1 Kor. 15, 13-14). Nuostabiai teisingi yra šitie apaštalo 
žodžiai. Jeigu Kristus būtų neprisikėlęs, šėtonas Ir nuodėmė teoe- 
viešpatautų, žmonija tebevergautų. Apaštalų liudijimas apie žmo
nijos atpirkimą reikštų apgavystę. Visas mūsų tikėjimas remtųsi 
ne dieviškąja tiesa, bet melu. Tačiau taip nėra. Apaštalas aistrin
gai tai pabrėžia: “Bet iš tikrųjų Kristus yra prisikėlęs iš numiru
siųjų”. Ir tuojau priduria: “Kaip per žmogų atėjo mirtis, taip ir per 
žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Ir kaip per Adomą visi miršta, 
taip ir Kristuje visi bus atgaivinti”. (1 Kor. 15, 20-22).

★ ★ ★

Velykos — Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventė. O prisikėlimas,

Kristaus

lies Prisikėlusiojo kapu
Moterys atvyksta 
prie kapo

"Subatai praėjus, Marija Magda
lena, Marija Jokūbo motina ir Sa
lome nusipirko kvepalų eiti Jėzaus 
patepti. Labai anksti pirmo savaitės 
dienę jos atėjo pas kopę, saulei 
jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp sa
vęs: Kas mums atris akmenį nuo 
kapo angos?" (Morkaus. 16, 1-3).'

Jėzaus sekėjai buvo ne tik pa-

DR. RANZ MICHEL WILLAM
prastai. Krautuvės ir prekyvie-' žmogaus Sūnus turi būti atiduo
tos buvo atdaros, gėrybės ir tas į nuodėmingų žmonių rankas, 
maistas jau buv.o išdėstyti, ug- prikaltas prie kryžiaus, ir trečią- 
nys užkurtos. Keletas moterų, ■ ją dieną vėl prisikelti. Eikite, pa- 
pakeliui į kapą, stabtelėjo pre- ■ sakykite jo mokytiniams irjtet- 
kyvietėje, kur galėjo nusipirkti 
tepalų ir kvepalų.

Marija Magdalena atėjo prie 
kapo prieš visas kitas. Ji buvo iš-

r u i, kad jis eina prieš jus į Gali
lėją; ten jį matysite, kaip jis 
jums sakė ...”

Moterys pasitraukė iš olos

kaip matome, pasako du dalykus: kad mirtis ir nuodėmė yra nu- j sišalinę nuo Jo, bet, dalinai, ir 
— —. 1 ' z • 1 JI T • ■ TT ’ j 2 • 1 - A _ _ • - —  2 2 — „2 1- JL1 2 —   • v-> •» ■» /-X Trizwin + T i m Trtcf ngalėtos, ir kad Jėzuje Kristuje įkūnytosios žmonijos prisikėlimas 
yra užtikrintas. Kas su Juo leidžiasi save prikalti ant kryžiaus ir 
miršta nuodėmei, tas kartu turi nepalaužiamą viltį prisikelti Am
žinybės Rytą. Didysis žmogaus troškimas amžiais gyventi tapo 
Kristaus prisikėlimo dėka istorine tikrove. Tai patvirtina ir pats 
Jėzus: “Aš prisikėlimas ir gyvybė, kas tiki į mane, nors ir būtų 
miręs, bus gyvas, ir kiekvienas, kurs gyvas ir tiki į mane, nemirs 
per amžius”. (Jono 11, 25).

“Ar tai tiki?” — Jėzus klausė anuomet Mortą. Tą patį klausi
mą Jis stato Velykų rytą kiekvienam iš mūsų.

Pavergtieji kraštai Liurde
Šiemet sueina 100 metų nuo 

Marijos pasirodymo Liurde. Ta 
proga ten per ištisus metus 
plauks gausios maldininkų mi
nios iš įvairių kraštų. Buvo tikė
tasi, kad į Liurdo iškilmes at
vyks bent vyskupai iš pavergtų
jų kraštų — Lietuvos, Lenkijos, 
ir kt. Ikišiol turimomis žiniomis, 
tos viltys nepasitvirtino. Kardi
nolas S. Wyszynski, visų Lenki
jos vyskupų vardu, atsiuntė Pa
ryžiaus kardinolui M. Feltin te- 
Icramą, kurioje pažymi, kad da
bartinės sąlygos jų krašte nelei
džia pasitraukti nuo pareigų. Juo 
mažiau galima tikėtis Lietuvos 
ir kt. šalių vyskupų atsilankymo 
Liurde. Todėl Liurdo ir Tarbes 
vyskupas P. M. Theas paskelbė 
laišką pavergtiesiems kraštams 
per “Laisvosios Europos” radiją. 
Jame sakoma: “Liūdime, kad ko
munistų pavergtieji katalikai 
centrinėj ir rytinėj Europoj ne
gali pagerbti Išganytojo Motinos 
jos šventovėj. Jeigu jie negali at
vykti pas.mus, mes vyksime pas 
juos mintimis ir maldomis; mi
lijonai maldininkų iš viso pasau
lio. melsis prie stebuklingosios 
Liurdo grotos šiais pasirodymų 
sukakties metais už kenčiančią- 
ją Bažnyčią sovietų valdomuose 
kraštuose”. Savo laišką vyskupas 
baigia linkėjimu, kad pavergtie
ji, Dievo Motinos užtarimu, at
gautų laisvę. Be to jis pridūrė, 
kad už kelių savaičių Liurde bus 
atidaryta paroda, kurioje būsią 
pavaizduotos dabartinės katalikų

Į sąlygos už geležinės uždangos.
Tuo tarpu čia neturime žinių 

apie lietuvių dalyvavimą minė- 
toj parodoj. Reikia manyti, kad 
Prancūzijos ir Italijos lietuviai 
šios progos nepraleis.

KRISTAUS KAPO 
BAZILIKA

Jeruzalėje pradedama atnaujinti 
po Velykų. Viena jos dalis sta
tyta kryžiaus karų laikais. 1910 
m. bazilikos vidus buvo pagrin
dinai atremontuotas po kilusio 
gaisro. Prieš 20 metų ji buvo ap
griauta žemės drebėjimo ir, ar
chitektų pasiūlymu, uždaryta, 
nes bijota visiško sugriuvimo. 
Tada Jeruzalė buvo britų val
džioje, ir, su jų patarimu, buvo 
pravesti bazilikos sustiprinimo 
darbai. Dabar reikalingas naujas 
remontas, dėl kurio teko tartis 
net 4 metus. Mat, baziliką valdo 
trys grupės: katalikų, ortodoksų 
ir armėnų - koptų - syrų. Jos 
dar nėra susitarusios dėl naujos 
katalikų Did. Savaitės pamaldų 
tvarkos.

i nuo viens kito. Jie buvo mieste, 
kurio gyventojai buvo nepalan
kūs. Net ir trumpas pasirodymas 
turėjo tam tikros rizikos. Mat, 
šiuose tirštai gyvenamuose ry
tietiškųjų miestų kampuose ne
priklausąs tai miesto daliai yra 
stebimas daugelio akių. Vyrai, 
tokioje nuotaikoje kaip jie, nesi
elgia apgalvotai ir nesitaria tarp 
savęs; žmogiškai kalbant, bū
dinga, kad moterys, vedinos vien 
savo jausmų mirusiajam Moky
tojui, susijungia bendram veiks
mui anksčiau už vyrus.

Tą vėlų penktadienio vakarą 
laikas neleido moterims atlikti 
jokio labdaros darbo. Bet jos nu
sistatė tai padaryti pirmąją sa
vaitės dieną, tuoj po Įstatymo 
nuskirtosios poilsio dienos. Po 
saulėleidžio subatoje, kelios jų 
nusipirko kvapių žolių bei kve
piančių tepalų. Sekmadienį, pir
mą savaitės dieną, jos išsiruošė 
prie kapo labai anksti iš ryto.

ėjusi su visomis, bet keliavo ap- kaip pabėgėlės, drebėdamos iš 
lenkdama miestą ir niekur nešto- i susijaudinimo. Joms beliko ^tik 
viniuodama. Mylėdama Viešpatį I ieškoti mokytinių.
labiau nei kitos, ji greičiausiai 
norėjo valandėlę pabuvoti viena 
prie jo kūno.

Jos 
bent pranešti, kad kapas 
tuščias.

Nėra žinoma, kada jos

galėjo 
rastas

susiti-
Moterys nežinojo, kad sargy- ko su mokytinias. Faktas, kad jos 

ba buvo pastatyta prie kapo. Ei- nesutiko Petro ir Jono, yra leng-

laikraščio korespondentas. Jam 
autorius atsakęs: “Aš nesu ko
munistas ir netikiu į dialektinį 
materializmą. Aš tikiu į Dievą. 
Amžiai yra laiptai Dievo žings-

Mano. pastabos: Tiems, kurie 
neturi Lietuvos Cantionalo, mū
sų pridedamos pamaldos buvo

^iSausio 13 d,)^ kuriame, ne išim-r 

riis non obstantibus quibuscum- 
que, leidžiama:

1. Prie Šventosios Savaitės per 
tvarkytųjų apeigų priderinti Lie 
tuvos bažnyčiose buvusias pride
damąsias apeigas, kokios jos bu
vo paduotos aprašytos Lietuvos 
Provincijos Cantionale (pagal 
senąjį Petrikavo Ritualą). Į

2. Ne išimties keliu, o pastoviai i karstą, 
leidžiamas Didžiojo Šeštadienio, 
t.y. Velykų Vigilijos, pamaldas 
pradėti prieš sutemstant, bet ne 
orieš saulės nusileidimą..

3. Šis Šv. Kongregacijos raštas 
galioja: a. visai Lietuvai, b. visur 
pasaulyje vadinamoms tauti
nėms lietuvių parapijoms (ko
kios pav. yra Amerikoje ar Ka
nadoje), c. ten, kur yra naujai 
paskirti Lietuvių Tautiniai Di
rektoriai pagal encikliką Exul 
familiae. Tuose kraštuose, kaip 
pav. Australijoje, P. Amerikoj ir 
kitur, nors parapijos ir nėra, ta
čiau lietuviai turi savo atskiras 
pamaldas, ten jie gali, jeigu gaus 
bažnyčią, turėti pamaldas pagal 
šį Šv. Kongregacijos raštą.

trys ostijos. .
Penktadienį po bendrųjų litur

ginių pamaldų Švenčiausias Sa
kramentas monstrancijoje, ap
dengtoje permatomu veliumu, 
procesijoje nešamas i Karstą ir 
čia paliekamas išstatytas ligi Ve
lykų ryto. Kryžius adoracijai, po 
šios procesijos, padedamas prieš

Šeštadienį nėra nieko ypatin
go, o, išskyrus, kad vietoje vi
durnakčio pamaldas galima pra
dėti saulei nusileidus.

Sekmadienį ryte būna Rezu- 
rekcijos apeigos, procesija su 
Švenčiausiu Sakramentu ir šv. 
Mišios. Lietuvoje po procesijos, 
prieš šv. Mišias būdavo gieda
mas Matutinum.

Kad išvengus nesusipratimų, 
norintieji tokias pamaldas turėti 
kunigai ras būdą kiekvienas su
sižinoti su savo dijecezijos Kuri
ja.

vai išaiškinamas rytietiško mies
to plačių ir siaurų gatvelių pai
niava. Be to, Jeruzalė nebuvo jų 
tėviškė. Tiedu mokytiniai buvo 
iškeliavę kapo link išgirdę Mari
jos Magdalenos parneštą žinią. 
Galimas daiktas, kad šioji mote
rų grupė susitiko kitus mokyti
nius, o ne Petrą ir Joną. Patys 
pranešimo žodžiai apie Prisikėli
mą atspindi didelį to ryto susi
jaudinimą. Yra užrašytos tiktai 
paskiros scenos, kurios nėra aiš
kiai apibrėžtos ir nesekančios 
paeiliui. Apaštalai bei mokyti
niai nepatikėjo baisiai susijaudi
nusioms moterims.

Petras ir Jonas 
prie kapo

"Tuomet Petras ir anas kitas mo
kytinis išėjo ir atėjo pas kopę. Juo
du bėgo drauge, bet anas kitos mo
kytinis bėgo greičiau už Petrę ir 
pirmas atvyko pas kopę. Pasilen
kęs jis pamotė padėtos paklodes, 
tačiau į vidų nėjo". (Jono 20, 3-5).

Marija Magdalena buvo atne
šusi žinią: “Jie paėmė mano Vieš 
patį”. Greičiausia ji buvo pasa
kiusi tik Petrui ir Jonui. Šie tuo
jau pat išsiskubino prie kapo. 
Kažkas naujo pabudo jų širdyse. 
Tylėdami jie skubiai žengė. Jo
nas pirmas pasiekė kapą. Būdin
ga ramiam Jono charakteriui, 
kad jis įžengia tiktai į prieangį, 
kad pasilenkęs pažvelgtų į laido
jimo olą.Kažkas svarbaus čia bu
vo atsitikę. Jonas, atrodo, neno
rėjo faktus aiškintis vienas be 
liudininko.

Petras, sekęs jį, buvo labiau 
susijaudinęs ir pasiryžęs. Jie 
ižengia kartu laidojimo olon; 
kaip žmonės, kurie eina juo at
sargiau, juo didesnis yra pavo
jus, viską apmesdami skubiu 
žvilgsniu. Jie mato drobules, ku-

• vo Galilėjoje, sakydamas, kad I riose kūnas buvo įvyniotas, bet

damos gatvėmis nešinos žolėm ir 
kvepalais, vis klausė save: “Kas 
atris mums akmenį nuo kapo an
gos?” Aplinkui dar nebuvo žmo
nių, kurie būtų noriai tai padarę 
už arbatpinigį.

Vartai į sodą, per kuriuos ka
reiviai buvo išbėgę, stovėjo at
viri. Kai moterys priėjo arčiau, 
pamatė, kad akmuo buvo nuris
tas. Pasijutusios, jog yra apsup
tos priešų, jos skubinosi kapo 
link lyg į saugią vietą. Dabar jos 
jautė, kad Mokytojo kūnui nebu
vo saugu net ir kape.

Kol moterys atvyko, Marija 
Magdalena jau laukė prie kapo; 
ii buvo pirmoji susipratusi tuo- 

. jau pranešti apaštalams. Ji iš- 
| skubėjo atgal į miestą ir pranešė 

Balandžio mėnesį saulė pateka į Petrui su Jonu, kas buvo įvy-
virš Alyvų kalno apie šeštą va
landą. Šiuo laiku gamta būna 
savotiškoj nuotaikoj. Gatvės dar 
būna pripildytos vėsaus nakties 
oro, lyg rasos prisigėrusios. Pir
mieji asilai apkrauti odiniais 
maišais, pilnais vandens iš už 
miesto esančių šaltinių, atžings- 
niuoia kapojančiais žingsniais; 
pakyla dulkės, varovų balsai 
skamba tvirtai ir linksmai. Mo
terys, nešinos pilnom pintinėm 
daržovių, seka šiuos apkrautus 
gyvulius.

Ši rytą, po poilsio dienos, ju
dėjimas buvo didesnis nei pa-

kę. Ką ji buvo tesi vaizdavusi, da
bar pasidarė tikra jos mintyse: 
“Jie paėmė Viešpatį iš kapo, ir 
mes nežinome, kur jį padėjo”.

Kitos moterys, kurios pasiekė 
kapą vėliau, pasiliko valandėlei. 
Pasistačiusios ąsočius su kvapio
mis alyvomis ir dėžutes su bran
giais kvepalais, pasilenkė įeida
mos j Numirusiojo olos priean
gi ir dairėsi. Tada jas pagavo 
nauja baimė. Staiga prieš jas sto
vėjo du vyrai, apsirengę baltais 
drabužiais. Šis vaizdas siaurame 
laidotuvių kambarėlyje, apsup
tame solidaus akmens sienomis, 
atrodė visiškai skirtingai, nei at
virame ore. Moterys išsigando ir 
nuleido savo akis prieš žvilgan
čias figūras. •

Iš vieno angelo lūpų pasigirsta 
-aminą žodžiai: “Nebijokite: jūs 
ieškote Jėzaus Nazarėno, kurs 
buvo nukryžiuotas: jis prisikėlė, 

i jo čia nėra, štai vieta, kur jie bu- 
Jvo ij paguldę. Atsiminkite, kaip 
j jis jums kalbėjo kuomet dar bu-

pats kūnas yra dingęs. Evangeli
jos nieko nesako ką jie kalbėjo. 
Matyt, jie tik pasikeitė žvilgs
niais.

Jų sielosna buvo įsigavęs lyg 
ir koks prisikėlimas: tikėjimas, 
kurs nesąmoningai slypėjo juose, 
dabar pabunda; gyvoji jėga, kuri 
skatino eiti juos prie kapo, iš
ryškėja: jie praregi, kad Jėzus 
prisikėlė, ir šis praregėjimas 
tampa • lyg kylančia saule, lei
džiančia jiems matyti visa, ką 
jie buvo patyrę Jėzaus draugys
tėje, naujoje šviesoje: jo stebuk
lus, jo žodžius apie kančią, mir
tį bei prisikėlimą ir jo apleidimą.

Mes galime nujausti, bet nie
kada negalėsim pilnai suprasti to 
sukrėtimo apaštalų sielose, kuris 
neišnyko iki Šventosios Dvasios 
atėjimo. Tas krikščionybės ga
lingas suliepsnojimas, vėliau 
daug reikšmės turėjęs paskiroms 
sieloms, ieškančioms tiesos, 
jiems buvo ne tik vidiniu, bet ir 
tikras išorinis patyrimas. Apaš
talai buvo gyvenę su Jėzumi 
kaip žmogus su žmogum, t.y. su 
Tuo, kuris dabar iš kito pasaulio 
karalystės apsireiškė kaip Dievo 
Sūnus ir visų Viešpats.

Žmogaus gyvenime yra dienų, 
kurios, reiškia ištisus metus. 
Apaštalai buvo patyrę tokių die
nų nuo Jėzaus įžengimo Jeruza
lėn; kitos panašios dienos jų 
laukė ateityje.

Pirmasis bandymas 
paneigti Kristaus 
prisikėlimą

"Joms nuėjus, Jtoi, koikurie sor.
(Nukelta į 3 psl.)

t Vysk. Vincentas Brizgys.
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(leidžiamas Niujorke) prof. Da-

knygų apie Rusiją, rašo:

Per susirinkimus ir įvairius Į dė buvo prieš 2000 metų! Netie- 
minėjimus mes visuomet kalba- są. Toji žvaigždė ir šiandien yra.
me apie mūsų gražiąją Lietuvą, 
jos garbingą senovę, pasakojame 
vieni kitiems, kokios gražios mū
sų pasakos, mįslės, patarlės, pa
pročiai ir kokia garbinga buvo 
mūsų praeitis. Raginame jauną
ją kartą nepamiršti mūsų gražios 
kalbos ir papročių

Viskas be galo’ gražu ir daug ’* S UL9 • V . V • Vkam tos kalbos ištraukia ašaras, 
daug kas šilkinėmis nosinaitėmis 
šluostosi akis ir nosis. Bet aplei
džiant salę, nudžiūva ašaros ir 
gyvenimas eina kitu keliu. Daug 
kas pasako, kad gyvename sveti
mame krašte, kur kiti papročiai 
ir žmonės; nėra pasaulyje teisy
bės ir mes tiesos nerasime.

Jeigu mes netikime į tiesą dė- 
liąi susidėjusių naujų aplinky
bių, tai reiškia mes nebetikime ir 
tiesos prisikėlimu. Nebetikime, 
kad kelsis mūsų tauta, viską pa
liekame praeičiai, laidojame tie
są. Betgi teisybės negalima pa
laidoti. Teisybė prisikels, kaip 
kėlėsi Kristus.

Kad ir tamsi ir juoda mūsų 
tautos dabartis, šiuose žmonijos 
sūkuriuose, bet vistiek ji kel
sis, prisikels tikrai, jeigu mes ti
kėsime ir dirbsime, teisybė bus 
mūsų pusėje. Nors tamsus ir juo
das Didysis Penktadienis, bet po 
jo seka Trečioji Diena — Tiesa 
keliasi, kai jau prarastos visos 
viltys, kad ji prisikels.

Kokia graži ta Kristaus - Die
vo misterija- Galima paminti po 
kojomis visą žmogų, galima pri
kalti Tiesą prie kryžiaus, pagul
dyti į kapą ir užristi didžiulį ak
menį. Atrodo, viskas baigta, vi
sos viltys prapuolė... Mirtis..., 
bet išsigąsta sargybiniai ir iš ka-. 
po išeina Tiesa, kurios negalima 
palaidoti.

Tiesa paėmė viršų — prisikėlė.
Herodai. žudė nekaltus kūdi

kius ir pilotai nusiplovė rankas 
prieš du tūkstančius metų. Šių

patį. Vieni įsakė išžudyti visus 
žydus ir mums atrodė, kad vis
kam’ bus galas. Mums visiems ži
nomi pilotai nusiplovė rankas 
Vengrijos įvykiuose. Tiesa buvo 
kankiniu pusėje ir veltui hero
dai žudo tautas, o pilotai plauna- 
si.rankas, jie tiktai dar labiau iš
duoda save, parodydami savo ne
supratimą.

Tiesa į trečią dieną kelsis, t.y. 
po labai ilgo laiko, kai lavonas 
ims gesti, kai akmuo tebebus už
ristas, sargyba pastatyta.

Didžioji pergalė. Velykų ry
tas! Koks be galo didelis džiaugs
mas! . '

Dabar, kai mūsų tauta nukry
žiuota, kai žmogus ir teisė pa
minta po kojomis, kai mes iš
blaškyti po visą žemės rutulį, 
jau mums atrodo, kad vilties ne
bėra. Pamirštame Visas bendruo
menes, nebelankome susirinki
mų, į viską mojame ranka.

Ir ateis laikas — gal daug kas 
iš mūsų nesulauks — kelsis Tie
sa, kelsis lietuvių tauta, numetus 
visus priespaudos pančius. Kokia 
bus širdgėla ir kartu gėda tiems, 
kurie dabar nebetikime į mūsų 
tautos prisikėlimą, o jeigu ir ti
kime, tai sakome, kad mes to nę.t 
sulauksime. Kaip klysta tfe, ku
rie, tautos gyvenimą matuoja sa-" 
vo gyvenimu ir jeigu tautos pri
sikėlimą numato po jo, numoja . 
viskam ranka. Jie jau pamirš# 
tuos du žodžius:

Kristus kėlės!
Kokie dideli žodžiai, didelė gy

venimo prasmė. Tai žvaigždė, ku
ri veda į Betlėjų. žvaigždė, kuri 
atvedė prie Gimimo, paskui prie 
Prisikėlimo.

Pasakys gal kas, kad ta žvaigž-

Ji visiems šviečia ir veda į taiką 
ir tiesą, tiesos pergalę.

Norint ją pamatyti, reikia ilgai 
žiūrėti. Žiūrėti ne akis išplėtus, 
bet užsimerkus. Reikia ilgai, il
gai žiūrėti. Kas taip žiūri, mato 
žvaigždę atominiuose sūkuriuo
se, kuri veda į taikos ir sugyve
nimo kelius. Toji Žvaigždė, tai 
Tiesa, kurios žemėmis užberti 
negalima. Toji žvaigždė nurodė 
kelią Vengrų savanoriams, ku
riuos kaimynai palaidojo, bet 
kurie vėl kelsis ir tiesa bus jų 
pusėje.

Šių dienų herodai ir pilotai, 
buvo abejingi tiems įvykiams. 
Bet tą Žvaigždę matė ir šiandien 
■milijonai žmonių. Protesto var
dan išėjo tūkstančiai, visose sos
tinėse, prašė sudrausti Vengrų 
jįautos žudymą ir pasmerkė smur 
tą. Tiesa yra ir ją daug kas mato.

Keista, kodėl mes, kurie pali
kome tėviškes ir namus, pamir
šome tikėjimo viltį. Pamiršome, 
kas buvo miela ir šventa. Kiek
vienas einame savo keliu, krin- 
kame, kada ypatingai reikia bu
dėti ir laukti.

M. Šalčiūnas.

sienio politikoje prasidėjo po 
metų Stalinui minis. Pradžioje 
nedrąsus, 1955 metais jis pasida
rė pirmaująs. Maskvos politika 
taikiems ir neutraliems kraštams 
rodo svarbių atmainų. Ji atme
tė mintį, būk tarp kapitalizmo 
ir komunizmo karas neišvengti- 
nas. Leninui ir Stalinui čia bu
vo kertinis akmuo ir tarnavo ko
munizmo išplitimui. Kolkas ne
randama kuo akmuo pakeisti. 
Maskva pasaulio 80 valstybių 
dabar skirsto penkiomis grupė
mis: 1) JAV — pati “reakcin
giausią”, 2) JAV talkiai — At
lanto ir Bagdado sąjungų nariai, 
3) Neutralūs kraštai: Suomija, 
Austriia, Jugoslavija, Šveicari-

vietų piliečiams skurdą, o dikta
tūros nosies kišimą svetur kiršin
ti, ardyti ir griauti. Jos priemo
nės gal netiek baisios, kaip Ko
rėjos karas ar Berlyno blokada, 
bet siekia to paties.

Sovietų politika Europai buvo 
pagrįsta Maskvos karišku pajė-

Gįėmeslp įįamų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumožinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kod 
gauti geresnį šildomą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumertai turė
tų būti Hvolyti, patikrinti ir tinka
mai nu reguliuoti bent sykį f metus.

Atlieku visus ąugičieu įvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda-

patartinas anksti

Jusf -patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas 
LE. 6-5113 
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Suteiks skubų, ilgai trunkantį 
skausmų nuraminimą — taip 
pat lengvai pakelia žmogaus 
nuotaiką.
Teikia greitą pagalbą nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišaldy- 
mo, išijas, lumbago, reumatinių 
ir artritinių skausmų.
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ziįa, Burma, Egiptas ir kiti, 4) 
SS talkiai-(pavergti kraštai) — 
septyni Europoje, keturi Azijoje, 
5) Sovietų Sąjunga.

Komunizmas, girdi, plintąs iš 
viršūnės Maskvoje ir žemyn ir 
politikos tikslas esąs JAV tal
kius padaryti pirma neutraliais, 
o po to priklausomais Maskvai. 
Tuo tikslu neutraliems kraštams 
teikiama ginklų ir kurstoma 
prieš Vakarus. Šalia to, teikia
ma ekonominė parama ir tchni- 
kos pagalba, ši parama yra 
kruščiovinė naujenybė. Jos ver
tė siekia pusantro bilijono dole
rių ir pusė jau įteikta; 60% pa
rūpino Maskva, 40% išspaudė iš 
Čekoslovakijos ir Rytų Vokieti
jos. Ginklais parama siekia 400 
mil. dol. Apie 2.000 sovietinių 
technikų dirba svetimuose kraš
tuose. Pavergtiems kraštams su
teikta apie bilijonas dolerių pa
skolų ir paramos, daugiausia Ki
nijai. Skolinama 2Vi% dvylikai 
metų. Maskvos svetur eksportuo
jamą kapitalą, aišku, parūpina 
spaudžiamieji SS piliečiai, dar
bininkai ir ūkininkai. Nežiūrint 
jos paramos pažangos, SS gyven
tojų gyvenimo lygis stebėtinai 
skurdus ir žemas, štai kodėl bū
tina palaikyti diktatūrą. Jei vi
suomenei būtų leista laisvai savo 
balsą reikšti, kažin, ar jis pritar
tų politikai vietinių skurdu sta
tyti plieno dirbtuves lindiiai, ar 
automobilių įmoifcs Kiniją.' "į

Iš to tenka pasidaryti išvadą, 
kad Kruščiovas, “atsisakydamas” 
Lenino - Stalino pažiūrų apie ka
ro neišvengiamumą, tai nedaro 
susitaikymo su Vakarų pasauliu 
sumetimais. Kruščiovo “naujo
ji” linija, po senovei, reiškia so-

partijomis. Įdomu, nors kariškas 
pajėgumas nesilpnojo, bet komu
nistų partijos ėjo menkyn. Šalia 
to, pavergtuose kraštuose kilo 
sąjūdis “toliau nuo Stalino”, ar
čiau “prie tautinio komunizmo”. 
Tuose kraštuose gyvena 105 mi
lijonai žmonių. Lenkijoj, Veng
rijoj ir Jugoslavijoj, kur sąjūdis 
ypač pasireiškė, gyvena 50 mili
jonų. Neramu ir Rytų Vokietijoj, 
kur 17 milijonų. Čia svarbi kri
zė Sovietų imperijos viduriuo
se. Tai pradžia didelio vyksmo, 
kuris, nežiūrint laikinų sulaiky
mų, turės pasibaigti pavergtų 
kraštų imperijos subyrėjimu Eu
ropoje; Pavergtų kraštų pusant
ro milijono kareivių jau nebepa
tikimas talkininkas Maskvai. Po 
Stalino mirties tai vienas di
džiausių nepasisekimų sovietų 
užsienio politikos.

Kas kita Azijoje. Čia niekas ne 
pareiškė noro atsitraukti nuo 
Maskvos. Tačiau, Kinijos iškili
mą reikia aiškinti Maskvos ne
naudai. Bundingo konferencijoj, 
kurioje Maskva nedalyvavo, 
raudonoji Kinija iškėlė vėliavą 
“laisvinti” Aziją. Tiesa, be Mask
vos paramos, raudonoji Kinija 
būtų nei ant kojų neatsistojusi, 
nei dabar stovėtų. Tačiau, kinai, 
patylomis bet ryžtingai, išprašė 
rusus iš Mandžiūrijos (kurią 
Stalinas plikai apiplėšė), gavo 
balsą Mongolijoj ir Korėjoj. 
Kruščiovas ir Bulganinas lankė 
kinus 1954 m. ir padarė jiems vi
sokių nuolaidų, pavyzdžiui, ati
davė Port Artūrą ir Mandžiūri-

jos geležinkelį. Po visą Aziją pa
tylomis, bet neatlaidziai, kinai 
palaiko savo ir vis reikalauja 
daugiau. Aišku, nereikia laukti 
Maskvos - Pekingo jugoslaviško 
pobūdžio susikirtimų. Tačiau, pa
tylomis ryžtingai auga raudonos 
Kinijos galia, kuri, susitikus su 
Maskvos noru plėstis, kada nors 
surems kaktas.

Tokiu būdu Europoje sovietų 
imperija susiduria su bendru at
šalimu nuo Maskvos ir noru eiti 
savo keliais, o Azijoje, nors ko
munizmas plinta, bet netiek 
Maskvos naudai, kiek Kinijos.

Arabų pasaulyje Kruščiovas 
daro didelius manevrus. Jie ne- 
beseka Stalino pažiūra, kad tik 
komunistų partijos atsilikusius 
arabus išves į rojų. Todėl pripa
žįsta net “dvarponių” santvar
kas, jei tik jos priešingos Vaka
rams. Pirmas žygis buvo 1955 m. 
suteikti egiptiečiams ginklų. Bet 
Syrijos - Turkijos “karo” išpū
timas, įrodė, kad Syrija viena 
per maža ką nors nuveikti. Įvyk
dyta Syrijos - Egipto apjungi
mas, išsižadant syrų komunistų.

Maskva dabartiniu momentu, 
tartum nori užrėkti pasaulį (ar 
paskandyti jį Bulganino laiš
kais). Gali būti ji nebijo rizikuo
ti net naujų avantiūrų. Tačiau, ji 
savo, po vengrų ir lenkų krizių 
pašlijusią, bet dabar vėl atitai
sytą, poziciją, peraugštai vertina. 
Vidaus krizė sovietų' imperijoj 
neišgydyta. Nors protesto balsai 
sovietų visuomenėje nutildyti, 
jie neišnykę. Pavergti kraštai po 
senovei nori laisvės. Šiems daly
kams komunistų partija, su vi
sais sputnikais, vaistų neturi. 
“Kieta uola”, kaip ir visos impe
rijos istorijoje, rodo skilimo žy
mių. Vakarai čia šį istorinį vyks
mą galėtų pagreitinti, jeigu su
gebėtų. Vyt. Sirvydas.

PASTABĖLĖS
Kai N. Leopold, “antžmogis”, 

šaltai su draugu nužudęs vaiką ir 
tik per stiprias pažintis išvengęs 
kartuvių, pasigailėjus, buvo pa
leistas, prie kalėjimo vartų jį pa
sitiko per 100 amerikiečių žurna
listų. Ką gi — “sensacija”... Tuo 
tarpu, kai vyko vengrų sukilimas 
su negirdėtais didvyriškais žy
giais, amerikiečių laikraščių — 
pasakoja pardavėjai — veik nie
kas negrobstė. Koks gaisras, 
ypač jei mokyklą padega vaikai, 
noters užpuolimas ar apiplėši
mas — didesni įvykiai nei tautos 
sukilimas prieš pavergėjus. Pa
našių “sensacijų”, kurių pilni, iš
skyrus vieną kitą, net ir rimti 
dienraščiai, nepr. Lietuvoj pri
kepdavo pilna “10 centų”, ar pa- 
leckinis “Laikas”. Na, ar nerei
kia spąudos, televizijos, radijo ir 
viso informacinio aparato, ne
kalbant jau apie auklėjimą, re
formos? Ir čia

lietuvių spaudai tenka gar-* 
bė: ■ > :

ji šios rūšies “sensacijomis” ne
sišvaisto — bet laikosi' daugiau 
idėjinių pagrindų. '

bės, kongreso nariams* ar-sėAato- 
riams, spaudai ir t.t.; kun. J. Jut- 
kevičius, tik .vienas pats šiemet 
Vasario 16 d. proga pasiuntęs 
1.100 laiškų senatoriams, vyriau
sybės nariams, diplomatams, ,JT 
delegacijoms ir kt.. Arba kohs.

amerikiečių spaudą. Tokie 
konkretūs darbai vietoj pa
mokslėlių labai daug padaro 
ir šiltai žmones nuteikia.

Tad ir kyla klausimas: o kiek pa
našių darbų yra nudirbę šios rū
šies veiksnių niekintojai? Jei jau 
jie tokie išmintingi, kur tie gau
sūs jų straipsniai, pranešimai, 
atitaisymai, laiškai ir t.t. ameri
kiečių ar kitų spaudoj? Kur Lie
tuvos bylos ir jos reikalų iškėli
mas? Tegu ten nukreipia bent 
didžiąją dalį savo išminties — ir 
rezultatąi visiems išeis visais at
žvilgiais pozityvesni. Kiti “kri
tikai” jau turėjo progą patys pa
rodyti savo sugebėjimus — bet 
ar padarė geriau už tuos, .ant ku
rių dabar taip šaukia? .• ./

Romos mūrii' pavėsy
' ■ • ■ •:

įvairūs siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R. 
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co,
849

CENTRINĖ ĮSTAIGA:
College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

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

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315

ponia M. Venskevičienė. - '■*

lš Anglijos siuntiniai iM 38 sy^ gryno svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir YrikAlati’fi hižsų alatous iytitrinm- 
go katalogo, ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo

7 yrd.
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

3. 2 košt, arba lengv. mot. paltams vii-, 
nonė medžiaga 6 yrd.
4 kast. vyr. viln'. medžiagos 14 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
STANDARTNIAI SIUNTINIAI

1. 2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos

pamušalo
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $79,90

2. 2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $124,60 .. --------- -----
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagos, siuva
mas mašinas, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairias teks
tilės medžiagas, maistą ir t.t. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20 

/Užsakant reikią pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltožą.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jusą sudarytus, apdr. rūbą, avalynės, vaistą ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarą gryno svorio siuntinius 

siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams

Iš viso už $173,90

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

14 yrd.

4 yrd.

Iš viso už $81,90

ir paltams

DARBO VALANDOS: pirm«dieniai« - penktadieni*it nao 9 vai. 
vakare. Seftadieniah — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai.

Sav. A. Kaluza

ryta iki 7 vai* 
vok.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Šv. Povilo bazilikoje
Sekanti mūsų lankymosi vieta 

— šv. Povilo bazilika. Ji iš lauko 
pusės atrodo labai paprasta, lyg 
koks fabrikas ir beveik nesinori 
tikėti, kad jos vį^ųj yra kas nors 
nepaprasto. ^TdJB^įėjęs į vidų 
nustembi bazilikos prabangišku- 
mu, milžinišku brangaus mar
muro kolonų mišku (keturios ei
lės po 20 didžiulių kolonų), lyg 
veidrodis žibančiom marmuri
nėm grindim, paauksuotų lubų 
spindėjimu ir mozaikų bei pa
veikslų spalvų žaidimu. Kažku
riose sienose garsiųjų menininkų 
paveikslais pavaizduotas šv. Po
vilo gyvenimas. Virš kolonų — 
medalijonų pavidalo visų popie
žių mozaikiniai paveikslai. Po 
didžiuoju altorium (gotikos sti
liaus) iš tryliktojo šimtmečio il
sisi Tautų Apaštalo šv. Povilo 
palaikai.

Santa Maria Maggiore 
bazilikoje
Taliau aplankome S. Maria 

Maggiore baziliką, kuri randasi 
meisto centre, netoli didžiosios 
geležinkelio stoties Termini. Ši 
bazilika vadinama didžiąja (Mag 
giore) todėl, kad ji ir yra di
džiausia (turbūt ir gražiausia) 
iš visų Marijos bažnyčių ne tik 
Romoje, bet ir visam pasauly. 
Jau iš lauko pusės stebint, at
kreipia dėmesį bazilikos simet
rija ir pasistiebęs bokštas, augš- 
čiausias bažnyčių bokštas visoje 
Romoje. Iš bazilikos galų — du 
augšti obeliskai. Bazilikos vidu
je pirmuoju, žvilgsniu žiūrovą su
žavi jos nuostabus grožio ir dy
džio deriningumas ir kolonų, 
grindų bei aukso spindesio ma
loni šiluma.

Garsiosios Romos bazilikos bei 
bažnyčios turi tiek daug įvairių 
meno vertybių, garsiųjų meni
ninkų skulptūrų, paveikslų, mo
zaikų, architektūriškos statybos 
šedevrų, garsių šventųjų relikvi
jų, nepaprastos vertės retenybių 
ir daug kitų muziejinių brange
nybių, kad kiekviena tų bažny
čių prašoka ne vieną garsų Eu
ropos muziejų. Iš to suprantama, 
kodėl Romoje lankomos daugiau 
bažnyčios ir kodėl jas trumpai 
neįmanoma tinkamai aprašyti. 
Platesnis aprašymas užimtų per
daug savaitinio laikraščio vietos.

Kunigai tvarko 
susisiekimą...
Šalia S. Maria Maggiore bazili

kos labai didelis judėjimas gat
vėse. sukeliąs taip pat nuostabą. 
Kiek italai temperamentingi, 
judrūs, jautrūs ir staigūs, tiek 
jie yra ir greitos orientacijos, 
daug greitesnės, kaip kad šiau
rės tautų. Nežiūrint įvairių va
žiavimo priemonių tiršto judėji
mo, gatvėse nelaimingų atsitiki
mų beveik neatsitinka. Ir gat
vių judėjimą tvarkančių polici
ninkų Čia beveik nepamatysi. Iš 
karto ima baimė, kai matai, kad 
pėstieji ramiausiai eina skersai 
gatvę, nors mašinos aplink tik

MEČYS MUSTEIKIS

“siuva”. Tačiau niekas nei pės
tiesiems, nei važiuojantiems ne
atsitinka. Nors pilnas baimės, 
bet pabandžiau ir aš pereiti vie
noje vietoje mašinoms tirštai zu- 
jant ^atve. Pradžioje baimingai’ 
krūpčiojau* ir ‘ sfabtelėjau, kai 
matydavau greitai atlekiančią 
mašiną. Bet ji manęs nepaliesda- 
vo, nors sustodavo visai arti, o 
šoferiai, matydami mano baugš- 
tumą, tik maloniai šypsodavosi. 
Kartais, kai skersai gatvę norė
davo pereiti didesnės grupės mal 
dininkų, juos vedąs dvasiškis iš
eidavo į vidurį gatvės, pakėlęs 
ranką sulaikydavo visą susisieki
mą ir ramiausiai pervesdavo 
maldininkus į kitą pusę. Italijos 
gatvėse žmogui kreipiama ypa
tingo dėmesio. Čia dar technika 
jam turi nusileisti, kai pvz. Vo
kietijoje yra jau priešingai: ten 
jau žmogus turi atiduoti pirme
nybę mašinai... Už tai Vokieti
joje labai daug nelaimingų atsi
tikimų. Šie faktai galimi pritai
kyti ir simboliškai: kur techni
ka ir materija nustumia į ne
reikšmingą vietą dvasinį žmo
gaus gyvenimą, ten nukenčia 
pats žmogus, pati tauta; ta link
me eidama — nukenčia visa 
žmonija.

Laterano aikštėj
Po pietų aplankome S. Core 

di Gerusalemme baziliką ir po 
to atvykstame'į Laterano aikštę, 
kurios artumoje randasi daug ne
paprastų pą^tatu. . I^rmp^yįętej., 
lankome Laterano baziliką ;(S. 
Giovanni in Laterano), kuri yra 
popiežiaus, kaip Romos Vyskupo 
katedra. Dėl jos marmuro, bran
gių metalų ir mozaikų akinančio 
puošnumo, liaudis jau iš senų lai
kų ją vadina Auksine Bazilika. 
Amžių bėgyje joje yra labai daug 
pasikeitę; šiuo laiku ji nėra pa
siekusi savo buvusio grožio ir . 
puošnumo. Dabar Laterano ba
zilika patį didžiausį įspūdį suda
ro savo fasadu, kurs pastatytas 
architekto A. Galileji, popiežiaus 
Clemenso XII laikais. Jis yra lai
komas didingiausiu iš visų Ro
mos bažnyčių fasadų irz vienu 
gražiausių architektūros kūrinių 
Europoje. Fasado viršuje milži
niškos (7-8 m augščio) stovylos. 
Viduje bazilika suteikia kažko
dėl šaltesnį įspūdį. Joje, kaip re
tai kurioje kitoje bazilikoje, pa
sireiškia įvairiausi statybos sti
liai: bazilika, italų barokas, vė
lyvasis renesansas, gotika.

Prie pat Laterano bazilikos 
randasi Laterano rūmai, kuriuo
se Viduramžiais (iki Avinjono 
nelaisvės) gyveno popiežiai. Da
bar šiuose rūmuose yra garsus 
muziejus.

Laterano aikštėje pats seniau
sias ir didžiausias obeliskas Ro
moje, atvežtas iš Afrikos; 1600 
m. prieš Kristų jis stovėjo Egip
te. Jis visas išpuoštas daugybe 
ieroglifų.

Prie Laterano aikštės yra ir

Vis dėlto ir. lietuvių spaudoje 
net labai, rimtoj, pasitaiko ne
pagrįstų priekaištų, nepateisina
mų laisvinimo institucijų puola
mų ar netikslių informacijų. 
Ypač į akį krinta, kad kur, bu
vus, kur nebuvus, pirmoj eilėj 

užkliūva laisvinimo veiks
niai: VLIKas, ALTas, Tau
tos Fondas ir kt.

Ten esą ir tai negera, ir tai. Lyg 
veikiantieji ar veiksniai teturė
tų tik neigiamybes, o nieko tei
giama nepadarytų. Bet apie tei
giamus dalykus šie informatoriai 
tyli.

Prisipažinsiu, man labai patin
ka tokie žmonės, kaip Lietuvos 
Vyčiai, tūkstančius laiškų para
šę lietuvių reikalais vyriausy-

KELIONŽS ĮSPŪDŽIAI

daugiau paminklinių pastatų, iš 
kurių aplankome labai puošnią 
aštuonkampę krikšto koplyčią, 
pastatytą V šimtmety. Pirmai
siais amžiais, prieš Velykas ir 
Sekmines šioje koplyčioje krikš- 
davo patys popiežiai. Viduram- 

, žiais buvo įsigyvenęs v paprotys 
čia krikštyti pereinančius į kata
likų tikėjimą žydus ir pagonis. 
Aplankome ir vieną iš seniausių 
didžiausioj pagarboj laikomų 
Romos šventovių — prieš Late
rano baziliką stovinčią koplyčią 
— šventuosius laiptus, iš bran
gaus marmuro, pridengtus me
dine danga — apsaugai. Sako
ma, šiais laiptais buvęs vestas 
Kristus po Jo nuplakimo ir ka
rūnavimo. Šiuos laiptus žmonės 
labai gausiai lanko, bet tik klū
pėdami — kitaip neleidžiama. 
Virš' laiptų randasi koplyčia su 
daugeliu 
popiežiai 
koplyčia 
koplyčia.

Toliau keliaujame į S. Clemen
so bažnyčią, kurioje vidiniai įren 
girnai ir pamaldų tvarka tiksliai 
atitinka seniesiems krikščiony
bės laikams. Jos požemyje randa
si dar viena bazilika ir kitos pa
talpos, tai buvusi popiežiaus Cle
menso (91-100 m.) buveinė. Iš 
čia pėsti keliaujame į Kdliziejų.

Koliziejaus mūru pavėsy ..
Koliziejus tai milžiniškas pa

goniškosios Romos amfiteatras, 
baigtas statyti 80-tais m. Jo plo
tis — 156 m, ilgis — 188 m, augš-

brangių relikvijų. Kai 
gyveno Laterane, ši 
buvo Popiežių namų

Džiugu konstatuoti,; jog net- ir 
pasinešus į depresiją visdėlto-.

kaikur aukos laisvinims rei-
■ kalams net- gerokai pašbko.

Štai pora gražių pavyzdžių. >• Iš 
84 organizacijų, kurios dalyvavę 
Čikagos ALTo apygardos, konfe
rencijoj, ateitininkai sendraugiai 
išėjo pirmieji. Pernai jie surin
ko, kaip organizacija, ir įteikė 
laisvinimo reikalams apie $400, o 
šiemet $827/ Ir tai — nepaisant 
kitų šnektų: depresija, veikia at
skiri partiniai fondukai, kiti-pa
gal direktyvas iš viršaus savo 
aukas sakėsi siunčią centrams, 
idant tie įteiktų ALTui ar kam 
(ir tikėk tu man... tuo), skel
bia, kad nesurinks nė pusantro 
šimto... Ateitininkų sendraugių 
nusistatymas paremti ALTb,’VL 
IKo veiklą šiais sunkesniais lai
kais davė gražių rezultatiį. Kiti 
aukojo po 100, 80 dol. Kaikufie 
aukojo dvigubai ar trigubai: /ir 
per šią organizaciją, ir per kitas

Bostone, kur pagrindinis Kal
bėtojas buvo? prel' Mž Krupavi
čius, pernai aukų buvo sudėfe 
$1.799, o šiemet — $2.025. Wate^- 
burio' krikšč. jdemokrąfaitšnrid- 
ko $120 ir įteikė didžiausią auką 
iš visų organizacinių vienetg. 
Panašių pavyzdžiiį 'yrį ir da^- 

^giau^ T^,kri vįen^? nrganizį___
cijos težiūri savo biznelių ar sa
vo politinio kromelįo, kitos m<F 
ka atsisakyti savo reikalų ir žiūri
bendrųjų. Ir tai — nepaisant vi
sokių tiesioginių ar netiesioginių 
įtaigoj imu, kad.., < neaukokite 
Tautos Fondui, o tik ..., svarbes
niems (t.y.' r saviems.. ’.) reika
lams. ’ “ . |

į
Atsiranda ir tokių^ kurie būtį- 

nai nori būti . 7. ‘^pačiais tikrai
siais”. Turfu galvoj ’kaikienę 
žygius JAV Valstybės’Departs^ 
mente. Gerai, - kad .primenama^ 
Lietuvos vardas, . kad šnekama 
apie jos reikalus, kad ryšium su 
numatomais ,.didžiųjų pąsitąr? 
mais įspėjama apie bolševikų 
suktumą. Bet, žiūrėk, taip ir pra
sikiša mintis^ tik aš ar mes gali
me viską kaip reikiant padaryti, 
tik mes save laikome ir prašome: 
kitus mus laikyti demokratiškais 
Lietuvos atstovais. It^/turėk tu 
man tiek pilietinės drąsos — .

kad valdininkai, apmokami ' 
iš kitų kraštų sąmatų: lėšų, 
šnekėtų tautos vardu, fa* tai 
dar demokratinėj santvar
koj.*, įi
Ir tai. daromS-ta^laikatį, kai: 

faktišfctr^panąšios rūšies rčfcre-
(Nukėllą į 3 i

valdininkai, apmokami ' 
itų kraštų sąmatų: lėšų,

JEI SIUNČIĄ^ ^MIA|U
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti j

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Įvairiausių mėdziagų pasirinkimas. — Prieinamos Tcamos. 

NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

VISKAS JŪSŲ NAMAMS!

SHEPPARD’S
Baldų ir reikmenų prekyba

1438 QUEEN ST. "W., Toronto. Telefonas LE. 6-6515 
(prie Lansdowne)

Baldai:
Miegamųjų kambarių apstat.
Gyvenamųjų kambarių apst.
Valgomųjų kambarių apstat.
Ckrnmn baldai '

Elektriniai reikmenys
Šaldytuvai
Skalbimo mašinos 
Radio ir Televizijos apra

MIEGAMOJO KAMBARIO APSTATYMAS nuo $7t 
PRISTATYMAS I NAMUS VELTUI ‘ 

UŽEIKITE IR ĮSITIKINSITE
—”.........- ............ ..



PIGIAUSI
(Atkelta is 2 psi.)

siuntiniai
| LIETUVĄ

enime.

čia

CRESCENT PHARMACY

Šalina stalininkus
NEPLYŠTANČIOS

Kojuų tik rūšių jūs panorėsi

Jis Dievo Sūnus.

PADĖKITE
Varšuva.WS10-4GARSŪS NUO 1868 METŲ

GRAMERCY

Ii, kitoj pusėj Kedrono upelio, 
buvo girdėti triukšmas. Vijosi 
gaudytojai. Ir Dizmas norėjo kuo

Pinai gerantaote. Pritfafoma p« 
2 savaites. Kvitas parūpinamas.

$14.75
$23.20

gyvenimą laisvajame pasaulyje. 
Tačiau vis dažniau galima paste
bėti, kad keletai išrinktųjų vis- 
dėlto patikimas išeivijos spaudos 
peržvelgimas ir jie tai atlieka vi
su kruopštumu. Gaila tik, kad

sodus, daržus ir paskui į nepažį- 
tamų žmonių tarpą. Jis pasisuko 
ir mažyčiam tylos tarpe užgirdo 
unkštimą. Medžio šakose dras-ąpylinkėję visuotinę aukų rink

liavą, atsilankant į kiekvieno lie- 
tūvip namus su aukų lapais ir ta 
proga platina Liet, pasus ir už 
gautą apką duoda tai sumai pa
kvitavimo ženklus, kurie [lipina
mi į pasą.* Tokiu būdu aukotojas 
turi akivaizdinį įrodymą, kiek jis

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI

Skyriai Hamiltone, St. Ca 
tharines, Edmonton, Buffa 
lo ir kt.

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Pramonės gaminiai 
Maištas — Vaistai

.Štai mūsų kainų pavyzdžiai 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 

. 22 svarai taukų

744 BROAD ST., Room 925 
NEWARK, NJ.

Pereitų metų gruo
džio mėn. duomenimis Lenkijoje 
buvo 28.535.000 gyv. Miestai turi 
gyventoju: Varšuva 1.069.000. 
Lodzė 687.000. Krokuva 469.000. 
Wroclawas 396.000. 100-ui vyrų 
tenka 108 moterys.

Londonas. — Malta vėl parei
kalavo didesnės anglų paramos 
arba nepriklausomybės.

Otava.—Statistikos biuro duo
menimis 1957 m. Kanadoje buvo 
investuota 925 mil. dol. JAV ka
pitalo. 1956 m. buvo investuota 
867 milijonai.

zentantu ar jų sambūrių reikš- 
Na, bet vistiek

alams, o aukų rinkėjas 
nius pasus ir ženklus 
su tuo, iš ko jis juos

gančią į Egiptą, žmogžudžiai bu
vo sugauti pilyje, kurioje apsi- 
stodavo Pilotas karinių pratimų gročiau atsitolinti nuo miesto, į

(Savininkes kilęs iš Lietuvos}
2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO 
Išpildome vaistų užsakymus pagal europietiškus receptus. Tu
rime visų rūšių vaistų, medicinos reikmenis, pirmosios pagalbos, 
kūdikių reikmenis. Visame mieste pristatymas veltui. Patar
naujame visas. 7 dienas.
Siunčiame oro paštu vaistus į Europą. Pristatymas garantuotas. 
Užsakymai priimami net dviem telefono linijom: RO. 9-7878 ir RO. 9-7271

Spaudoje jau buvo skelbta, 
kad nuo vasario 16 d. iki balan- 
džio 16 d., kaip ir kiekvienais 
ĮnfitBis, yra vykdomas TF aukų 
yaįjįs visoje Kanadoje. Vajaus 

~ telkti lėšas pavergtos 
Lįęįjivos laisvinimo reikalams.

Pėr tuos 2 jnėn. visoj Kanadoj 
esantieji TF Atstovybės skyriai,

Nors Lenkijos valdžios viršū
nėse sėdi tautinio komunizmo 
šalininkai su Wl. Gomulka prie- 
šakv, tačiau vadinamoji Natolin 
stalininkų grupė, tebeturi įta
kos. Vardą ji gavo nuo miestelio 
prie Varšuvos, kur ji buvo susi
rinkusi posėdžio. Pastaruoju me
tu ji ėmė kritikuoti Gomulkos 
ūkinę politiką, pvz. nereikalingų 
įmonių darbininkų atleidimą ir 
pan. Gomulka to nepakentė ir 
oašalino juos iš atsakingų vietų. 
St. Matuszewski iš komisijos 
pirm, pareigų, kuri prižiūri kom- 
oartijos veiklą; W. Klosiewicz — 
iš centr. komiteto ir darbo vice- 
m misterio vietos. Matuszewski 
buvo propagandos min. komu
nistinėj Liublino vyriausybėj ir 
vėliau Lenkijos vyriausybėj 
Varšuvoj.

Minėjome kazimierines. Visi 
džiaugėsi, kad jos gražiai praėjo 
Paryžiuj ir kitur. Neblogai buvo 
ir Čikagoj: dalyvavo kardinolas 
Strich, gražus minėjimas buvo 
ir Marijos augšt. mokykloj. Rašė 
ir amerikietinė spauda, ir televi
zijoj matėme kai ką. Bet... bū
ta ir antrosios medalio pusės: per 
iškilmingąsias Mišias su kardi

nti nelaisvėje”, pagalvojo tada 
Dizmas ir, sugrįžęs porą žingsnių 
atgal, stipria trumpa koja išspy
rė įkliuvusį mažą purviną šunį, 
nubraukė prakaitą ir vėl bėgo 
Getsemano daržais ir sodais.

Ir staiga Dizmui atrodo, kad 
anas spindintis taškas yra ant 
liepto nukritęs prakaito lašas, 
kurio nepanaikino nei laikas, nei 
kojos, mynusios medį, nei kirvio 
kirčiai. Tas mažas pasigailėjimas 
dabar degė brilijantu kaip toli
ma mažytė viltis.

Tuo metu saulės laikrodžiai ro
dė pirmą valandą. Iš rytų pusės 
išsitiesė tamsus pylimas, kuris 
per keletą minučių išaugo į kal
ną ir uždengė saulę. To vaizdo 
vidurys buvo palšas, o kraštai 
spindėjo raudonai. Viskas atrodė 
kaip kruvinas žiedas. Danguje 
suspindo žvaigždės. Dizmas vėl 
pakėlė galvą:
, — Kai būsi savo karalystėje, 

atsimink mane.
— Iš tikrųjų būsi su manim ro- 

užgirdo plėšikas ramų

Kai tik kareiviai atsigavo nuo 
išgąsčio, pabėgo iš sodo. Jie bu
vo pastatyti saugoti kapo. Dabar 
gi kūnas, kurs jiems buvo įsaky
ta saugoti, buvo dingęs iš kapo 
jiems tebesant sargyboje. Pagal 
karinę tvarką, jie turi būti griež
tai tardomi. Todėl jiems atrodė 
geriausia apie įvykį pranešti pa
tiems, sakant, jog kažkokia augš- 
tesnė jėga įsiterpė. Vyriausieji 
kunigai — jie ramino save — 
turėjo įtarti, kad kažkas nepa
prasto buvo su šiuo vyru ;juk ki
taip jie nebūtų įsakę saugoti šio 
nukryžiuoto nusikaltėlio lavono.

Jėzaus priešai turi užgesinti 
šią pavojingą kibirkštį tuoj pat. 
Kaįp vyriausieji kunigai prieš 
Kąnčią buvo nupirkę išdaviko 
patarnavimą, taip, jie papirko ir 
vyrus''paneigti Prisikėlimui. Su
prantama, šį kartą turėjo sumo
kėti daugiau nei trisdešimt si
dabrinių ,kad galėtų perkalbėti 
kareivius sutikti su pasiūlymu: 
“Sakykite, jo mokytiniai atėjo 
nakčia ir išvogė ji, kai mes mie
gojome. Ir jei valdovas sužinos 
apie tai, mes jį perkalbėsime ir 
jus apsaugosime”.

Tai buvo pirmas “natūralus” 
Jėzaus Prisikėlimo aiškinimas.

Jėzus Jeruzalėje buvo pamirš
tas po kelių savaičių. Jei Šven
tosios Dvasios atėjimas nebūtų 
suardęs melų voratinklio, api
pinto apie Jėzų ir jei antžmogiš
koji Jėzaus tikrovė nebūtų galu
tinai jo suplėšiusi, Išganytojas 
būtu jau seniai palaidotas ir pa
mirštas visiems laikams.

Vertė J. Staškevičius.

’ TF Atstovybė Kanadoje pra
šo visus TF -skyrius ir įgalioti
nius rinkliavas suorganizuoti ir 
tvarkingai pravesti, o visus ge- 
ęas Valios lietuvius prašo gausiai 
ją paremti, aukojant kiek kas iš
gali ..'Bet aukokite visi. Jei dėl 
adreso nežinojimo Tavęs rinkė
jas neąplankė, siųsk auką laiške 
•TF,. apylinkės įgaliotiniui ar 
iapyl. valdybai, nes Lietuvos lais- 
vįĮiimas yra augščiausias mūsų 

■visų siekis. Šiandieną mes netu
rime kitų ginklų, ar kelių ją lais
vinti, kaip tik laisvas tiesos žodis 

• Lietuvon ir visam laisvam pa
sauliui per radiją ir spaudą, nes 
tųs dvi galybės formuoja viešą 
laisvo pasaulio opiniją, atsklei
džia priešo propagandą ir melus 
ir yra okupantui baisesnis gink- 
ląs.nei jo tankai ir atomo bom
bos. Tą sunkų darbą atlieka T. 
Fondas,; tad spieskimės apie jį 
.ir -remkime.

. Lietuvos laisvė yra mūsų visų 
.jankėse. Kiek dirbsime, aukosi- 
,mė — tiek bus atsiekta. Nenu- 
leiskime rankų, nežiūrint kaip

dią iš Jei
•uvd atp .
I Kai prikalė Kristų, abu plėši
kus parišo už rankų, permetė vir
ves per kryžių skersinius ir ėmė 
traukti augštyn. Užtraukę priri
šo kojas ir rankas virvėmis, įki
šo tarp jų pagalius ir ėmė jais 
stipriai sukti virves, kurios ver
žėsi, laužydamos kaulus ir trau
ky damos gyslas, iš kurių stipriai 
sunkėsi kraujas. Abu plėšikai 
buvo apnuoginti, šiaudų skrybė
lės numestos, ir ant kaktų kabėjo 
juodų plaukų kuokštai. Vyres
nysis plėšikas nepaliaujamai kei
kė. Tai buvo jo paskutinė kova, 
kurioje jis begalėjo gintis tik žo
džiais. Dizmas ir toliau tylėjo. 
Virvės laužė kaulus ir piovė rau
menis. Jo siela buvo pilna bai
mės ir bejėgiško noro suprasti, 
kodėl taip įvyko. Budeliai sku
biai tvarkė įrankius, dalis karei
vių buvo pasišalinę, oras buvo 
pilnas kažkokio neramumo. Virš 
Jeruzalės ir jos priemiesčių ka
bėjo juoda grėsmė. Hinomo slė
nyje, kur verčiamos atmatos ir 
nešvarumai, klajojo Judas Iska- 
rįjotas. Farizėjai, sadukai ir edo- 
mėnai, atvykę iš Tyro ir Gabaro, 
Jotopato ir Šilo, Nazareto ir Ka- 
pąrnaumo bei kitų’krašto vietų, 
džiaugėsi galį atsikeršyti Kristui 
už daug kartų pasakytą į akis tie
są. Bet Dizmas nieko apie tai ne
žinojo ir nieko nesuprato. Jis 
žiūrėjo į stovinčias mėlynais ap
siaustais moteris arba, žvilgterė
jęs į šalia kabantį Nazarietį, iš
sigąsdavo ramaus žvilgsnio ir vėl 
nuleisdavo galvą. Abiejų plėši
kų veidai buvo mėlynai raudoni, 
lūpos pajuodusios nuo sukrešė
jusio per burną tekančio krau
jo, akys paraudonavusios ir iššo
kusios į viršų. Vyresnysis ban
dė ištrūkti, ir jam pavyko iš
traukti is virvių vieną koją, ku
ria jis beviltiškai mostagavo, 

ko nors atsi-

Patarnavimas 
automobilių, namų, baldų, 
nelaimingų atsitikimų, vagysčių, 
sveikatos, atsakomybės ir kt.

DRAUDIMUOSE

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
A Puokžtės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kanadiikame stiliuje.
★ įvairiausių ruftų skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Licensed bv Dept. Bonking and 
Insurance and bonded with $20.000 

tusų apsaugai

PER JUDĖJĄ perėjo vėtra, ly
gumose ir kalnuose versdama 
medžius ir akmenis. Juozapato 
slėnyje nugriovė skersai Kedro
no upelio augštą medį, kurį žmo
nės, nulaužę kliudančias šakas, 
ėmė naudoti vietoj liepto. Iš abie 
jų upelio pusių pramynė taką, ir 
buvo daug tiesiau einant iš pa
dienių darbininkų apgyventu 
Ofelio į Getsemano daržą, pp' 
kurio laiko medį parvežė šven
tyklos statybai. Kai Jeruzalę ;U^-. 
valdė kažkokib pasiutimo dvasia, 
iš to medžio padarė kryžių, kurį 
Nazarietis užnešė į Kalvarijos 
kalną.

Kalvarijos kalno aikštėje sto
vėjo Marija, Joana Chusa ir kitos 
moterys. Aplink jodinėjo raiti 
farizėjai, ir penkis takus į aikš
tę saugojo Rymo kareiviai. Naza
riečio kryžius gulėjo žemėje, gį 
dviejų žmogžudžių dar be sker
sinių stuobriai stovėjo įkasti. 
Prie jų nedideliais tarpais buvo 
prikalti spyriai, kuriais, kaip ko
pėčiomis, galima buvo pasiekti 
įkastų kryžių viršų.

Abu žmogžudžiai surištomis 
rankomis stovėjo abipus Jėzaus 
su grandinėmis ant kaklų, apriš
ti purvinais raiščiais per strėnas 
ir marškiniais be rankovių su 
perskeltais šonais. Ant galvų tu
rėjo kepures, pintas iš šiaudų, 
su plačiomis atbrailomis aplin
kui. Jų kūnai buvo nešvarūs ir 
pilni mėlynų smūgių ženklų. Jie 
abu buvo truputį apsvaigę, nes 
orieš išvedant į kalną buvo .gavę 
išgerti po taurę stipraus vyno. 
Jaunesnysis plėšikas, vadinamas 
Dizmu, stovėjo tvlus ir susimąs
tęs, gi antrasis piktai keikė žydus 
ir budelius, kurie bandydavo jį 
nutildyti smūgiais, tačiau iššauk 
davo dar didesnius keiksmus. 
Budeliai buvo žemo ūgio, stip
rūs, rudos odos, juodais garba
notais plaukais ir retom kuokš- 
tėtom barzdom. Jie buvo kilę iš 
kažkokios vergų giminės, ir jų

sunkus būtų tas darbas ir kiek 
ilgai užsitęstų kova. Nesitraukim 
iš kovos lauko, nebūkime dezer
tyrais ir neieškokime tam pasi
teisinimo, jo nėra nei vienam. 
Mūsų bočiai 120 metų išbuvo ru
sų carų pavergime, bet niekad 
nenustojo kovoti ir laimėjo prieš 
milžiną, laimėsime ir mes.

TF vajaus proga visos lietuviš
kos organizacijos, biznieriai, gy
dytojai, inžinieriai, prekybinin
kai, statybininkai ir kiti, prašo
mi aukoti savo organizacijų ar 
firmų vardu. Vajui pasibaigus 
pavardės visų aukojusių $2 ir 
daugiau bus skelbiamos Kanados 
lietuvių spaudoje. Tad prašome, 
kad Tavo vardas, ar vardas Ta
vo firmos ar oranizacijos ir ten 
nebūtų praleistas.

Jau TF vajus įpusėjo, kaiku-; 
rios mažos apylinkės rinkliavą 
baigė ir pasigėrėtinus rezultatus 
jau atsiuntė centrui. Jie bus pa
skelbti spaudoje. Bet didelės ko
lonijos tą milžinišką darbą dėl 
stokos pasišventusių darbininkų 
turės užtęsti ir užbaigti gal tik 
gegužės mėnesį.

Visus TF skyrius ir įgalioti
nius prašau vajų .užbaigus siųsti 
centrui: 1. Aukotojų sąrašus su 
išskaitomomis pavardėmis ir 
kiek aukojo. 2. Pasų ir ženklų 
apyskaitą, t.y. kokiai sumai jų 
turėta prieš vajų, kiek išplatinta 
ir koks likutis. 3. Pašto perlaidas 
rašyti V. Vaidotas vardu ir siųs
ti šiuo adresu: 806 Jane St., To
ronto 9, Ont. 4. TF visus prane
šimus ir TF liečiančius straips
nius, skelbiamus spaudoje pra
šau išsikirpti ir dėl žinios lai
kyti bylose. 5. Lietuvius gyve
nančius atskirai, išsimėčiusius po 
plačią Kanadą, prašau siųsti sa
vo auką TF Centro Atstovybei 
augščiau nurodytu adresu. Jums 
bus pasiųsti kvitai ar liet, pasai 
su įlipytais ženkleliais.

V. Vaidotas,
TF Atst. Kanadoje pirm.

— Argi Tu Dievo Sūnus? — 
girdi Dizmas savo draugo plėšiko 
tyčiojimąsi ir atsako jam:

— Nežin’ai'. Gal tikrai «jis Dievo 
Sūnus, — gi tuo laiku pats Kris
tus prašo atleisti jo kankinto
jams.

Tuo pačiu metu Abenadaras 
keitė sargybas, ir jis leido mote
rims prieiti dar arčiau. Dizmas 
žiūrėjo i jų ramius ir išverktus 
veidus, ir, nieko nesuorasdamas, 
jautė joms ir kenčiančiam Naza
riečiui pagarbą ir susidomėjimą, 
sekundėmis nejausdamas sulau
žytų kaulu skausmo.

Dangumi plaukė debesys ir 
ankstyva prietema. Virš Kalva
rijos, Siono ir Ofelio kalnų ir 
Juozapato ir Milo slėnių, virš 
miesto ir priemiesčių kabėjo 
juoda ir nesuprantama grėsmė, 

pagal
vojo Dizmas ir vėl norėjo prašyti 
oagalbos, bet prisiminė, kad nie
kam nieko nėra davęs per visą 
savo gyvenimą. Jis tik reikalavo 
ir, kai negavo, mušė. Kiti turė
jo pinigų ir jam nenorėjo duoti. 
Jis nematė niekada jokio pasi- 
gaHėiimo. Dizmas vėl pakėlė gal
va. Kristaus krvžiaus viršūnėje, 
virš užrašo, skelbiančio, kad Na
zarietis yra žvdu karalius, plė
šikas pamatė žėrinti tašką. “Aš 
iau mirštu”, pagalvojo, galva nu- 
’eido žemyn ir vėl pakėlė. Tikrai 
krvžiaus viršūnėje žėri mažas 
'aškas brilijanto šviesumu, ir 
Dizmas galvota, kaip salima pra
šyti pasigaiienmo. pačiam nieka
da jo neturėjus. Jis mato nužu
dytųjų veidus ir girdi kiykian- 
čius vaikus ir atmena nevieną

SAVO MYLIMIESIEMS 
LIETUVOJE PINIGAIS

Soeciali kaina 10 RuMiu už $1. Dau
giausia $50. Užmokestis $5 už bet 

kurig sumg nuo $10 iki $50.

PRANAS BARAUSKAS 
Insurance Service
LE. 4-3608

bandydamas 
•štotirTy *■

Dizmas vėl pažiūrėjo į Galilė
jietį ir vėl išsigando jo ramumo 
kruviname veide ir akyse. Plėši
kas žvilgterėjo į būrelį moterų ir 
vieną .iš ju pažino. Ji prieš dau
gelį metų buvo jo šeimoj apsisto
jus. Jis buvo tada raupais sergąs 
paauglius. Jį motina numazgojo 
vandeniu, kuriame ši moteris 
maudė kūdikį, ir raupai išgijo. 
Tikrai, yra kažkas daugiau, apie 
ką jis niekad nepagalvodavo. Gal 
tikrai tas žmogus yra Dievo Sū
nus. Bet jis pats kenčia ant kry
žiaus, bejėgis ir niekinamas. O 
salėtų nulipti, išvaikyti žydus, 
išmušti kareivius ir budelius pri
rišti ant kryžiaus. Keršto saldu
mas padeda sekundę užmiršti su
traukytų sąnarių skaudėjimą. 
Dizmas išgirsta Nazarietį kal
bant ir pakelia į jį žvilgsnį.

— Nuženk nuo kryžiaus!—gir
di šauksmus, o Galilėjietis atsa
ko tyliu, giliu ir nesuprantamu 
žvilgsniu, ir Dizmas jaučia, kaip 
keršto troškulį ir saldumą užpila 
kažkoks keistas ilgesys ir nera
mumas. . i

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
TeL EM. 4-4025

Varšuva. — Per lapkričio mėn. 
oradėtus valymus iš Lenkijos 
kompartijos išbraukta 150.885 
nariai — 20.890 dėl korupcijos ir 
130.000 dėl partinio apsileidimo, 
nario mokesčio nemokėjimo ir 
pan.

me mažėja 
“niekas negali tiek padaryti”, 
kiek jie... Taip ir prisimena 
vieno žurnalo reklamos: kas bu
vo atsiliepta teigiamai—įdėjo, o» 
kur buvo šnekama, kad tokie ir 
tokie ponai turėtų patys save lai
kyti tik lietuviškų reikalų refe
rentais tam tikrose institucijose, 
tokie atsiliepimai niekad dienos 
šviesos neišvydo. “Demokratiš-

JuJe 
balsą ir, kai vėl grįžtelėjo į Ga
lilėjietį, Dizmas matė, kad kry
žiaus stulpas bėgo augštyn kaip 
kryžiaus medis, kuriuo jis prieš 
keletą metų bėgo. Toks platus, 
sidabrinis kelias. Toks šviesus 
spindintis ir bėgantis į augštu- 
mas.
- — Žiūrėkite, tai- ne kryžius, tai 
kelias į Galilėjiečio namus, — su
virpėdamas visu trumpu ir su
laužytu kūnu, tarė Dizmas, bet 
jo niekas nebegirdėjo. Šaukė 
žmonės, keikė žudikai, galvijai 
baubdami bėgo namo, dundėjo 
griaustinis, skilo uolos, ir paukš
čiai būriais tūpė ant medžių ir 
žmonių pečių, mieste ir priemies
čiuose, nors nebuvo jokio vėjo, 
virpėjo langai ir sienos, o nuo 
Kalvarijos kalno augštyn bėgo 
pviesus tiltas, kuriuo nesibai
giančiai ėjo metai ir žmonės, i

' (Iš knygos “Valandos 
ir amžiai“).

nolo žodžiu net ne visa bažnyčia 
buvo pilna. Ir “Draugas” pripa
žino, kad minėjiman galėjo ateiti 
kelis kartus daugiau žmonių. At
sišaukimai atspausdinti pavėluo
tai, o kitur nęt kaikurie klebonai 
nesiėmė jų išpiatinti .ar apie.su*. 
kaktuvines iškilmes paskelbti 
taip, kiek buvo iš jų tikimasi, 
nors buvo iš anksto sakoma, kad 
viską organizuoja dvasininkų 
vietinis padalinys ar apygarda.

Tad savaime kyla klausimas: 
ar nebuvo įmanoma 
suorganizuoti panašiai, kaip 
Paryžiuje?

Ne tiek lietuviams, daugiau lo
kaliniu ar parapiniu mastu, bet 
kur kas platesniu ir bendresniu 
— amerikiečiams. Kur jei ne iš 
visų, tai bent iš daugelio bažny
čių būtų skambėję pamokslai 
apie vienintelio lietuvių švento
jo garbę.

Tada, rasi, būtų minėta ne tik 
lietuvių parapijose, bet ir kated
rose, gal būtu buvę išleista ir ga- 
nytojinių laiškų, ir spauda būtų 
žymiai daugiau rašiusi apie Lie
tuvą ir lietuvius. Kad tai įma
noma — parodė Šiluvos Marijos 
šventė. Taigi, buvo galima. Bet ir 
čia ar tik nenugalėjo partikulia
rizmas: kad tik ne tas ar anie 
imtųsi organizuoti, bet... aš ar 
mes su artimaisiais. Kad tik ne 
anas. Ir rezultatas: išėjo gražu, 
bet siauru, vietiniu mastu.

.. .4 v- A. Viržis.

JINIŲ yra įvairiausių. Ne
svarbu kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin
giausias pirkinys už šią kainą.

visu 100% tendencingi, tekalbą 
tik apie kažkokius buržuazinius 
nacionalistus. Kaip taisyklė, vi
sų rūšių užsienio lietuvių spau
dos apžvalgos baigiamos papras
čiausiu nekultūringu koliojimo- 
si. Bene geriausiai apie tai ne
perseniausiai buvo išsireiškęs 
red. Tysliava. Girdi, jūs ten pul
kite, koliokite mus, jei tik taip 
jums reikia ar įsakyta, bet oku
pantui nepasiduokite, išlikite lie
tuviais.

Sovietinėje lietuvių spaudoje 
besireiškią užsienio spaudos ko
mentatoriai, kažin kodėl labiau
siai “pamilę”, pasak jų, klerika
linius laikraščius, pirmoje eilėje 
“Tėviškės Žiburius” ir “Draugą”. 
“Tėvynės Balse”, kurio nemato 
Lietuvos gyventojai, kuris siun
čiamas tik užsienyje gyvenan
tiems lietuviams, įvairios ištrau
kos iš išeivių spaudos ir komen
tarai, paprastai duodami žymiai 
ilgesni, gi “Tiesoje”, kurią mato 
visi Lietuvos gyventojai, -dažnai 
nepaminimi nei laikraščių nei 
autorių vardai, o ir pačios iš
traukos jau žymiai sutrumpin
tos. Rūpestingai žiūrima, kad 
viskas tarnautų tik savam reika
lui ir iš norimo taško, nors abu 
laikraščiai išeina iš tų pačių ran
kų. Tą puikiausiai rodo lygiai tų 
pačių klišių naudojimas arba 
pasitaiko ir lygiai tų pačių 
straipsnių, informacijos.

“Tėvynės Balso” nr. 9, cituoja
mas “Tėv. Žib.” buvęs Al. Gi- 
manto rašinys “Lietuviškieji ko
mentarai”, kuriame teko konsta
tuoti faktą, kad mūsų teatrai 
sunkiai verčiasi ir balansą suve
da su aiškiais nuostoliais. Žinu
tė, turbūt, patiko “TB”, bet pa
baigoje prideda ir “užuojautą”, 
esą, jei teatrai išeivijoje užsida
rytų, būtų gana skaudus reiški
nys emigr^n;

Patiko jl^is^rTuta žirifttė, ku
rioje kalbama, kad išeivijos lie
tuviai gyvai domisi visais reiški
niais Lietuvoje. Džiaugiamasi 
gautomis iš artimųjų dovanėlė
mis, mielai skaitomos lietuviškos 
savo dvasia ir turiniu knygos 
klausomasi lietuviškų plokšte
lių. Rodos visai nekalta žinutė ir 
tiek, nieko neslepianti, nieko ir 
neišpučianti, bet jau “TB” ko
mentarai tikrai įdomūs: “Taigi, 
non emigracijoje gyvenantieji 
buržuaziniai nacionalistai, pasi
vadinę garsiu “veiksnių” vardu 
stengiasi 'uodinti Tėvynę, bet 
tiesa apie gyvenimą Lietuvoje 
pasiekia v:s platesnius užsienio 
lietuvių sluogsnius, to nuslėpti 
negali ir ponai ai. gimantai “Tė
viškės Žiburiuose”. Šitų komen
tarų kaip tik nesimatė “Tieso
je” (2. 7. f8.), kuri citavo anas 
mūsų mintis, bet susilaikė nuo 
nauių pastabų, vietoje to, pra
džioje užsienio lietuvių spaudos

(Atkelta iš 1 pust)
gai atėjo į miesto ir pasakė vyriau
siems kunigams visa, kas buvo at
sitikę. Jie, susirinkę su vyresniai
siais ir pasitarę, davė kareiviams 
daug pinigų". (Moto 28, 11-12).

apžvalgos, iškoliojo šitaip: “.... 
Visokio plauko hitlerininkų pa
kalikams tai kelia didižausią ne
rimą, ir jie vis labiau plūsta Ta
rybų Lietuvą, Lietuvos Komu
nistų partiją, bet padėties pa
keisti negali”.

Vėl kitą kartą “TB” nr. 61,1957 
m. išbarė “Draugą” ir “fašistinių 
idėjūkščių propagandisto” titulą 
prisegė Al. Gimantui. Baramas 
laikraštis ir jo bendradarbis už 
“žvėriškos neapykantos tautoms 
kupinų minčių skleidimą”. “TB” 
cituoja vieną rašinį, kuriame šis 
autorius komentavo lenkų - lie
tuvių dekadą, vykusią pereitų 
metų vasarą. Buvo nusistebėta 
bereikalingu mūsų komunistų 
pataikavimu Maskvai. Buvo pa
brėžta, kad tokie lenkai, kurių 
tarpe gal irgi buvo nemaža ko
munistų ar jų simpatikų, deka
dos dienomis dažniausiai iškel
davo faktą, kad toks abiejų tautų 
kultūrų pažinimas, gražiai suar
tina abi tautas. Gi mūsiškiai, vie
toje atsilygindami lenkams to
kiomis ar panašiomis mintimis, 
visą laiką kartojo, kad lenkų at
vykimas ir gastrolės sėkmingai 
prisidėjo prie tarybinių tautų ir 
lenku draugystės. Tai ir viskas. 
Čia Al. Gimantas ir nusistebėjo, 
kad kai lenkai tematė tik savo ir 
lietuvių tautų suartėjimą, prie 
ko tad, mūsiškiai kišo visas “ta
rybines tautas”. Iš to, “Tėvynės 
Balsas” ir kalba apie propaguo
jamą neapykantą kitoms tau
toms. Esą rasizmas neturėtų tu
rėti ką nors bendro su “Draugo” 
oropaguojama artimo meile.

Bet kur ten buvo koks rasizmo 
z r neapykantos kitoms tautęms 
skleidimas, “TB” taip konkrečiai 
r neįstengia pasakyti, kadangi 
toks momentas visai ir nebuvo 
’'■eitas. Tas tik parodo, kad to ra
šinio autorius Stasys Šarūnas, 
tikriausiai visai ir nematė to sa- 
m cituoto “Draugo” nr. 211, bet 
jam kas nors sąmoningai atpa
sakojo neteisingą rašinio turinį 
:r įpareigojo ta prasme išbarti 
laikraštį ir autorių. Jei S. Šarū
nas tikrai gauna ir turi teisę sek
ti visą išeivių spaudą ir jei jis 
yra pakankamai atydus, jis bū
tų pastebėjęs, kad jo puolamas 
Al. Gimantas netik, kad nieka
dos neskelbė bet kokios rūšies 
rasizmo, bet smerkė net mažiau
sius jo pasireiškimus, jei tokių 
nuotrupų pasitaikė išeivijos lie
tuvių tąrpeJTęip pat, jis gali_bū^ 

tikras,'lęad'imSscioniškdšmih- 
ties laikraščiai, kokiais yra “Tėv. 
Žib.” ir “Draugas” tikrai ne
skelbtų nei vieno savo bendra
darbio straipsnio, kuriame būtų 
ikrai propaguojama kokia nors 
teapykanta tautoms ar skatina
mas bent mažiausias rasizmo pa
sireiškimas.

Todėl nei vienam doram lietu
viui. niekados nebuvo miela hit- 
’ eriniais metais vedama nacinė 
oropaganda, nė kitokios nuomo
nės jis tegali būti ir apie raudo
nuosius propagandistus, kurie 
nesivaržo su priemonėmis,, kad 
tik pasiekus savan tikslą.

Al. Gimantas.

Vaistai Lietuvon!
iiGi.C.’klTr GYVYBES PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTU
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Lentvary, buv. Tiškevičiaus 
romuose įrengtas kilimų fabri-

rhwhui" ir ir i iii ■mbrwmwmwb

levįynįįe i
Rokiškio rajone. Salomėjos Nė
ries kolūky toks. e^B'^USjr*®ar-kAu&SW^ Vartų parapijos salėjė.

Atvelykį, 7 vaL vak. Vilniaus

Tpįe iUjelėię J^amiltoniečių lie
tuvių Šventejė sutiko dalyvauti 
Hamiltono vyskupas F. J. Ryan, 
miesto burmistras L. Jackson, 
Mrs. Hyder ir kiti garbingi sve
čiai. Mes tikime, kad daug kas iš 
lietuvių norės dalyvauti toje pir
moje šventėje, todėl norėtumėm, 
kad užsiregistruotumėte savaitės 
laikotarpyje — iki Velykų — pas 
parapijos komiteto narius: J. 
Kšivicką — 491 Dundurn St So., 
tel. JA. 9-9022, K. Mikšį — 87 

(Santford, tel. JA. 9-5129. K. Mėš
lių J. Janonių pagrobę dar du'kauską — 91 Santford N., teL JA. 
maišu, kuriuos pardavęs Vaške- 8-2886, A. Mikalauską — 209 Ot- 
vičienei už 100 rublių. Po trijų *---- T T c
dienų kolūkietė Sadauskienė ra
dusi šiauduose dar vieną maišą. 
Mariukams byla visdėlto nebu
vusi iškelta. * ; ?

>uvusi pasiųsta ^į viršų’1 telegra- 
na, kąd/ęūmontuota- Kelios de- 
imtys staklių. Rezultate jau pa
virtintos. planas 2.000 metrų 
nėnesiui, nors jis tegalįs paga
dinti tik 100 metrų.

Universiteto studentų bendra
bučio Nr. 1 gyventojai “Tiesos” 
torespondentųi • pasiteiravus, 
:aip jie gyvena, neturėjo kuo 
>asigirti. Skalbyklos nesą. Vieni 
ų duodą skalbti moterėlėms 
meste, kiti siunčią į namus, o 
reti patys skalbią “skalbykloje, 
kartais ir tiesiog šaltu vande- 

tėliu kambaryje”. Vistiek grei- 
iau, nes komunalinėje skalbyk
loje baltinius išplauna per de- 
imt -dienų”. Studentam skalb- 
is esą leidžiama skalbykloje tris 
artus savaitėje: vieną kartą 
yrams, kitus du kartus mergai- 
ėms. “Skalbiniai nevirinami. 
•o to jie džiaunami ant,:aųgšto”. 
□ti džiauną kambariuose, nes 
džiovykloje, mat, kartais ne 
išką surandi, ką buvai padžio- 
■ęs”. *■' * ‘
Nusimaudyti esąs dušas, bet 

andens katilas mažas, tad pra
lėkus praustis šiltu vandeniu, 
enką baigti šaltu kaip ledas. Be 
a, dušas “veikia tik vieną kartą 
er-10 dienų, kai keičiama pata- 
ynė. O jeigu tą vakarą pano- 
ėtų po dušu nusiprausti visi 
endrabučio gyventojai, kiekvie- 
as iš. jų tegalėtų po purkštuvu kėjęs po 30 rublių, vėliau dar 
astovėti tik po 3 minutes. Ben- ‘ po 1 rublį pridėjęs. Iš restorano 
rabuty Nr. 5 viršutiniuose augš • unguriai buvę platinami po vi- 

------------- T“^sus Kelmės bufetus, o Norkus 
juos vis vežęs iš Klaipėdos ir 
Karaliaučiaus savo Moskvičiu. 
(Šluota, 1957 mC Nr. 4). « ■ ’ ■ ’ • - r? * ■ -” c'

EDMONTON. Altą.
Š.m. Vasario 16. minėjime Tautos Fondui 

surinkto $197,00. Aukojo:
$10.50 — B. Alksnis;
po $10.00 —t V. Taraškevičius, J- 

Augis, J. Kinas, M. Urbonas, H. Jo- 
galdas; . • .

po $5.00 — S. Šepetis, A. Šepetis, 
V. Kasperavičius, P. Vaitkūnos, A. Ba
joras, J. Nustojus, J. Barauskas, Vincas 
Januška, kun. J. Grigaitis, B. Vidugiris, 
P. Gudjurgis, J. Pilipavičius, A. Kan
tautas, N. Kardelis, J. Dovidėnas;

$4.00 — V. Juodelis;
po $3.00 — J. Popikaitis, K. Žolpis, 

P. Ž., A. Dudaravičius;
po $2.00 — J. Balsys, A. Andriule- 

vičius, L. Vektorius' P. Oriuleikg, P. Za
leckienė, P. Kubilienė, A. Šmitas, M. 
Dudaravičius, L. Petravičius;

$1.50 — Z .Pochnowski;
po $1.00 J. Norvilą, F. Murauskas, 

V. Dovidaitis, P. Joneliūnas, A. Lukoše
vičius, P. Lukoševičienė,. P., Balutis, J. 
Rasimas, A. Vasiliauskas, A. Bakutis, J. 
Švcnčiunas, E. Melikauskas, P. Dudė
nienė, A. Kondrotaitė, K. Šadauskas, A. 
Sadauskas, Kazlauskas, J. Pašukonis, J. 
Gomas, J. Kirdckis, A. Šeikus, Petraus
kas, A. Kontrimas.

po .$0.50 — E. Vinslova, Mrs. Tone. 
Vislesnis aukojusiems širdingai dėkoja

„ . KLB Edmontono ’ Valdyba

uose dušai išviso neveikia. Ir 
ienur ir kitur nieko nedaroma, 
:ad dušai veiktų netrukdomai, 
‘raustis po šaltu dusu taip pat 
:ainuoja. Kiekvieną mėnesį- iš 
yventojų stipendijos atskaito- 
la po 3 rublius”.
“Dar pernai pavasarį butų sky- 
ius' kreipėsi į dezinfekcijos stotį, 
rašydamas išnaikinti bendrabu- 
iuose kaikur pasirodžiusius pa- 
ažitus. Juodu ant balto buvo 
urašyta sutartis. Vasarą bend- 
abūčiuosė. pasirodė baltais cha- 
itais apsivilkę žmonės, pabars- 
e truputį dusto ir atsisveikino, 
hio to padėtis nei kiek nepage- 
ėjo...”
Taip tvarkomi studentų bend- 

abučiai. O ką čia pridėsi? „„p j 
Degtindariai esą labai išplitę

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St. E. 

(netoli Kenlworth) 
Hamilton, Ont. Tel. LI. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

- • ■

- ■ -y- . - ■ »X4*
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H1MILT0N, Out
buvo pilna bažnyčia tikriičiųjų^ 
Komunijų išdalinta 1.300.

Hamiltono lietuviai nuoširdžiai 
dėkoja kun. dr. J. Gutauskui už 
taip gražiai pravestas rekolek
cijas.

Namų Fondo valdyhą^džiau- 
giasiHffilinti pasveikinti 5 tautie-

grįžtantį Vigelio- vežimą? jį už
mušdamas, o žmoną išdaryda
mas invalide. Baršys nedirbąs 
kolūky kaip senyvas invalidas.

“Lenino keliu” kolūkio broliai 
Motiukai, Jonas ir Kazys, taip 
pat nedirbą ir tuo yerčiąsi. Jie 
prikalbėję kūlimą prižiūrėjusį 
kolūkio valdybos narį J. Čepu- 
ką nuvogti du rųaišu grūdų, o vė
liau tas pats Čepukas su jaunuo- •_ J —____  .

Nr. 10, naminę pardavinėjęs Ra
džiūnas. Jo tiekėjas Dūda buvęs 
su laikytas, “Liudo -,ę»iros’’ vardP 
kolūkio pirm. Povilonio pava
duotojas Bronius' Ce|ki§ ~ esąs 
degtindaris, o degtindarių šefas 
esąs “jaunosios Gvardijos” kol
ūkio pirm, pavaduotojas Bružas. 
Tame kolūky esąs degtindaris 
Valiulis. _

“Tiesos” korespondentas E.U1- 
dukis primena, kad teismas 
jiems būtų griežtesnis.

Kilogramui ungurių Kelmės 
restorano direktorius Balčiaus-, 
kas spekuliantui J. Norkui mo-

tawa. tel, LI. 5-6955.
Vakarienės metu bus meninė 

■programą.‘Įėjimas $3 Sšmeniui.
Parap. komitetas ir klebonas.

Skautų “Nemuno” tunto šokių 
vakaras-įvyks balandžio 26 d. pa
rapijos salėje. Meninę dalį išpil
dys scenos mėgėjų būrelis“ Au
kuras”, suvaidindamas vieno 
veiksmo komediją “Plaštakėlės”. 
Veikalą režisuoja būrelio vado
vė E. Kudabienė - Dauguvietytė.

Taip pat yra ruošiamas “lai
mės šulinys”. Fantai jau renka
mi. Kas galėtų paaukoti fantų, 
prašome juos įteikti betkuriam 
skautui ar skambinti tuntininkui 
J. Trečiokui, tel. JA. 8-8172 ir 
fantai bus paimti iš jūsų namų. 
Jau eina ir bilietų platinimas, 
kurių kaina $1. <

Vakaro tikslas yra sukelti kuo 
daugiau lėšų skautu vasaros sto
vyklai, todėl tautiečiai ■ prašomi 
paremti fantais ar savo atsilan
kymu. Iš anksto skautiškas ačiū.

Taip pat primenama, kad ba
landžio 27 d., sekmadienį, Įvyks 
iškilmingas šv. Jurgio minėjimas 
su oficialia ir menine dalimi. 
Šiai šventei ruošiasi skaučių ir 
skautų tuntai visu smarkumu. 
Ruošiama plati ir įdomi meninė 
dalis. Į minėjimą atvyks- daug 
skautų iš Hamiltono apylinkių.

Tad iki pasimatymo balandžio 
26-27 d.d. Hamiltone. Alp.

Rekolekcijos AV parapijoj vy
ko kovo 16-23 d.d. Jas pravedė 
žinomas pedagogas ir rekolekci
jų vadovas kun. dr. J. Gutauskas 
iš Toronto. Jo pamokslų gilios ir 
gražios mintys sutraukė daug 
klausytojų. Rytais ir vakarais

Taupykime ir skofinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

*'• Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Operacijos atliekamos penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. vak., 128 Main 
St. West, tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. parapijos 

bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
scut by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.

Tel. Li. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas. .

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite; avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos. kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
Darbo vai 10 ryto - 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

SUDBURY Ont
Rekolekcijos, kurias vedė kun. 

B. Pacevičius; iš Toronto šv. Jo
no Kr. parapijos, praėjo labai 
sėkmingai. Visas tris dienas žmo
nių buvo gana daug per pamoks
lus ir išpažinties. Šiemet lietu
viškąją kleboniją daugiausiai iš
laikė vaišingieji Jurgis ir Marija 
Kriaučeliūnai, Kazimieras ir 
Elena Šviežikai, Viktoras ir Emi
lija Petrovai. Kadangi misijonie- 
rius iš po Toronto premjeros “Be 
vardis”, kurią pats parašė, sure
žisavo ir nupiešė dekoracijas, 
buvo labai išvargęs, tai pasiliko 
čia savaitei atostogų. Nakvojo 
klebonijoje pas kun. A. Sabą, bet 
Dietų ir vakarienės abudu visam 
laikui buvo pakviesti pas J. M. 
Kriaučeliūnus. kur sumani ir 
puiki šeimininkė skaniai vaišino 
lietuviškais valgiais. Čia pailsė
jęs ir atsigavęs, kun. B. Pacevi
čius, išvažiavo rekolekcijų vesti 
i Sault Ste. Marie lietuvių ko
loniją. Tačiau mes tikimės, kad 
jis mus birželiopradžioj aplankys 
ne vienas, bet su visa savo artis
tų grupe. . !

Be vyrų choro, kuris jau gra
žiai pasirodė, čia susiorganizavo 
ir moterų choras, kuriam taip 
pat vadovauja varginininkas ir 
bendruomenės pirm. Aleksas 
Kusinskis. Jam padeda mūsų 
jaunoji pianistė Violeta Jasiū- 
naitė. Repeticijos vyksta mažo
joje Christ the Kink parapijos 
šalčio sekmadieniais po pamaldų Į 
ir šeštadieniu vakarais.

Augis Paulauskas, visą laiką 
ėjęs pirmuoju mokiniu, techni- i 
kos mokykloje, laimėjo aukso 
medalį ir $50 dovaną.

Sudburiškis.

$100 pasakyrė Senkus Stasys, 
Žukauskienė* Justina iš Welland, 
Ont., Ema ir Jonas Berzins, Sta
sė ir Bronius Šlepečiai ir Lingė 
Petras iš Toronto.

Labiausiai mes dėkojame lie
tuviams iš kitų vietovių, kurie 
taip skaitlingai apdedate mums 
hamiltoniečiams. Manau, kad ba
landžio 1 d. NF v-ba galės duoti 
smulkią statistiką, kiek Lietuvių 
Namai turi narių iš Hamiltono ir 
kiek iš kitų vietovių^' s

Namų Fondo lėštągoėr savaitę 
paaugo $1.180. Po Įnešė Ka
zys Žukauskas ir Justina Žu- 
kauškięnė Styrės iH žmona) iš 
Welland, Vladas Kunkulis iš 
Vanęssa, Ont. Gerajam p. Vladui, 
rasah&pjd iš tėvy
nei e gyventų-’laikų Metuviškas 
ačiū. Hąmiltoniečiai įnešę po 
$100: Br.. Steponavičius, Jonas 
Banevičius, Kazys ’ Gudinskas, 
Vitas Juozas, Lukavičius Povi
las, Elzytė ir Jurgis Kazickai ir 
iš senųjų lietuvių ateivių — Ši
lanskas Povilas. ‘Anksčiau įnešę 
po $10 dabar pridėjo dar po $90 
Babcckas Vytautas ir Vaičius 
Justas.

Visiems prisidėjusiems prie L. 
Namų įsigijimo v-bos vardu ta
riu nuoširdų ačiū.

Maloniausiai. prašome visus 
tautiečius paskubinit pinigų į N. 
Fondą įnešimą, nes jie dabar la
biausiai reikalingi Taip pat gra
žiai prašome jungtis į NF nariais 
ir tuos tautiečius, kurie iki šiol į 
šį darbą žiūrėjo skeptiškai

B-nės valdybos ir org-jų atsto
vų posėdis kovo 23 d. parapijos 
salėje praėjo geros valios ir vi
siško solidarumo ženkle. Jį ati
darė ir. jam vadovavo naujasis 
apyl. v-bos pirm. Bagdonas, sek
retoriavo J. Stonkus. Įžanginia
me savo žodyje jis davė keletą 
sugestijų, kuriomis vadovaujan
tis tarpusavis tarp o-jų sugyve
nimas būtų pavyzdingas. Pirm, 
pažymėjo, kad B-nės v-ba ir atei
tyje nesikiš į o-jų vidaus reika
lus, o dirbs tautiniai reprezenta- 
cinį ir koordinėtiių.darbą. “Mes 
nenorim * kišti* niekam: kojos ir 
nenorim patys ant pakištos kojos 
parvirsti” —: teisingai užakcen
tavo pirm. Bagdonas. Toliau kal
bėdamas jis pažymėjo? kad no
rint gražiai tarpusavy sugyven
ti reikia mažiau ieškoti kitame 
asmenyje ar o-joje blogu pusių, o 
verčiau daugiau įžiūrėti kituose 
gerų ypatybių. . ? -

Svarstant kitus dįęųptv. punk
tus. nutarta įgalioti B-nės v-bą 
skirstyti o-jų parengimams ir tas 
keturias “riebiąsias”/ datas, ku
rias anksčiau spręsdavo o-jos at
stovų ir. B-nės v-bos posėdis. Šis 
susirinkimas pageidavo, kad mi
nėtos dienos — paskutnis šešta
dienis prieš adventą. N. Metų su
tikimas, Užgavėnių kaukių ba
lius ir šeštadienis prieš Atvely
kį — būtų kasmet paskiriamos 
vis kitoms o-joms eilės tvarka.

Naujasis B-nės pirm, iš šio po-

sėdžio kiekvienam ten buvusių 
išryškėjo, kaip geros valios, di
eglio nuoširdumo ir darnaus su
gyvenimo šalininkas. Užtat ir iš 
posėdžio dalyvių susilaukė gilių 
simpatijų ir, beabejo, jų o-jų 
nuoširdžios paramos B-nės val
dybai jos ateities darbuose.

Gabi akordeonisto Jonė Kane- 
vaitė Hamiltono TV Ken Sobel 
programoje laimėjo 2-rą vietą. Į Inžinieriai ir architektai kvie- 
Jauriąją lietuvaitę sveikiname ir;cianai prisidėti nors_kuklia auka 
linkime dar didesnių pasisekimų 
ateityje. Sk. St.

Hamilton. — Nesenai prie til
to statybos Oakvilėje žuvo italas 
darbininkas, kurio žmona su 
dviem mažais vaikais tada plau
kė per vandenyną. Ji apie vyro 
mirtį sužinojo tik pasiekus Niu
jorką. Hamiltono italų radijas 
nelaimės ištiktai šeimai padėti 
paskelbė rinkliavą. Per savaitę, 
remiant Knights of Columbus 
organizacijai, buvo surinkta per 
$10.000.

■ y.ci------------ > ■
O’jtarįft,provincijoj gyventojų 

skaičius per paskutiniuosius 10 
metų -padidėjo 1,5 mil.*: 1937 m. 
gimimų Skaičius buvo 16.9 tūks- 
♦ančĮųį gyventojų, 1957\W27.4. 
Ūkininkų skaičius sumažėjoj bet 
-ern.ės ūkio gamyba padidėjo 25 
%. Visoj provincijoj 1957 m. bu
vo 2.174.(W"'dirbaūčiųjį, t.y. 75. 
000 daugiau nei 1956 m.

Lietuviai pasaulyje
IA VALSTYBES

Čikagoje Neprikl šventės mi
nėjime ALTas aukų surinko 

' $6.571,25.
Inžinieriai ir architektai kvie-

pastatyti prof. S. Grinkevičiaus 
ir jo žento archit. A. Funko šei
mos antkapiui Pinnebergo kapi
nėse Vokietijoje. Auką įteikti 
PLIAS skyriams arba siųsti tie
siai antkapiui pastatyti komiteto 
kasininkui: E. Manys, 16 Cro
ckers La. W. Roxbury, Mass.

Šiemet bus trys kongresai. 
Tautininkai paskelbė organizūo- 
ią kongresą gegužės mėnesį, AL 
T’as kviečia Amerikos lietuvių 
kongresą Bostone birželio 27-28 
L, pagaliau rugsėjo pirmą sa
vaitgalį įvyks PLB Seimas, į ku
rį bei į jo metu vyksiančius me
ninius parengimus suplauks taip 
pat daug lietuvių.

Tautininkų kongreso komisiją 
sudaro: pirm. V. Abraitfc, dr. Br. 
Nemi.ckas, A.’Senikės, B. Bięliu- 
kas. E. Noakienėį J. Maurukas, 
V. Valaitis ir D. Senikienė.

Dr. Balys Paliokas vasaros se
mestre Čikagos universiteto mies

Linksmai užbaikime švęsti Velykas!
St. Catharines ir apylinkių lietuviai 

maloniai kviečiami atsilankyti į rengiamą

ATVELYKIO BALIŲ - ŠOKIUS
Šeštadienį, balandžio 12 d. 6 vai. vak. 

slovakų salėje, Welland ir Page g-viu kampas, 
ST. CATHARINES, ONT. ‘

Šokiams gros gera ir smagi muzika, bus ir loterija ir pilnai aprū
pintas bufetas. Pelnas skiriamas šeštadieninei mokyklai.

Mokyklos Tėvų Komitetas.

“Mūšy popiečiai” Vila Beloje

[-R Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį ėtc.
AYWto pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS

KRONAS g 
VALEVIČIUS 

lIMfTTD
The Centra of Real E»tote'

Jums
Stela

MS MAIN ST. EAST, HAMILTON. ONTARIO 
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai), 
sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai CENTRINĖ 1ST.: p. Vladas Antanaitis, p. 

Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA^-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572.

norintieji atsikelti i Hamiltonu, rašykite mums ir mes suteiksime^Jums pageidau-

to kolegijoje vėl dėstys užsienio 
prekybos politikos kursą.

P. Adomavičiui buv. Lietuvos 
vyr. tribunolo teisėjui, eihan> 
L-iąm 79 metus-, padaryta sunki 
vidurių operacija. Ligonis grįžus 
iš ligoninės sveiksta Athol, MaS- 
»at., savo žmonos priežiūroje.

Petras Babickas, keletą mėne
sių svečiavęsis JAV, kovo 19 d. 
išplaukė į Rio de Janeiro, Braži-

. /:•
Nelaimė ištiko Tautkų šeimę, 

gy v. Moywood, Hl, kai American 
Can. Co. geležies laužas užgriu
vo 6 vaikus. Jų sūnelis Vytautas 
buvo užmuštas 6 tonų geležies 
gabalo. Kiti vaikai buvo sužeisti. 
Vytautas, 13 metų berniukas, 
buvo mokykloje, pirmasis.moki
nys ir buvo gavęs net stipendiją 
mokslui tęsti. K Tautkūs yra 
Draugo, Naujienų ir kt. laikraš
čiu bendradarbis. * '
D. BRITANIJA

T. ..A Bernatonis, Vokietijos 
lieti katalikų sielovados tvarky
tojas nuo kovo 2 d. vedė rekolek
cijas Įvairiose Anglijos lietuvių 
kolonijose: Bradfdrdė. Notting- 
hame, Rochdalėje, Mancheštėly, 
Leeds, Halifxe ir kt. '

Leigh apylinkėje dar yra ąpfe 
100 lietuvių. Tenykštis pBLĮB 
skyrius vasario 29 d. atšventė ši- 
vo įsikūrimo dešimtmetį. Iš pra- 

; džių jis veikė Scotia South sky
riaus vardu. 1 '•

i Lietuvių Sodyboje buvo 
j vestas medelių sodinimo vajttSL 
Pasodinta 33 medeliai. ‘

i DBL Jaunimo Sąj. Velykų me
tu organizuoja ekskursiją į Vo
kietiją, kur Vok-. Kr. Valdyba 
ruošia studentų ir jaunimo sto
vyklą. ’ ! ■■p'- Z

Brad ford o liet, klubo kasminC 
kas Kostas Vileišis vasario 22 .d; 
10.30 vai. vak. eidamas į narinis 
buvo užpultas dviejų vyrų ir ąu» 
muštas, sulaužyta kairė koja' ir 
kairės rankos pirštas. ? ‘

’ Ignas Karpavičius, 37 rii., mirė 
Doncaster. Jis buvo šiaųliefią; 
Anglijon atvyko 1947 iri.' ? t

Agota Jokubaitienė mirė Lon
done po sunkios operacijos. Pa
laidota kovo 8 d. * r; ~~

Jonas Rapolis,* žemaitis^ niib 
Salantų, 50. m. amžiaus, 'btiyp 
rastas savo kambary negyvhš, 
apdegęs ir užtroškęs nuo dūmų. 
Palaidotas Yasario’26 d. Kiuleėh/ 
more kapinėse. Gaisro priėžasįtis

. Suėjo metai, kaip muziko Jo
no Kaseliūno iniciatyva ir jam 
vadovaujant, pradėjo eiti San- 
paulyje laikraštėlis - konspektas 
“Mūsų Popiečiai”. Jo tikslas per 
įvairius žaidimus, dainas, rebu
sus. uždavinius ir iliustruotas 
“komikų” tipo pasakas sudomin
ti amerikoniško tempo pagautą 
lietuvišką .jaunimą Lietuva, gim 
tąja kalba bei lietuviškais pa
pročiais. Šių konspektų skaity
tojai nejučiom įtraukiami į už-
1 ___

Skaitomi taškai, o už taškus nu- Tokiu būdu “M.F.” apima pla- 
matomos kiekviena semestrą tesnį jaunimo ratą. Po to p. Kon- BRAZILIJA 
kuklios dovanos, ir’atlikusiems sulas apdalino visus (viso 20): 
dviejų semestrų kursą skiriamos pretendentus į premiją gražiais įmanoma bųvp platesniu maitų 
gana• vertingos premijos apara- .• pažymėjimais, inž. Baželis įteikė atšvęsti dėl sihutėjūsio karnava- 
tais, muzikos instrumentais, pi- dovanas, o J. Sliesoraitis prisegė lo. Šventė paminėta speciaįio- 
nigais ir kt.. Premijas pasirenka prie jaunuolių krūtinių tautiš- mis pamaldomis, kurių metu sV; 
patys laimėjusieji iš eilės, pagal kus žėnklruktįs. Ta pat proga j Mišias celebravo vietos kardirib^ 
taškų skaičių. Premijas suauko- buvo apdalinti pažymėjimais.-; Jąs. Jų metu pagiedota kelelis 
ja Mūsų Popiečių rėmėjai. Kovo padėkomis “M.P.”. rėmėjai bei lietuviškų giesmių ir sukalbėta
2 d. teko pamatyti Vila Beloje, bendradarbiai, pirmoj eilėj E.’ malda už tėvynę. Jo Em/'pas^cė 
Vytauto Didžiojo vardo mokyk- Polišaitienė. kuriai buvo dar pamokslą apie pasitikėjimą Die^ 
los (globojamos Liet. Sąjungos iteikta simbolinė dovana — liet. v.u. kurio reikia ir lietuvių tautai 
Brazilijoje) rūmuose pirmąją juostelė. Užbaigiamąjį žodį tarė Po pamaldų įvyko aktas salęj'ė

‘ rašytoja mokyt. Halina Mošins- į su min. Meierio kalba ir meninę 
kienė, kuri iškėlė šio konspekto dalimi, kurią‘ atliko vietos jati-

kalboj išreiškė džiaugsmą, kad 
daugely Sanpaulo rajonų veikia, 
patriotų pasiryžėlių dėka, lietu
viškos mokyklos bei kursai, nu
švietė “Mūsų Popiečių” tikslą 
žaidimų pagalba mokyti jaunimą 
lietuvių kalbos ir palinkėjo to
liau sėkmingai dirbti lietuviš
kąjį darbą. Paskui prabilo inž. 
Z. Bačelis, paaiškindamas, kad 
“M.P.” tai yra lyg tąsa Vila Be
los popiečių, tik perėję į kitą

davinių sprendimą, už kurį už- fazę — už akių dėstymo - fazę.! težinoma.
M.P.” apima pla-

WAAXWW AYAVlk V •. •< V A. r

kuklios dovanos, ir atlikusiems sulas apdalino visus (viso 20) ; Vasario 16 Rio dc Janeirc ne;

premijų dalinimo šventę, “M.P.” 
redakcinio kolektyvo suruoštą.

Oficialiąją šventės dalį Jonas 
Kaseliūnas pakvietė atidaryti 
Lietuvos Konsulą Alenksandrą 
Polišaitį. Gerb. konsulas savo

Po pamaldų įvyko aktas salėje

“MEŠKIUKAS “Little b’ar”

ODK-JOA
Jūsų malonumai paruošė

Tariamo Dau Kingsbyr
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. naudą jaunimui ir redaktoriaus 
bei jo bendradarbių nuopelnus. 

(Dar kalbėjo “M.P.” rėmėjas N.
i Stasiulionis ir Senojo Malūno 

vargo mokyklos įkūrėjas J. Lu-
1 koševičius, pritardami J. Kase- 

liūno iniciatyvai ir- 'darbui lei
džiant šį konspektą ir ragindami 
susirinkusius tą darbą paremti.

Antrojoj daly scenoj pasirodė 
’ “M. Popiečių” aktyvas su įvai

riais Šiupinio numeriais: Bpnkų 
milžikoš duetą atliko Vytautas 
Bendoraitis su Irena Bendoraity- 
te. deklamavo Irena Sfcūrkevi- 
čiūtė ir mažytė Živilė Juraitytė. 
grojo akordeonais N.rjęĮe Vinįš-; 
naityte ir Rožė Tūbelytė, "vaidino 
įvairius šiupinio.vaidmeniųs: Vi
lius Pundzevičius, Vyt; Bendo
raitis. N. Vinkšnaitytę, Ir. Skur- 
kevičiūtė. Vincas Tūbelis, Alg. 
Sliesoraitis, Aloyzas Faria, Algis 
Savickas ir Mindaugas Goraus- 

j kas. Pastarasis dar suvaidino 
į maga iš Indijos. Be to, grojo due- 

a akordeonu ir būgnu V. Pun- 
fzevičiūs ir V. Bendoraitis, ku
riems pritariant." pašoko baletą 
mažytė Rūtelė Pažėraitė iš Cai- 
riras. Dz’nguliukus dienos temo*

I mis sudainavo Vytautas Vosy
lius su J. Kaseliūnu, ir tie patys 
su Viktoru Tatarūnu — “Tykus 
Kuvo vakarėlis”. Šventė buvo ___ _________________
Jurgio ir Petro Barcišių filmuo- j žastis — nuolatinių naujų popie- 
jnma. Art ištai ir publika buvo r i nių cnizcirų paleidimas 
pavaisinti V. Škurkevičicnės pa- i varton. Kita didele Brazilijos'.ĮK' 
eaminta cira. S- G. Tcrcsevičie- riausvbei problema, tai. kavos-

iškeptais pyragaičiają ir p.p. perteklius. Milijonai' maišų guli 
Bareišin padovanotais saldai-į sandėliuose, kutįė. jei būtų rūi> 
niajs. Padėjo -šeimininkauti p. ka. būtų paversti į dolerius.

nimas. Iškilmės suruošė LKB ir 
Dainavos draugijos vadovaujant 
Z. Ignatavičiui.

Sukakties proga min. Meieris 
įteikė užsienio r. min. notą, dė
kodamas vyriausybei už Lietu
vos okupacijos nepripažinimi|. 
Šventės proga min. Meierį šyėii- 
kino prezidento atstovas, užsiė^ 
nių r. ministeris. nuncijus, JAV 
ir kt. ambasadoriai, diplomatai 
bei . konsulą i, auguti valdžios 
reigūnai, lenkų7 organizacija* * 
lietuviu oTgariižaciioš. \

Prasidėjo lietuviškieji mokslo 
metai. Siai§ metate Vila Žolino
je dirba: kuri.’Juozas Šeškevičius 
!(direktorius), sesuo M. Lurdeš, 
mokyt.: Halina Mošinskienė, E. 
Antanaitienė ir M. Vinkshaitię-: 
nė. Tautų Parke dirbat mokyLkŠ. 
Jurevičius ir E. BortkevrciUts. Ser 
najame Malūne: mokyt, muz? J. 
Kaseliūnas. Bom Retire:-mokyf. 
St. Remenčius ir Simas Bakšvi. 
Vila Anastazijoje: mokyt. St. 
Kubiliūnas. Visi mokytojai dirba 
be atlyginimo, išskyrus mokyt. 
S. Kubiliūną, kuris gauna už 
mokytojavimą iš Liet. Sąj. Bra
zilijoje kuklų butelį.

Rio de Janeiro suorganizuota 
Liet. Katalikių Moterų Draugiją

Dolerio kursas artėja prie 12t) 
''ruseirų. Cruzeiro kritimo pried

Pundzcvičienė. Kadangi įėjimas 
» šventę buvo laisvas, tai daliai

darbavosi n. Teresevičienė ir pi. 
Jodelytė. Dėl gavėnios jokiu šo
kiu nei žaidimų nebuvo, tačiau 
susirinkusieji nenuobddžfavo, 
n.nsižmonėjo ir pasidžiau<tė jau
nimu bei vaikais, kurie moky
toju padedami ir rėmėiu gloho- 
i^rni. bando žiebti lietuvybės

Braziliios finansai pergyvena di» 
dėlę krizę. .

Jurgis tazdauskas Toliušis, ži
nomas Urugvajaus lietuvių' vi
suomenininkas ir btrnalistas mi-

1907 m..'f Urugvajų rffvvko 1930, 
ten buvo vedęs uru«vaiiete tu
rėjo 4 vaikus, vertėsi spaustuvė* 
darbu ir buvo įsigijęs spaustu-



w

Sv. Jono Kr. parapijai 30 metųn
tuvių katalikų parapija Toron
te, antroji visoje Kanadoje, šiais 
metais švenčia 30 metų sukaktį. 
Trisdešimties metu tarpas ne
būtų per didelis įvykis, jei jį ver- 
tintumėm normalių gyvenimo 
sąlygų mastu. Sakysim tėvynė
je trisdešimtis nedaug ką reikš
tų, nes ten yra parapijų su šim
tų metų istorija. Išeivijoje kas 
kita. Čia uždavinių apimtimi ir 
jų svarbumu tūlas parapijos de
šimtmetis prilygsta parapijos 
šimtmečiui tėvynėje.

Štai dėlko šv. Jono Kr. parapi
jai 30 metų jubiliejus yra neei
linis įvykis. Jis yra neeilinis ir 
visai torontiškei lietuviškai vi
suomenei. Nes ne kur kitur ano 
meto torontietis lietuvis apsau
gojo savo dvasią nuo įvairių ža
bangų ir išlaikė gryną lietuvišką 
žodį iki šių dienų. O kur gi tarpo 
lietuviškas solidarumas, kur arti
mo meilė taip plačiai bujojo, kur 
sklido entuziazmas ir iš kur min
tys lėkė į mūsų tėvynės arimus 
ir gailestingos rankos siekė nu
skurusių sodybų pastoges?!... 
O ir dabar, ir dabar dar anie se
nieji pijonieriąi, ranka rankon 
žengdami su naujaisiais tremti
niais, tiesia tiltus į augštybių 
pasaulį ir tėvynės laisvąsias pa
krantes, kuria kultūrines verty
bes, kovoja su liuciferine veikla, 
taip labai nusiaubusia netik mū
sų tėviškių laukus, bet ir visą spaudoje, 
pasaulį.

Tiesa, šiame mieste esama ir I

aip galvoti. Bet svetimos idėjos 
jų nenubloškė nuo lietuviško ka- 
nieno. Parapijos šventės proga 
inkėtina vėl vieni kitiems išties- 
i rankas ir su padvigubintom jė- 
*om, tarytum galinga banga, 
siūbtelti naujo viltingo rytme
čio kryptim. Nes argi ir jų ne
seno prakaito lašais yra paženk
lintos tos kuklios bažnytėlės sie
los, kurios juk visiems prabyla 
ta pačia kalba.

Reikia manyti, kad šios para- 
oijos istorija bus surašyta. Joje 
bus atskleista viskas nuo pačių 
pirmųjų žingsnių. Šių gi eilučių 
tikslas yra tik priminti patį fak- 
ą ir paraginti visuomenę* kad ji 
savo dalyvavimu šventėje pa
remtų vadovų ir rengėjų pastan
gas.

Minėjimas vyks dviem etapais. 
Pirmoji dalis bus balandžio 19- 
20 dienomis, pradedant iškilmin
ga vakariene balandžio 19 d., ku
rios metu bus trumpos kalbos ir 
meno dalis. Balandžio 20 d. bus 
iškilmingos pamaldos.

Minėjimo užbaiga įvyks ru
denį specialiu koncertu. Koncer
tui poetas Brazdžionis kuria žo
džius kantatai, kuriai sukompo
nuoti muziką sutiko muz. St. 
Gailevičius.

Minėjimo eiga ir kitos su juo 
susijusios žinios bus skelbiamos 

priešpamoksliniuose

K ■ '

Erdviu amžius
X

I pranešimuose ir per liet, radiją, 
ak.

Ar laimėtų vakariečiai?
Gen. Gruenther, buv. Š At

lanto Sąj karinis vadas, dabar 
JAV R. Kryžiaus pirm., lankėsi 
Kanadoje kviečiamas Toronto R. 
Kryžiaus ir ta proga pasakė kal
bą, kurioje, be kitko, užsiminė ir 
apie galimą karą su sovietais. 
Pasak jo, sovietai turi didesnes 
tradicines karines pajėgas, ta
čiau vakariečiai yra pranašesni 
savo technika, ir puolimo atveju 
sovietai būtų atmušti. “Aš nesa
kau, kad mes laimėtume, nes mo
derniajame kare laimėjimas nė
ra įmanomas”. Š. Atlanto S-gos 
karinės bazės yra išdėstytos vi
same pasaulyje ir pasiruošusios 
staigiam smūgiui. Šiuo metu esą 
svarbu siekti tarptautinės įtam
pos sušvelninimo ir organizuoti 
nagalbą 150 mil. alkanų žmonių 
Tol. Rytuose. R. Kryžius šioje 
srityje galėtų daug pagelbėti.

Nuo sputniko amerikiečiai va
dina dabartinį laiką erdvių am
žiumi —• “space-age” Praėjusią 
savaitę kažkieno apmokėta di
džioji spauda, pvz. NYTimes, kas 
dien aiškino žemiškąsias proble
mas iš erdvės amžiaus perspek
tyvos: kodėl, kaip ir kas toliau 
darytina, kad Amerika nepraras
tų savojo vaidmens politikoj. Tai 
priminė reikalą svarstyti lietu
vių tautos “erdvės amžiaus” by
lą. Ji suaktualėjo Nikitai Chruš
čiovui užsidėjus asmens kulto 
karūną. Tarptautinės politikos 
rungtynės “JAV prieš TSRS” ža
da prasidėti kaip reikiant. Tie
sa, Nikita tebėra savosios dog
mos ištikimas sekėjas, tačiau ne
galima neigti nuolaidų, kurias jis 
padarė rusų naujajai šviesuome
nei, kuriai, išaugusiai į dešim
tis milijonų, parūpo sužinoti, ko
dėl viena skelbiama sovietinėje 
konstitucijoje, kita vyksta gyve- ; 
nime. Šios nuolaidos LKParti- 
ios plenume buvo vadinamos 
“naujais teiginiais, kurie papildo 
marksizmą - lenininzmą”.

Laisvės sąvokos aiškinimas 
buvo tų “teiginių” viena svar
biausių priežasčių.

Teiginiai lietuviuose
Jei Lietuvos šviesuomenės 

nintis ir idėjas tegalėjome spėti 
iš cenzūruojamų laiškų ir Mask
vos dogmatikų jai metamų kalti- 
iimų, be laisvės jas diskutuoti 
laisvai ir neapibrėžtai, tai, rodos, 
Amerikoj ir Kanadoj esantiems 
lietuviams buvo valia svarstyti 
lietuvių dabarties ir ateities už- r 
davinius.

Be praeities nėra dabarties., 
; Ateitis sunku statyti ant klaidin- i

intelis viešai j pastebėjo Aisčio 
kvietimą lietuvius“ susimąstyti 
ir perkainuoti taip pat ir tas ver- 

siekiame”.tybes, kurių dąt 
Siekiame kol 
Tėvynėje, r iūrint visų “jų” 

pasigyrimų,ęivilizacijos lygis 
puse šimtm p tebėra atsilikęs 
nuo Amerikos; kultūra, kaip ir 
caro laikais, slopinama, varžoma, 
jei ne formos, tai minties atžvil
giu. Išeivijoje esantiems kūrė
jams ir veikėjams dėlto teko 
ypač atsakingi uždaviniai.

Sugebėjimas tinkama forma 
pasaulio opinijai ir didžiųjų vals 
tybių politikams perduoti lietu
vių tautos lūkesčius tebėra vie
nas pačių svarbiausių užsimoji
mų. Per pastarąjį dešimtmetį 
šiam tikslui išleisti apie $350.000

padaryta t. v .
Nebuvimas tinkamos informa

cijos, tėvynės įvykių tikslios ap
žvalgos trūkumas vargiai drąsi
no betką tikėti, kad laikui atėjus, 
išeiviai patys pajėgs pakreipti 
tautos kelią lygiagrečiai su nuo 
seno laisvų tautų linija.

Kada suvoksime, kad mes “ne
pašalinsime” Chruščiovo rusų iš 
Lietuvos, bet gal jie patys išeis; 
kad Vakarai patys nieko neda- 
-vs. jei nebus tinkamai ir suma
niai veikiami?

Basanavičius, Maironis budino 
lietuvius jų amžiui tinkamam 
gyvenimui, akino įsijungti į tada 
kylančią tautinių nepriklausomų 
valstybių eiles. Ir mūsų amžiui 
reikia asmenybių, pajėgiančių 
pirmiausiai mums patiems paro
dyti mūsų vaidmenį laisvajame 
pasaulyje.

JAV- Kanados lietuvių vadovybių posėdis
Plėsdamos tarpusavio bendra

darbiavimą, Kanados ir JAV lie
tuvių bendruomenių valdybos 
•au antru kartu susirinko bend
rų posėdžių: pirmasis jungtinis 
posėdis įvyko pereitų metų bir
želio 8 d. Clevelande, antrasis— 
š.m. kovo 22 d. Toronte. Šiame 
posėdyje iš Kanados pusės da
lyvavo: KLB Kr. V-bos pirm. V. 
Meilūs, vicepirm. dr. J. Sungai- 
•a ir B. Sakalas, nariai V. Vaido- 

i tas ir J. Mikšys, LB Politinės 
i Komisijos pirm. J. Matulionis, 
i LB Kultūros Fondo pirm .J. 

“ į Kralikauskas: JAV LB atstova
vo Centro V-bos pirm- St. Barz-

kalbų mokėjimas. Sov. Sąjungoj 
esą 10 mil. studentų mokosi ang
lų k., o JAV tik 6.000 mokosi ru--------- .. ------------- ,
sų kalbos. Taip pat esą reikia pągnndų. Gal dėlto, roman-: duk vicepirm. dr. Alg. Nas- 
budėti, kad Besmuktume kaip diskai užsisvajoję apie praeities; . AJf Mikulsfcis ir Ig
tautos. “Esu įsitikinęs^ kad praei- SitTom 1 Balėnas.
tyje išnyko tos kultūros, kurios c1^; erdves amžių sutikome ne ■ T.,n_tiniflrnp nn^dvip vRh 
rėmėsi sumenkėjusiom tautom,: ve*du> Įgrmvimu atbuli. i S yj
atsidavusiom materialistiniam i Žymusis lietuvių poetas - Tilo-; pirma buvo svarstyti siais me- 
cryvenimui” i sofas - publicistas J. Aistis isdrj- ; tais Niujorke ^vykstančio PLB

' i so vėl, gal iš šio naujojo amžiaus i Seimo klausimai — seimo tiks-
Į oerspektyvos, pažvelgti į lietuvių lai, darbų tvarka, dainos ir mų- 

Belgradas. _  Balandžio 22 d.; tautos kelią, vadindamas jį “tra- zikos vakaro organizavimas.
: oerspektyvos, pažvelgti į lietuvių lai, darbų tvarka, dainos ir mu-

Liublanoje įvyks Jugoslavijos i gingu”, nes vietoj “dvasinės,, bu- 
kompartijos suvažiavimas, kuris vo siekiama politinė didybė .

Tarptautinei santaikai svarbu ir jų esą 5.000.000.

išrinks naują politbiurą.
Kairas. — Egiptas iš Anglijos 

ir Prancūzijos už nuostolius Su- 
ezo kampanijos metu reikalauja 
72 milijonų svarų.

Vašingtonas. — 
skaičius JAV per paskutinius 
metus pašoko 1 milijonu ir dabar

Brooklyn© “Darbininko” lite-

Iš “DAINOS”

Toliau buvo svarstyta, kad 
antroji JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventė bus rengiama 1961

grupės veikimo
Kovo 30 d. įvykęs “Dainos” 

Alkoholikų ; mėn. susirinkimas narės M. Nor
kienės namuose buvo itin gausus 
— 32 narės ir viešnios, kurios ne 
ilgai viešniomis buvo. Pirm. L.

kotoju nesutiko savo pavardes 
skelbti, tai prašome priimti vi
siems atsilankiusiems ir aukoto
jams mūsų bendrą lietuvišką 
ačiū! •

l

i Kanados Lygių Teisių Darbo Įstatymas
Draudžia 

Diskriminacija 
Priimant į Darba

ŠIO ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo 
diskriminacijos darbą gaunant ir i profesines sąjungas įstojant, 
nepaisant RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar TAUTYBĖS.

I nienę, St. Liuimienę, E. Lapins- 
j kienę, Alb. Šadeikienę, Valeriją 

Rasiulienę ir Ireną Kairienę — 
J dainietės širdingu plojimu pri- 
I Amė i as savo sesėmis bendradar- 
I bėmis.
I Pirm. Kybartienė pirmoj eilėj 
I prisiminė du neseniai įvykusius 
j pobūvius — Užgavėnių šokius, 

■ kurie atnešė $72,32 gryno pelno 
jir “Dainos” 15 metų veiklos mi- 
I nėjimą. įvykusį kovo 16 d. Lie- 
I tuvių Namuose, kur aukomis 
I gauta $160,40 ir ponios Yauniš-

j / ŠIS ĮSTATYMAS SAISTO darbdavius darbuose ar vers- Į 
j luose priklausančiuose federalinei jurisdikcijai ir profesinėms I; 
į sąjungoms atstovaujančioms ten dirbančiuosius. Čia priklauso j j
I vandens transportas, geležinkeliai, kanalai, telegrafas, aerodro- j 
| mai, oro linijos, federalinės karūnos korporacijos, bankai, radio I 
| ir televizijos programos ir taip pat kiti darbai ar verslai pripa- j 
I žįstami naudingi visai Kanadai arba nepriklausą provincijos | 
! įstatymams.

ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepriimti į darbą I 
| asmenį ar diskriminuoti asmenį dėl jo RASĖS, RELIGIJOS, 
| SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui taip pat drau- į 
j džiama naudotis darbo agentūra, kuri daro tokią diskriminaciją I 
I ar išspausdinti tokius skelbimus, kurie diskriminuotų ar duoti j 
I diskriminuojančius klausimus, raštu ar žodžiu, sąryšyje su pra- | 
j šymais darbams gauti.

ĮSTATYMAS TAIP AT DRAUDŽIA profesinėms sąjun- į 
goms diskriminaciją įstojant į sąjungą nariu ar tarnautoju dėl I 
RASĖS, RELIGIJQS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS.

I
KIEKVIENAS ASMUO pasiskundęs remdamasis šiuo ak-1 

tu, taip pat paliudydamas ar paremdamas šio įstatymo vykdy- j 
mą, yra apsaugojamas nuo betkokio keršto akcijos, kuri būtų | 
nukreipt prieš jį.

Priede prie federalinio įstatymo, keletas provincijų, taip ! 
pat turi lygybės darbdavystėje vykdymo ar panašius įstatymus, j 
kurie apsaugo darbininkus nuo diskriminacijos gaunant darbus j 
pramonėje, priklausančioje atitinkamos provincijos jurisdikei- I 
jai. Provincijos kuriose tokie įstatymai veikia yra: Ontario, j 
Saskatchewan, Nova Scotia ir British. Columbia.

kienės iš Winnipego $10 Velyki- 
i nė dovana šalpai, kuriai mūsų 
! širdingi linkėjimai šv. Velykų 
oroga ir ačiū.

Mūsų širdinga padėka
Čia gerb. pirmininkė dėkojo 

visoms narėms už tokį gražų pa- 
•iruošimą 15 metų darbuotės 
orisiminimui — gi visas susirin
kimas kartu nutarė išreikšti šir
dinga padėką atsilankiusiems į šį 
oobūvį: Gen. konsului min. V. 
Gyliui. KLB Kr. V-bos pirm. V. 
Meilui, liet, parapijų klebonams 
— kun. P. Ažubalįui ir Tėvui 
Placidui, OFM. Ačiū už jų šir
dingas kalbas, nes kiekvienas 
prisiminimas bei pastaba stipri
na dainiečių pasiryžimą.

Brangieji menininkai — Stefa 
Mašalaitė, Vyt. Bigauskas ir Vyt. 
Kastytis—jūsų įnašas buvo mie
las, nes Jūs gražiais, skambiais 
balsais melodijomis ir humoru 
linksminot ir maloniai nuteikėt 
mūsų svečius ir mus. Malonu, 
kad muz, St. Gailevičius galėjo 
pianinu Jūsų dainas palydėti.

Ačiū visiems aukotojams, o 
ypatinga padėka tenka Toronto ® 
Lietuvių Medžiotojų ir Žuklau- S 
toju Klubui, kuris įteikė čekį net; || 
$30! Iš jų aukos, net 15 senelių, J 
vokiečių prieglaudose, susilauks |t 
Velykų dovanėlės. Būtų gražu, 1 
kad ir kitos panašios organizaci- j 
jos pasektų jų pavyzdžiu. “Dai- • 1 
na” visuomet sutiks tarpinin- j | 
kauti. ®

P-lė K. Lelęšiūtė, negalėdama 
atsilankyti, prisiuntė- savo auką 
$5, ačiū. Kadangi daugumas au- R

“Daina” jau pradeda ruoštis 
savo tradiciniam pavasario Kar
tūno baliui. Kadangi anksčiau 
numatyta Club Kingsway salė 

■ >ude«ė tai prisiėio tenkintis ma- 
j esne sale — Westbury Hotel, 
Banquet Hall. Todėl kviečiame 
oonias ir paneles ir jų palydovus 
Neatidėliojant įsigyti bilietus ir 
rinktis kartūno suknias, kurios 
kaip ir visuomet bus premijuo
jamos. Bilietų pardavimo vietos 
bus paskebtos vėliau. Balius 
įvyks gegužės 24 d.

Grįžtant prie susirinkimo pa
skirstyta Velykų dovanėlės 94 
seneliams po $2 ir 19 šeimų bei 
ligonių po $5. Mažiau nei anks
čiau, bet tai dėl to, kad dėl gau
sumo įvairių parengimų jau sun
ku yra pasirinkti dieną, kurioje 
neįvyktų du kiti ar net daugiau 
lietuviški parengimai ir dėl to, 
parengimų lankytojai išsidalina 
į visas puses.

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 27 d. 3 vai. p.p. 
pas M. F. Yokubynienę — 123 
Annette St. Priėmimą paruoš 
Stasė Yokubynienė. Kviečiame 
visas nares ir viešnias atsilanky
ti. Ačiū mieloms M. Norkienei ir 
St. Matulevičienei už gražų šio 
susirinkimo priėmimą.

—Koresp.

rtOREUj

Paimkite 
gydančios

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ
VIDURIAI?

ANDREWS
LIViR SALT

KEPENŲ DRUSKOS

Savaitės įvykiai
Nikitos Chruščiovo atsisėdimas į Stalino sostą Kremliuje nebuvo 

staigmena. Jau žymiai anksčiau buvo žinoma, kad Sov. Sąjungos 
vairą suka ne min. pirm. Bulganinas, o Chruščiovas. Kai jiedu lan
kėsi Londone prieš porą metų, Edenas nežinojo kurį pirma svei
kinti: B. buvo oficialus premjeras, o Chr. — daugiau nei premje
ras— pirmasis kompartijos sekretorius, su kuriuo turėjo skaitytis 
visi vyriausybės nariai. Pastaruoju metu Chruščiovo ranka buvo 
vis daugiau jaučiama ir užsienio politikoj. Jo žvaigždė ėmė kilti 
prieš 5 metus, kai Sov. Sąjungos vairas buvo patekęs į trijulės — 
Malenkovo - Molotovo - Beri jos — rankas. Vos 10 dienų pabuvęs 
kompartijos gen. sekretoriaus*----------------------------------------

m. Čikagoje. Kad didieji paren
gimai nebūtų telkiami tik vieno
je kurioje vietoje, posėdyje 
svarstyta galimybė antrąją JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventę rengti Kanadoje. Šį 
klausimą dar atskirai svarstys ir 
reikiamus duomenis surinks Ka
nados ir LB Kr. Valdyba.

Norint teikti premijoms dides
nę reikšmę ir išvengti jų dublia
vimosi, buvo susitarta iš anksto 
pasiinformuoti, kokias premijas 
ir už ką kuri bendruomenė ski
ria. Per PLB Seimą bus įteikta 
JAV LB Kultūros Fondo pirmo
ji premija už reikšmingiausią 
kultūrinį reiškimąsi ar įvykį. Šią 
tūkstančio dpi premiją skiria 
Ohio Lietuvių Gydytojų D-ja.

pareigose Malenkovas turėjo už
leisti jas Chruščiovui, kuris iš 
šio pagrindinio posto suorgani
zavo savo patikėtinių tinklą ir 
žingsnis po žingsnio išvaikė iš 
Kremliaus tokias komunistų gar 
senybes kaip — Molotovą, Ka- 
ganovičių, marš. Žukovą, Šepi- 
lovą ir kt. Vorošilovas, augšč. so
vieto pirm., pasiūlydamas Chruš 

rčiovą į premjerus, pažymjėo, kad 
jis to nusipelnęs už “nepapras
tai sėkmingą darbą kaip parti
jos sekretorius”. Tuo būdu Chr., 
kaip ir Stalinas, paėmė į savo 
ankas netik partijos, bet ir vy

riausybės vairą. Vakariečių ste
bėtojų nuomone, tai esą reiškia 
kolektyvinės vadovybės” galą ir 
t/diniškos diktatūros atgijimą. 

Kad su tuo kas nors radikaliai 
pasikeistų sovietinėj politikoj, 
nėra kol kas pagrindo manyti, 
nes ir ikišiol ją dirigavo tas pats 
Chruščiovas. Dabar jam beveik 
64 metai, Bulganihui — 63. Pas
tarasis paskirtas Sov. Sąjungos 
banko valdytoju. Kiti ministe
rial Chruščiovo vyriausybėje pa
siliko tie patys.

Pasikeitimai S. Arabijoj

pats. Visos pajamos iš žibalo šal
tinių eidavo į jo rankas. Krašto 
reikalus tvarkė jis su keliais pa
tarėjais, nors šalia to buvo ir vy
riausybė. Jos priešakyje stovėjo 
Saud brolis Feisal kartu būda
mas užisenio r. ministeriu. Fak
tiškai betgi ta vyriausybė buvo 
bereikšmė. Pastaruoju metu įvy
ko žymus pasikeitimas: buvo pa
skelbta, kad krašto vidaus reika
lus, finansus ir užs. politiką 
tvarkyti perėmė Saud brolis Fei
sal. o pats Saud esą išvyksta ku
riam laikui gydytis Austrijon. 
Vakariečiai žiūri į šį pasikeiti
mą su tam tikru susirūpinimu, 
nes Saud buvo palankus Vaka
rams, o Feisal yra daugiau Nas- 
serio žmogus. Egiptas šiuo metu 
varo propagandą prieš Saud, esą 
jis amerikiečiu lėšomis norėjęs 
nuorganizuoti Nasserio nužudy
mą. Pats Nasseris pasiskelbė 
vyksiąs Maskvon greičiausia ba
landžio mėn. S. Arabijos Feisal 
nusprendė nutraukti paramą 
Jordanui ir atšaukti iš jo terito
rijos savo kariuomenę.

Raketos mėnulin
! JAV prezidentas davė leidimą 

Saudi Arabijos karalius Šaud raketų specialistams bandyti pa- 
ikišiol valdė kraštą kaip savo siekti mėnulį.
dvarą — buvo absoliutus valdo- bandomą paleisti raketas į Mar- 
vas. Karališkosios šeimos ir vals- 

itybės iždas buvo vienas ir tas

Pirmiausia bus

Rusai vyrauja arktikoje
Pei? pastaruosius 20 metų so

vietų tyrinėtojai į poliarines sri
tis yra suruošę 524 ekspedicijas, 
1954-6 m. laikotarpy per 20 so
vietų lėktuvu buvo nutūpę ne to
liau kaip 200 mylių nuo Kana
dos krantų — nuo poliarinių sa
lų bei nuo Aliaskos. Aiškus da
lykas, jie ten nutūpdavo ne spor
tuodami, bet tyrinėdami gamti
nes bei atmosferines sąlygas. 
Tuo tarpu JAV tyrinėtojai per 
tuos pačius 20 metų poliarinėse 
srityse yra nutūpę ne daugiau 20 
kartų. Šiuo atžvilgiu JAV savo

lag W2C ir Stalag III. Lenkijos 
vyriausybė sudarė specialią ko
misiją, kuri atvyko vieton tirti 
rikalo. Masiniuose kapuose esą 
rasta šių tautybių karių: britų, 
kanadiečių, italų, prancūzų, ma
rokiečių, senegaliečių, rusų, grai
kų, lenkų, čekų.

h

KUR YRA MOLOTOVAS?
Kaip žinia, oficialiai buvo pa

skelbta, kad Molotovas paskirtas 
atstovu išorinėn Mongolijon. 
Tačiau neseniai pasklido Mask
voje gandų, 'kad jis irMalenko- 
vas neseniai buvę matyti kaž
kieno netoli Maskvos. Diploma
tai tuojau paspaudė visas spy
ruokles reikalui išaiškinti, ta
čiau veltui. Oficialios įstaigos

są ir Venerą. Tam reikalui būsią 
pagaminta 5-6 raketos. Kariuo
menei leista iššauti tolimojon 
erdvėn dar dvi-tris Explorer ra
ketas. Ikišiol buvo iššautos trys 
šio tipo raketos su dirbtiniais že
mės palvdovais. Trečiasis Ex
plorer dėl vienos klaidos skriejąs 
netaisyklinga orbita — vienoj 
vietoj nusileidžiąs peržemai ir 
siekiąs žemės atmosferą. Specia
listų nuomone, dėlto jo amžius 
būsiąs trumpesnis nei kitų. So
vietų Sputnik II -su negyvu šu
nimi tebeskrieja aplink žemę.

“Laimingi” satelitai
Kai JAV, besiderėdamos su 

Kremliumi dėl viršūnių konfe
rencijos, ėmė kelti Rytų Eūro-

paspaudė savo satelitus, kad 
šauktų prieš amerikiečius. Pasi
girdo Čekoslovakijos komparti
jos sekretoriaus A. Novotnv pa- 

n-abnie. o~a JAV ke-

metais, kai buvo pastebėta rusų
persvara. Tam buvo panaudoti
keli JAV lėktuvai ir povandeni
nis atominis laivas palindo po ... ____
•-’-iš n-inrtėdamas arti poliaus.: neduoda jokių informacijų. Esą. liamas R Europos kraštu klausi- 
Atemančia vasarą numatoma Hei jis yra atstovas Mongolijoje,: mas tgra provokacija, nes “tu 
apačia ledu, j polių pasiųsti net j tai turi būti Ulan Batore. Bet kraštų žmonės gyvena laisvi ir
fris amerikiečių povandeninius . kai buvo ten pasiteirauta, gautas laimingi be kapitalistų ir užsie-
laivus. Bet tuo tarpu- rusai šiau- 
”ės tyrinėjimuose yra visus pra
lenkę. Kai prieš kurį laiką vie- 
noie mokslinėje konferencijoje 
sovietų delegacija paklojo žemė
lapį su 524 punktais, kur yra bu
vusios sovietu stovyklos bei bu
vo nusileidę lėktuvai, kiti buvo 
nustebinti. Be abejonės, tai 
katino ir kitus pasitempti.

pa-

atsakymas, kad jo ten niekas ne- njo imperialistų globėjų”. Vi- 
_ idaus r. min. Barak pareiškė, kad

Spėjama, kad jis gal atgaben- ; JAV 1949 m. siuntusios savo šni- 
tas į Maskvą norint pasiruošti ; pUS čekoslovakijon, kad užmegz- 
Kremliaus spaudžiamam valsty-! tu rvšius su tautiniu slovakų są- 
bių galvų susitikimui. jūdžiu ir suorganizuotų prieš-

NAUJA SOSTINĖ
jūdžiu ir suorganizuotų prieš- 

į valstybinę grupę. Siųstasis Roj- 
; ko buvęs suimtas.

Baigta parama Jugoslavijai 
Belgradą paliko gen. M. C.

Brazilijos parlamentui ir se
natui parėmus, prezidentas pasi- ___
rašė dekretą, pagal kurį Brazi- Walter, vadovavęs °JAV para
itos sostinė perkeliama iš Rio de mai Jugoslaviios apginklavimui. 
Janeiro į miestą Brasilia centri- i Nuo 1951 m. JAV davė tam rai
nėje respublikos dalyje (Goyas; kalui $750.000.000, už kuriuos 
valstybėlėje). Oficialia perkeli-1 buvo apginkluotos 8 divizijos iš 
mo data nustatyta šių metų ba- 128 ir žymi dalis aviacijos. Praei- 
landžio 21 d. i tu metu gruodžio mėn. Tito, pra-

Tas sostinės perkėlimas iškels dėies linkti Maskvos pusėn, at- 
daug naujų problemų. Tarp kit- sisakė JAV paramos. Gen. Wal-

RASTI 20.000 KARIŲ 
KAPAI

Dabartinės Lenkijos rytinėje 
srityje Szprotawa - Sprottau vie
tovėje, kuri prieš karą buvo Vo
kietijos dalis, rasti masiniai ka
nai. Juose palaidota 20.000 są
jungininkų karių, matyt, buvu
sių belaisviu. Toje srityje. 18 ko, turbūt, nelengvai šis klausi- ter siūlo ir toliau remti Jugosla- 
mylių nuo Zagan. buvo dvi di- mas bus sprendžiamas ir tenykš- viją duodant bent naujas ginklų
delės belaisvių stovyklos — Sta- tės Lietuvos atstovybės. dalis jau turimiems ginklams.

KAS NAUJO KANADOJE?
Šio pirmadienio federaliniai 

rinkimai atnešė triuškinančią 
pergalę konservatoriams. Jie lai
mėjo absoliučią daugumą — 209 
atstovus iš 265. Be abejonės, tai 

i daugiau negu galėjo siekti jų 
pačių viltys. Palyginus su praei
tais rinkimais laimėta net 99 
naujos vietos, kai paskutiniame 
liberalų dominuotame parlamne- 
te konservatorių tebuvo vos 51 
prieš 170 liberalų. Šieji pereituo
se rinkimuose prarado 67 vietas, 
o dabar dar 56 ir į naująjį parla
mentą ateis tik su 47 atstovais.

Triuškinančiai pralaimėjo ne 
vien liberalai, bet ir kitos parti
jos: Social Credit, turėjusi 19 
vietų, nebepravedė nei vieno at
stovo, o CCF nuo 24 vietų krito 
iki 8 ir nepravedė net nei savo 
lyderio CoTdwell, nei jo pava
duotojo Knowls. Net savojoje 
tvirtovėje Saskatchewane CCF 
tepravedė vos 1 astovą. Kiti 4 
yra iš Br. Kolumbijos ir 3 iš On
tario.- Nuostabiu dalyku laiko-1 
mas taip pat konservatorių lai-1 
mėjimas Quebece. kur jie gavo 
50 atstovų iš 75, liberalams pa
likdami 25. Nepraėjo net St Lau
rent sūnus. Konservatorių tvir
tovė Ontario jiems davė 68 vie
tas, kai liberalai atlaikė 13 vietų.

Konservatorių laimėjimas toks 
didelis, kad daugelis varžovų ne-

surinko nei pusės jų surinktų Į 
balsų skaičiaus ir tuo būdu pra
laimėjo net savo užstatus — po 
$200. Nesurinko reikalaujamo 
balsų skaičiaus (pusės išrinktojo 
gautų balsų) nei Toronto Trini
ty apylinkėje CCF atstovavęs 
vienintelis kandidatavęs lietuvis 
dr. Pr. Ancevičius. Jis gavo 
3.146 balsus (pernai buvo gavęs 
4.343), kai laimėjęs E. Lockyer: 
surinko net 10.157. Pernai šioje 
apyl. išrinktas vienintelis libera
las iš Toronto lenkas dr. St. Hai- 
dasz gavo 8.141 balsą, kai pernai 
buvo gavęs 7.068. Nors jis surin
ko 1.197 naujus balsus, bet to 
iam nebeužteko, nes šį kartą bal
suotojų skaičius buvo žymiai di
desnis ir konservatorių kandi
datas laimėjo net 3.593 naujus 
balsus.

Apskritai rinkimuose balsavo 
net 78% turinčių teisę balsuoti.

Komunistų • nepraėjo nei vie
nas. Visi 6 buvę kandidatai pra
rado net užstatus. Taip pat Tri
nity apylinkėje kandidatavęs 
ju vadas Tim Buck tesurinko vos 
850 balsų iš 22.294 toje apylin
kėje balsavusių, t.y. 3,8%.

daug kas vykdavo per JAV. Da
bar imigracijos ministerija įsakė 
konsulatams sulaikyti vizų ir gy
dytojo pažymėjimų išdavimą 
tiems, kurie vyksta per JAV 
uostus ar aerodromus. Vizos bus 
išduodamos tik tiems, kurie pri
statys pažymėjimą laivų ar lėk
tuvų b-vės, gabenančios kelei
vius tiesiai j Kanadą.

Estų bendruomenės komitetas, 
matyt ryšium su rinkimais, pa
teikė atitinkamoms įstaigoms 
raštą, prašydamos sulyginti nau
jųjų čiliečių teises su čiagimių 
kanadiečių visose srityse." Tam 
esą reikia pakeisti imigracijos 
bei pilietybės įstatymą. Naujieji 
ateiviai akademikai esą turėtų 
būti plačiau panaudojami savo 
specialybių darbuose; dar dau
gelis jų dirba paprastais darbi
ninkais. Esą daugelį jų galėtų 
priimti tarnautojais valstybinė
se įstaigose.

A. II. Brown 
Deputy Minister

Michael Starr 
Minister

CARPATHIA EXPORT
359 NOTRE DAME AVE., WINNIPEG, Man.

Imigruojantieji Kanadon turi 
pasirinkti laivus arba lėktuvus, 
gabenančius tiesiai į Kanados 
uostus ar aerodromus. Anksčiau

PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ SKUNDAI TURI BOTI 
SIUNČIAMI RAŠTU Į

Director of Industrial Relations 
Department of Labour 

Ottawa.

Pigūs maisto siuntiniai į Lietuvą ,/•.
IR RUSIJOS SRITIS

20 sv. cukraus ir 20 sv. taukų ............— $27.60
20 sv. cukraus ir 20 sv. ryžių  —...i.......  $20.00
10 sv. cukraus, 10 sv. taukų, 10 sv. margarino ir
10 sv. kvietinių miltų ............ ......... -.......  $28.70

Praneškite kokį maistą norite išsiųsti ir tuojau gausite kiek toks 
siutinukas Jums kainuos išsiųsti. Svoris yra nettoi Siuntiniai ei
na 3-4 -savaites. Šiuo metu pats sunkiausias laikas su maistu 
Lietuvoje.

Tinginius mokinius Winnipego 
mokyklų taryba nutarė pašalin- ' 
ti iš augŠt. mokyklų. Tai liečia 
16 m. ir vyresnius mokinius, ku
rie po pakartotinio perspėjimo ir 
2 mėn. bandomojo laiko nepasi
taiso.
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LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODA BRAZILIJOJE
Pirmąją Apžvalginę Lietuvos 

Architektūros Parodą, kuri buvo 
suruošta Brazilijoje, • S. Paulo 
miesto Mokslo ir Technikos mu
ziejaus Rūmuose nuo 1957 m. 
spalio 19 d. iki 1958 m. sausio 6 
dienos, pagal registracijos ru
letę aplankė daugiau 600 tūks
tančių žmonių. Savo apimtimi ir 
pasisekimu yra pralenkusi visas 
meno parodas, tiek Neprikl. Lie
tuvoj, tiek ir užsienyje. Tai di
delis laimėjimas lietuviškos kul
tūros garsinimo bare.

Lietuvos Architektūros Paro
da buvo suorganizuota griežtai 
prisilaikant Lietuvos architek
tūros istorinių tarpsnių.

Paroda apėmė ne tik architek
tūros objektus, bet ir visa tai, 
kas padėjo išryškinti specifinius 
Lietuvos kultūros savitumus ir 
Lietuvos valstybės egzistencijos 
teisę. Be pažinimo kultūrinių bei 
socialinių sąlygų, kuriose vyko 
meno veikalų kūryba; be įsijau
timo į tautos būdą, tradicijas, 
folklorą, gyvenamos vietos apy- 
stovas, istorinę įvykių eigą; tau
tos politinio, socialinio, ekono
minio, mokslinio ir religinio gy
venimo; be kūrėjų biografinių 
davinių — meno kūriniai vargu 
ar galima įstengti suprasti ir 

. juos įvertinti.
Parodos salės grindų plotas 

1000 kv.m.; augštis 6 m. Buvo 
išdėstyta virš 1500 eksponatų or
ganiškai — istorine chronologi
ne tvarka, pedagoginiais pagrin
dais. Eksponatų išdėstymas at
liktas skyriais - grupėmis. Grei
tesniam orientavimuisi, kiekvie
nam istoriniam stiliui panaudota 
kitos spalvos padėklai k.t. goti
kai — plytinė, renesansui — smė 
lio, baroko — dangiška spalva...

Čia atskirus skyrius sudarė:
I. Lietuvos istorija, Liaudies 

architektūra, Kryžiai ir koplytė
lės, Lietuviškoji ornamentika, 
Liaudies skulptūra ir tapyba.

II. Lietuvos architektūros is
toriniai stiliai: Lietuvos pilys, 
Lietuvos gotika, Renesansas Lie
tuvoje, Vakarų ir lietuviškasis 
barokas, rokokas, klasicizmas ir 
naujasis laikmetis 1861-1918.

IH. Lietuvos Respublikos 1918 
-1940 m. architektūra ir laisva
jame pasaulyje lietuviškoji ar
chitektūra iki dabar.

IV. Gražioji Lietuvą ir spauda 
tremtyje.

I SKYRIUS
Lietuvos istorijos 

lentoje tilpo: trys žemėlapiai
1 '(Archeologijos — P. Tarasenkos, 

Politinės istorijos — Liet. Atsto
vybės JAV ir Geografijos — J. 
Andriaus); pagal Dr. A. Šapo
kos “Priešistorinės Lietuvos met 
menys” rašyt. P. Babicko suda
rytos lentelės: “Istoriniai davi
niai apie lietuvius ir Lietuvą” ir 
“Lietuvos Demokratinė Respub
lika”; gausios iškasenų nuotrau
kos iš Dr. Marijos Gimbutienės, 
Dr. A. Šapokos ir pulk. P. Ta
rasenkos rinkinių. Vely kuškių 
piliakalnio tyrinėjimas, ir jo ra
diniai; inž. Mik. Ivanausko su
daryta Lietuvos istorijos žymes
nės datos 10 lapų 0.60x0.85 cm; 
Paveikslai: Mindaugas, Mindau
go krikštas, Vytautas Didysis, 
Vytauto priesaika, Tannenbergo 
mūšis, arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas ir Liet, prezidentai. 
Viršuje dail. Ant. Kairio Vytis.

Liaudies architektūra
Centre patalpinta 3-jų lapų 

Dr. inž. Jurgio Gimbuto apie lie
tuvišką architektūrą santrauka. 
Aplink išdėstyti braižiniai ir fo
tografijos: piliakalniai, klėtys, 
prieklėčiai, gyv. namai ir jų rai
da, stogų tipai, langai, durys, 
gonkelės, pagražinimo elemen
tai, “arkliukai”; ūkio trobesiai — 
rūkykla, pirtis, jauja, klojimas, 
ir kt., med. bažnyčios, varpinės, 
žydų sinagogos ir vienas kitas 
sodžiaus vaizdelis. Arch. Dr. J. 
Muloko, inž. K. Reisono, arch. 
Švipo ir arch. J. Okunio tipinio 
liet. gyv. namo fasadai (konkur-

Rašo parodos organizatorius 
INŽ. M. IVANAUSKAS

so pirmosios premijos). Didelė 
nuotraukų dalis iš Dr. J.'Gim
buto, P. Galaunės, V. Augustino 
ir inž. M. Ivanausko rinkinių. 
Durų apkaustymo reprodukcijos 
inž. J. Abraičio.

Kryžiai ir koplytėlės
. Šioje parodoje buvo išstatyta 
350 kryžių pavyzdžiai. Daugu
mas kryžių — nuotraukose ir 
piešiniuose. Tarp jų buvo 8 kry
žių ir koplytėlių originalai, — 
117 metų dievdirbio Ad. Trum
pio, prof. Ign. Končiaus, Nardžio 
Antanaičio, dail. VI. Dramonto 
ir Kazio Jatužio. Iš visų impo
zantiškiausias buvo A. Trumpio 
3,5 m. dydžio kryžius paimtas iš 
S. Paulo Šv. Panelės iš Lurdo 
bažnyčios, kuris dominavo erd
vioje 6 m. aukščio salėje. (Ten
ka paminėti, kad senelis Ad. 
Trumpis, kai sveikas, yra judrus; 
vis dar triūsia ir kuria, nors 
akys ir rankos jau nebnori tar
nauti kaip reikia). Tipingi lietu
viški kryžiai ir koplytėlės dau
giausia paimta iš Ant Jaroševi
čiaus (inž. M. Ivanausko 60 ko
pijos), Ad. Varno, V. Augusti- 
navičiaus, P. Babicko, A. Rukš
lelės, P. Galaunės ir Balio Bu- 
račo rinkinių. Ypatingas dėme
sys buvo skiriamas prof. Ignui 
Končiui, kuriam paskirtas spe
cialus skyrelis su 40 jo darbo 
kryžių bei koplytėlių nuotraukų 
ir su autoriaus portretu. Šiame 
skyriuje sienas dabino liet, dai
lininkų S. Paulyje paveikslai, 
kurie vaizdavo “Kryžių Lietu
vą”. Tai Vlado Vijeikio, Vlados 
Stančikaitės ir Ramučio Kaspe
ravičiaus kūryba. Nepamirštas 
ir mūsų genijus Mikalojus K. 
Čiurlionis su “Kryžiai Žemaiti
joj”. Platus aprašymas apie kry
žius ir koplytėles pagal P. Ga
launę ir Dr. Dr. Mar. ir Jurgį 
Gimbutus ir kun. Dr. St. Ylą 
paruošė inž. M. Ivanauskas.

Lietuviškoji ornamentika 
reprezentuota iš visų meno ša
kų. Buvo gausiai sutelkta įvai
rios medžiagos, tiek originaliais 
objektais, tiek fotografijomis, 
piešiniais ir miniaturiniais pa
vaizdavimais. Lietuviško orna
mento raida atitinkamomis len
telėmis buvo pavaizduota 4-mis 
lentelėmis pagal Dr. M. Gimbu
tienę ir P. Galaunę. Ten pat gy
vu pavyzdžiu sugretinta orna
mentai iš II-jo šimt, puošmenų 
su šių dienų tradicinių raštų liet, 
juosta. Architektūriniai orna
mentai buvo išryškinti tik me
džio statybai atskira 1,2x3,0 m. 
šachmatų tvarkos lenta, kurioje 
tilpo S. Paulo lietuviukų orna
mentiniai išpiaustymai faneroje. 
Išpiaustymams vadovavo mokyt. 
J. Kaseliūnas. Viso 40 stambių 
darbelių. Lentoje kabojo taip 
pat 4 goreljefiniai liet, herbai: 
Vytis, Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos miestų ženklai.

Medžio drožiniai: verpstės, 
prieverpstės, kultuvės, šaudyk
lės, rankšluoščiams laikytuvai, 
gembės, žvakidės, med. peiliai — 
paveikslų reprodukcijomis, o 
lėkštės — dailininkų VI. Dra
monto ir M. Ivanausko darbais.

Keramika bei puodininkystė: 
palaikų puodai, raudų dubinė- 
liai, puodynės, dubiniai, lėkštės, 
žvakidės — piešiniai ir fotogra
fijos.

Geležies dirbiniai: durų bei 
langų apkaustymai ir medinių 
bei geležinių kryžių viršūnės. 
Tai turtinga formomis geležies 
plastikinė ornamentacija — dau
giau 100 pavyzdžių.

Audinių ornamentika kaipo se
niausia liaudies meno šaka buvo 
gausiausiai pavaizduota spalvo
tais ir nespalvotais audiniais k.t 
juostos, kilimai, audiniai, prie
juostės, patiesalai, mezginiai ir 
tautinių drabužių papuošalai. 
Daugiau 200 liet, juostų puošė 
parodos salę. Vienos buvo pade-

tos tarp knygų, kitomis padabin
tos sienos ir paaiškinimo lapai, o 
likusios, kurios buvo kruopščiai 
atrinktos, sugrupuotos pagal raš
tų charakterį ir spalvų niuansus 
į platesnius rėžius, kurie visumo
je sudarė savotiškus ornamenti
nius ansamblius, kuriuos tikru
moje galima būtų panaudoti de
koratyvinėje architektūroje. Tos 
juostų kompozicijos buvo sudė
tos į du didelius 1,6x2,1 m dy
džio su stiklais stalus. Čia išsta
tytos ne tik moterų darbo juos
tos. bet ir berniukų moksleivių, 
kurių darbai lenkia geriausias 
audėjas. Juostų audėjai: broliai 
Laimutis ir Romas Dovydaičiai, 
mok. Deveikytė, Elena Ivanaus
kienė, Jurgelevičienė, Mar. Go- 
rauskienė, Aid. Gudanavičiūtė, 
V. Skurkevičienė, J. I. Šimony
tės, G. Teresevičienė, Edv.Vinkš- 
naitis ir Mag. Vinkšnaitienė. 
Šiam skyriui buvo panaudoti 
plačiai A. Tamošaičio “Sodžiaus 
Menas” 5 knygos, prof. J. Balt
rušaičio “Lithuanian Folk Art”, 
P. Galaunės “Lietuvių liaudies 
menas” ir kt. autorių piešiniai ir 
fotografijos.

Liaudies skulptūra ir tapyba 
Rūpintojėlius, “Pieta”, “Skaus
mingoji” ir “Kančias” originalia 
kūryba atstovavo dievdirbio Ad. 
Trumpio medžio skulptūra 'ir 
drožiniai. Kitas liaudies menas 
buvo pavaizduotas paveikslais.

Margučių ornamentika rado 
taip pat savo vietą tarp kitų lie
tuviškų puošmenų. Originali or
namentacija gali būti pritaikyta 
sienų bei grindų mozaikai.

II SKRIUS
Lietuvos architektūros 

istoriniai stiliai
Lietuvos pilys: Trakų, Vilniaus, 

Kauno, Gardino (Vytauto ir Ba
toro), Gelgaudiškio, Krėvos, Nau 
-garduko; Medininkų, Raudonės, 
Lydos, Biržų, Vytėnų ir Taura
gės (? Red.) pilies bokštas. (20 
paveikslų).

(Nukelta j 7 psl.)

Sausio 11 d., šeštadienį, Pa
baltijo Namuose (Free Europe 
Komitetui priklauso lietusių 
niujorkiečių padėka), trys jau
nimo organizacijos: Santara, 
Šviesa ir filisterių Santara pa-" 
sikvietė Antaną Škėmą, aktorių, 
rašytoją ir dramaturgą, aptarti 
Jono Meko, rašytojo, poeto ir 
filmininko,- pastarąją kūrybą. 
Svieto daug nebuvo — užtikrin
tai nei vieno pasaulio sostinėje 
gyvenančio lietuvio politikie- 
riaus. Bet buvo V. K. Jonynas, 
Adomas Galdikas ir šiaip reikš
minga sauja lietuvių šviesuo
menės.

Škėma suabejojo ar iš tikro 
Mekas tebėra “jaunosios kartos 
rašytoju”. Visa bėda ir esanti, 
jog išeivijoje nebeturime jau
nosios kartos rašytojų. Škėma 
“paskubomis ir išvargusiai pa
ruoštoje” paskaitoje pateikė ei
lę būdingų vertinimų. Meko “Se-

NAUJOSi-

Stepono* Kairy*. LIETUVA BUDO —• 
I. Vaiko ir įsūnystės otswninimoi. II. 
Kos buvo Lietuva. Am. Liet. Social
demokratu Sąj. Literatūros Fondo lė- 
šomis. New York, N.Y.. 1957. Tirė
tas 1500 egz., 416 psl. Kieti kolen- 
koro virielioi. Kaino nepožymėto.' 1

Tai seniai lauktieji žinomo vi
suomenininko bei politiko, vie
no žymiausių socialdemokratų 
šulų, atsiminimai. Tikriau ta
riant, tai jo vaikystės bei anks
tyvos jaunystės atsiminimai ir 
bandymas atbundančiąją Lietu
vą atvaizduoti ne pagal savo pa
tirtį, betel, istorinio tyrinėjimo 
metodu, t.y. pagal istorinius šal
tinius. Tuo būdu knyga, kaip ir 
subantraštėje pažymėta, yra iš 
iviejų skirtingų dalių. Pirmojo
je (1-168 psL) randame gražiai 
aptartą autoriaus gimtąjį kaimą, 
tėvus* vaikystės gyvenimą, mo
kymąsi Palangos vidurinėje mo
kykloje ir Šiaulių gimnazijoje. 
Antrojoje dalyje iš- atsiminimų 
tėra tik vienų studentavimo me
tų nuotrupa, o visa kita studiji
nio pobūdžio veikalas.

Autorius rašo sklandžiai, gy
vai ir gražia kalba. Kaip gražiai, 
vaizdžiai ir su kokia meile jo 
aprašytas gyvenimas tėviškės 
kaime. GyveĖį&naš-Palangoje ir 
ypač Šiauliuose aprašomas gy
vai, gražiai ir iškeliant daug, bū
dingų bruožų, tačiau jau maty
ti, kad tai protinio galvojimo re
zultatas, ne širdies šauksmas, 
kuris nuolat nuaidi tada, kada 
tik autorius grįžta prie kaimo, 
pav. kalbėdamas apie atostogas.

Gana gražiai autoriaus apibū
dinta anų laikų (1894-97) Šiau
lių visuomenės dalis, su kuria 
jam teko dažniau susidurti, o la
biausiai toji, kuri parėmė jo vi
dinį persilaužimą nuo tradicinės 
lietuviškos, iš kaimo išsineštos 
pasaulėžiūros į laisvamanišką ir 
į socializmą. Autorius tą klausi
mą labai atsidėjęs ir nuoširdžiai 
nagrinėja, atsiskyrimą nuo -.tų 
sferų, kuriose buvo tėvai ir visa 
tauta lyg ir apgailestaudamas, 
lyg ir norėdamas pasiteisinti.

KNYGOS
Autorius, tiesa, niekur nepasako 
to gailįs, tačiau įsakmiai nurodo, 
jog taip atsitikę dėl to, kad ne
buvo kas išsklaidytų susikau
piančius klausimus, kai nekritiš
kas atviraširdis tikėjimas jau 
nebegalėjo patenkinti gana pla
čiai apsiskaičiusio jaunuolio. Jis 
nurodo ir iškilusiems reikalavi
mams neprilygusius kapelionus 
ir knygas, kurios jam padariu
sios didžiausios įtakos. Jei tada 
būtų buvęs kas jam padėję lai
mingai išvengti tų lūžių, atrodo, 
dabar jis nesigailėti}.

Jau šioje dalyje autorius, at
rodo, sąmoningai veda prie būsi
mos savo socialistinės veiklos — 
stengiasi atskleisti, kaip jis prie 
to pribrendo. Tačiau, kaip įsi
jungė į tą veiklą, kaip susirišo 
su socialdemokratų centru bei 
grupėmis taip ir nepavaizduoja. 
Mat, tai jau priklauso tam laiko
tarpiui, iš kurio jis nebepasako- 
ia savo atsiminimų, bet stengia
si jį apibūdinti kaip istorikas, tik 
protarpiais teįterpdamas kokį 
vieną kitą atsiminimų pluoštelį 
ar nors kokį pastebėjimą. .

Antrojoje savo knygos dalyje 
— Kas buvo Lietuvą — autorius 
stengiasi aptarti krašto ūkinius 
bei tautinius santykius. Žemės 
ūkį jis aptaria pagal prof. Rim
kos studijas, pramonės padėtį 
aptaria pradėdamas nuo 18 amž. 
pagal Korzoną bei 19 amž. santy
kių tyrinėtojus, tautinio atgimi
mo sąjūdį charakterizuoja pats 
dabar perskaitęs “Varpą” ir kai- 
kuriuos kitus ano meto laikraš
čius, protarpiais primesdamas 
kaiką ir iš savo prisiminimų. Pa
galiau nupasakojamas socialistų 
sąjūdžio ■ Lietuvoje kūrimasis, 
pirmieji pasireiškimai, apibūdi
nami jo veikėjai ir santykiai su 
kitomis grupėmis. Pačioje pabai
goje (369-411) 12 priedų — do
kumentų bei paaiškinimų. Jų 
tarpe be abejonės yra įdomiau
sia Liet. Socialdemokratiškos 
partijos programa, sudaryta 1896 
m. Čia jau daug kas galės pa-

Antanas Škėma apie Joną Meką
Rašo A. ŠALČIUS, N.Y.

Mekas tikrai buvo dar labai jau
nas savojo pasaulio sampratoje. 
Jis iaunas ir antroj laidoj.

Niekas nedrįstų ginčyti, kad 
“Semeniškių Iciilės” yra poetinis 
kūrinys. Negalima nuginčyti tos 
jėgos, kuri prikdte'-jb gamtinę 
tėvynę, kartais, net gramozdiš
kais, formaline prasme, saki
niais. Kad “Idilės” liks mūsų li
teratūroje, taip pat neginčytina. 
Bet pagrindinis jų trūkumas ir 
yra — “Idilės” tėra tiktai idilės. 
Nes “Idilės” tikrumoj jau yra 
apsunkintos “Vilko” šokio. “Vil
ko”, kuris, mano nuomone, jau 
nėra vien tik emigracijos ir pa
grindinės Jono Meko psichinės 
konstrukcijos vaisius.

Jonas Mekas nusimetė šarvus, 
kuriuos buvo užsidėjęs bevaikš
čiodamas ir eiliuodamas “Idiles” 
savo trivališkumu pavojingam

atplukdė mums nemaža geros 
poezijos. Ir gerą poeziją atpluk
dė estetinė vaizduotė irtechni- 
ka. Ir dar nelabai daug geros lie
tuviškos poezijos jau yra sulie
ta jausmo, estetikos, vaizduotės 
ir kančios lydiny. Šitokio tobu
lo lydinio aš linkėčiau Jonui 
Mekui”, — baigė savo paskaitą 
Antanas Škėma.

Redakcijai prisiųsta
Jonas Balys, Užburti lobiai, 

Lietuvių liaudies sakmės. Nidos 
Knygų Klubo leidinys Nr. 22, 
1958 m. London, 96 psl.

Jonas Girdžius-Klausutis, Rau
donieji Viduramžiai. Viršelis E. 
Matuko. Santarvės žurnalo leidi
nys, 1957 m. London, 302 psl. 
Kaina nepažymėta.

Jose Hernandez, Martynas 
Fierro. Išvertė Antanas Vilutis.

skaityti tą dažnai minimą punk- 
.ą apie pirmą iškėlimą Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimo. 
Programos žodžius, kad mini
num esąs “Savystovi demokra
tiška respublika, susidedanti iš 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių, 
paremta ant liuosos federacijos” 
platokai gana blaiviai komen
tuoja ir pats autorius (277-280 
psl.).

Stp. Kairio “Lietuva budo” be- 
abejonės yra viena įdomiausių 
pastaruoju metu pasirodžiusių 
knygų. Gaila tik, kad autorius 
taip ryžosi sulipinti atsiminimus 
su studija.'Atsiminimai yra pati 
vertingiausioj! dalis. Tai. jau is
torinis šaltinis, iš kurio jaunes
nieji gali pajusti ano meto gy
venimo pulsą. Studija turi ne
mažai silpnų pusių. Būtų buvę 
daug geriau, jei autorius būtų 
ryžęsis ir vėlyvesnius laikus pa
vaizduoti pagal savo paties at
menamą patirtį. Studijinį darbą 
daug kas galėtų atlikti ir jau
nesnis, bet seno veikėjo patyri
mo be jo paties niekas negali 
atidengti. Lietuviškoji visuome
nė be abejonės lauks tęsinio. 
Būtų mieliau sulaukti atsimini
mų tęsinio — ne studijos,

Simo* Miglino*, PAVERGTOJI LIE
TUVA. Išleido Tremtis, Memmingen, 
150 psl. Kieti kolenkoro viršeliai.

Įvedamajame žodyje autorius 
sakosi turįs tikslo “pažvelgti į 
Sovietų Sąj. pavergtosios lietu
vių tautos likiminius klausimus, 
būtent: — į Lietuvos gyventojų 
sąstato kitėjimą sovietinės oku
pacijos metais”.

Pirmiausia yra apžvelgiama 
teritorija ir jos administracinis 
padalinimas bei valdomieji or
ganai. Gaila tik, kad nepaminėti 
pasikeitimai. Taip ir neaišku, 
kada buvo 83 rajonai ir kiek bei 
kokių ministerijų buvo prieš 
1957 m. pertvarkymus. Jei kam 
reikės tuos dalykus patikrinti, 
ši knyga nepadės.

Autorius prieina išvados, kad 
1945 m., kai sovietinė okupaci
ja grįžo, Lietuvoje gyventojų 
turėjo būti apie 2.500.000 (91% 
lietuvių) o jei karo nebūtų bu
vę, būtų turėję būti apie 2.835.- 
000. Sovietų duomenimis 1956 
m. pradžioje buvę Lietuvoje 2.- 
700.000 gyv. (lietuvių 82.15%). 
Bolševikai antrosios okupacijos 
metu autoriaus apskaičiavimu 
ištrėmę apie 275.000. Iki 1957 m. 
pavasario iš tremties grįžusių 
buvę apie 35.000. Autorius nupa
sakoja, kaip sovietų valdžia sten 
gėsi kuo daugiau lietuvių šeimų 
perkelti dirbti į kitas sritis sa
vanoriškai, kaip siuntė ir tebe- 
siunčia ten jaunimą, bet jų skai
čiaus nebando spėti. Gimimų

Jaunimo stovykla
Nors vasaros atostogos dar ga

na toli, betgi ypač dėl organiza
cinių bei finansinių sumetimų, 
Jau pats laikas pranešti gerb. 
cunigams, lietuviams* tėvams, 
Bendruomenių pirmininkams ir 
bendrai lietuviško jaunimo bi
čiuliams, kad ir šiemet yra ruo
šiama vasaros stovykla 9-14 me
tų lietuviams berniukams Itali
jos Alpėse.

Šiuo .atžvilgiu kelios informa
cijos:

1. Priėmimo sąlygos: Kadangi 
įstaiga neturi jokių nuosavų pa- 
i'amų šaltinių, kandidatai nors 
;elionę į abu galu turės užsimo

kėti patys, iš anksto pasirūpin
dami kelionpinigių. Esant dides
niam vykstančių jų skaičiui, bus 
galima gauti ypatingų papigi- 
nimų.

2. Pragyvenimas: Išlaikymo 
klausimu stovykloje reikės iš 
anksto tartis su įstaigos vado
vybe.

3. Stovyklavimo laikas: Sto
vyklos atidarymas numatytas 
rugpiūčią pradžioj. Stovyklavi
mas tęsis apie tris savaites.,

4. Jaunimo kelionė į Liurdą: 
Kadangi kaikurių kraštų kandi
datams Liurdas yra beveik pake
liui į Italiją, manoma būtų labai 
pravartu neprasilenkti su lietu
viškojo jaunimo paregrinažu". į 
didžiąją Marijos šventovę Jos 
apsireiškimo šimtmečio proga. 
Užtat pirmojo susitikimo vieta 
nevienam galėtų būti Liurdas. 
Pradėjusieji susirašinėjimą savo 
laiku bus painformuoti visomis 
kitomis vasaros stovyklos smulk
menomis.

Pageidautina, kad suinteresuo
tieji užvestų susirašinėjimą kaip 
greičiau, kad pats stovyklos or
ganizavimas nenukentėtų.

Visais reikalais kreiptis šiuo 
adresu: Istituto Salesiano Litua- 
no, Castelnuovo Bon Bosco (As
ti), Italia.

Kun. Juozas Zeliauskas 
Įstaigos direktorius.

skaičiaus sumažėjimą jo duo
menimis aiškiai įrodomas.

Apžvelgdamas. kolchozinį gy
venimą, autorius sustoja ir ties 
tai, kurie tebėra į juos neįsijun
gę, palygina jų naštas su kol- 
chozininkų naštomis, sustoja 
taip pat ties gyvulininkyste ir 
sodybų klausimais.

Miglino studija bus daug kam 
naudinga .Joje galima bus rasti 
daug 'duomenų apie dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje. Gaila tik, 
kad ne visur autorius nurodo 
savo šaltinius, o tokiais atvejais 
jie reikalingi. Šiaip skaitytojas 
vis netikras dėl teigimų vertės.

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College' 
Sav. VL. TARVYDAS

MAŠINŲ PATIKRINIMAI — šveicavimo darbai — įvairūs 
” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

meniškių Idilėse” jis rado neiš
vengiamus rašytojų vaikystės 
nostalgijos aspektus. Jie įtikino, 
jog “vienintelė realybė darbuose 
ir tėra iliuzijų pasaulis arba 
“prarasto rojaus” pasaulis”. “Se
meniškių Idilės”, kurios švenčia 
pirmosios laidos Kasselyje de
šimtmetį, turėjo ir antrą laidą 
Brooklyne 1955 m. Už šią Mekas 
gavo montrealiečių premiją.

Škėma sutinka, kad laidos be
veik identiškos, antroji laida yra 
betgi vykusiai palyginta. Škė
ma sako: “Ir atrodo, kad “Sęme- 
niškių Idilės” pražydėjimo pro
cesas tolygus evoliucijos proce
sui. Laikas reliatyvus. Ir buvi
mo samprata. ’’Vilkas” betgi jau 
šoko idiliniame Meko pasauly
je. Tik Mekas dar vis negirdėjo 
jo”.

Meko “Idilių” pastraipa “... Ir 
kai mes išeisim, kiti sėdės ant 
mėlynųjų akmenų..ši tragiš
ka užuomina, jau yra daugiau 
nei “prarastojo rojaus” aspektas. 
Ši “išėjimo” užuomina suponuo
ja nuolatinę metamorfozę, ji su
ponuoja tragiškąjį “Vilko” ga
lutinumą ...”

Škėma pareiškė manąs, kad 
“Semeniškių Idilės” betgi tėra 
kūrimo stadijoje. Jis prašė auto-

Kasselio lagery. Mekas subrendo 
ir parašė “Vilką”.

Ar įmanoma po “Vilko” vėl už 
sidėti šarvus, nežinau. Bet at
nešti “Vilką” į “Semeniškes“ — 
tikrai galima.

Raveliškasis “Bolero”, nejau
kiu ir griežtu monotonu, žings
niuoja Meko “Vilko” poemoj. 
Pralaimėtojas čia yra kartu ir 
nugalėtojas, o ne vien tik pra
laimėjimo medituotojas...

“Ir įsivaizduokime,—tęsė Škė
ma, — kad į idiliškuosius Seme
niškių peizažus, tikrai gražiai 
parašytas gamtos besikaitalioji- 
mo scenas. Su jomis mes nenu- 
lystame į dabartinę sentimenta
lumo, uogienę ... Įsibrauna Povi- 
liuko, ar Kastutės, tokis, įsivaiz
duokite sau, giedros ir lietaus 
pasikeitimai, ir tada... įsivaiz
duokite sau, reliatyvią pilnumą, 
kurios taip trokšta kiekvienas 
tikras kūrėjas ir jo skaitytojas.

“Jausmas, lyrika, nostalgija

Buenos Aires, 1958, 82 psl. Kai
na nepažymėta.

Aidai, 1958 m. vasario mėn., 
Nr. 2(107), 49-96 psl.

Turinys: J. Matusas — Apžval
ga Lietuvos žemės ūkio iki XVI 
amž. pabaigos; J. Eretas •— Pr. 
Dovydaitis; L. Andriekus — ei- 
lėr.; J. Petrėnas — Atgimimo 
pavasaris ar sunykimo ruduo; 
N. Mazalaitė — Kraitinis suo
las; J. Gailėnas — Akademinis 
liet .jaunimas išeivijoje.. Kūry
bos pasauly — Literatūra, Kny
gos ir žurnalai, Visuomeninis 
gyvenimas; skaitytojai rašo.

Jaunimo žygiai, 1957 m. Nr 4 
(13), 48 psl.

Rašo šiame nr.: M. Krupavi
čius, prel.' L. Tulaba, Pr. Povi
laitis, A. J. Kasiulaitis, A Gra- 
žiūnas, St. Alšėnas ir t.t.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1958 
m. vasaris, Nr. 2, 33-64 psl.

Pelėda, 1958 m. pavasaris, IX 
perėjimo metai, Nr. 1(30), 20 psl.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMU APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO * 

ŠALDYTUVAI * 

SIUVIMO MAŠINOS * 

skalbimo mašinos * 
TELEVIZIJOS APARATAI ★

★ KROSNYS

★ LINOLEUMAS

★ VAIKŲ BALDAI

★ ĮVAIRŪS KILIMAI

★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

TAISAU RADIO - TELEVIZIJOS aparatus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. SIMINKEVIČIUS 386 Durie St.

od;osj
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitų rūšių odą batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. Išpildome užsakymus paštu. Kalbame ukrainietiškai.

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 BATHURST ST. (į pietus nuo College), TORONTO

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

riaus atleisti už norą išvysti tre
čiąją “Semeniškių Idilių” laidą, 
kurioj dar labiau išryškėtų žmo-, 
gus Semeniškių gamtos fone. 
“Tokia juk yra Jono Meko poe
zijos dvasia — Meko pantonimi- 
niam pasauly centroliniu aiškiu 
personažu žygiuoja

“Abiejų”, “Semeniškių Idilių” 
laidos ir “Vilkas” (išspausdintas 
“Literatūros Lankuos” Nr.7, Bu
enos Aires, A.), sugretinimai 
verčia šitai sugestionuoti — nes 
rašytojui nevalia išrašinėti diag-
nozinius receptus. Ne vieną re
ceptai jau yra pražudę, nes re
ceptų davėjas dažniausiai gydo 
savo vartojamais nuodais...

“Semeniškių Idilės”, tęsė Škė
ma, “ buvo parašytos ant Tėvy
nės (per šviesius prisiminimus) 
nostalgijos žievelės. Tada Jonas

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Baby Point Paint & Wallpaper
|vo«rus dožai, sienoms popieris, grindims toilės ir kiti reikmenys. 

Lietuviam*, perkantiems dažm 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tat RO. 2*4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
3S1 JAME ST. /prie Annetta'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas
Žemiausios kainos

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją 
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme
nis bei darbo įrankius.

MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip 
pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. 
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka
dangi siuntos išlaidos sumažėja.

Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms 
galioja ir toliau.

KAIP NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZANUI SKELBIAME 
STANDARTINĮ — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22 

sv.) brntto — $15.25.

ORBIS
298 Bathurst St, Toronto 2B. Tel EM. 4*2810. Atidaryta iki 8 v.v.

4414 So. Rockwell St, Chicago 32, Ill., USA. '
H A MILTONE skambinkite JA. 8-5257.

DETROIT - WINDSOR
578 WYANDOTT ST. EAST. — Telefonas CL. 6-3982.

Kainoraščiai ir informacija lietuvių kalba.



(Atkelta iŠ 2 psi)

iš keleto šięntų svetimtaučių pa
reiškimų:

“Lietuvių tautos architektūros
paroda, atidaryta kartu su pir-

mWETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODA BRAZILIJOJE
Reusų rūmai Vilniuje (XVIII), 
Šihivos B. vidus (1786), Salų rū
mai, provincijos klasicizmas. (55 
pav.).

Naujasis laikmetis (1861-1918). 
Istorinių stilių pamėgdžiojimas 
ir modernioji statyba. (20 pav.).

III SKYRIUS
Lietuvos Respublikos (1918 - 

1940) architektūra. Stiliai nekla
sifikuota. Viešieji valstybės pa
statai: rūmai, mokyklos, institu
tai, universitetai, bažnyčios, gy- 
ven. namai, paminklai, muziejai, 
ligoninės, teatrai, komerciniai 
pastatai ir kt. (100 pav.).

Laisvajame pasaulyje lietuviš
koji architektūra. Išryškinti ti
pinguosius bruožus mūsų lietu
viškosios architektūros, buvo pa
rengtos dvi lentos. Viena skirta 
dr. arch. Jono Muloko kūrybai, 
kaip lietuviškos architektūros 
ikūnytojui. Čia tilpo šv. Marijos 
šventovė Čikagoje su dail K. Jo
nyno ornamentais ir skulpt. Vyt. 
Kašūbos madonomis, E. St. Louis 
Ill. bažnyčios perspektyva su de
talėmis, Liurdo Grotos koplytė
lė ir bolševikų nužudytiesiems 
atminti paminklas - koplyčia. 
Antroji dvipusė lenta talpino ki
tų architektų, kurie savo kūryba 
ugdo lietuviškosios architektū
ros pradus. Tai dr. Stasio Kudo- 
ko„ J. Kova-Kovalskio, J. Lady- 
gos, J. Kulpavičiaus, Petro ir Va- 
ssios Kiaulėnų, J. Virako ir EI. 
Lukštaitės įvykdytieji pastatai. 
Be to, čia buvo pademonstruota 
dailininkų: K. Jonyno, Vikt. Pet
ravičiaus, Zen. Kolbos, Alb. Biels 
kio, Adolf. Valeškos, K. Varne
lio, Br. -Jameikienės vitražai ir 
dail.: Vyt. Kašūbos, Ant. Mon- 
čio, EI. Marčiulionienės ir Petro 
Rimšos skulptūra. (40 pav.).

IV SKYRIUS 
Gražioji Lietuva ir spauda'

tremtyje _•
Parodos salės viduryje ant 

ožių, stalų ir “altoriaus” buvo iš
dėstyta šimtai paveikslų - foto
grafijų, kurios vaizdavo mūsų 
gražiąją Lietuvą, tautiniais dra
bužiais lietuvaites ir šauniąją ir 
techniškai stipriai parengtą Lei- 
tuvos kariuomenę. Visą parodą 
jungė lyg ir altorius, paminklinė 
lenta, kurioje vienoje pusėje cen
tre patalpintas Dariaus ir Girėno 
Anykščių šilelyje paminklas, že
miau Karo muziejaus aukuras, 
iš šono Vilniaus katedros frag
mentai su mūsų kariuomene. 
Antroje pusėje: lietuviškas jau
nimas — mokyklos suole, Karo 
mokykloje, universitete, dainų ir 
sporto šventėse, Nidoje su sklan
dytuvais, gyvenime ir valstybės 
sargyboje. Lentos priešaky — 
Lietuvos valst. prezidentas Anta
nas Smetona su kariuomenės va
du gen. Stasiu Raštikiu. Vidury 
jaunoji karta žengianti į ateitį, 
o apačioje — romantiškoji .pra-, 
eitis. Altorius buvo išpuoštas 
taut, juostomis, audiniais ir gy
vomis gėlėmis. Altorius plane — 
formos T.

Literatūra. Šioje parodoje lie
tuviškoji knyga ir spauda deri
nosi prie bendro vaizdo. Čia sve
timtaučiai galėjo pamatyti įvai
riomis kalbomis knygas apie Lie
tuvą, įvairių autorių Lietuvos 
politinę ir meno istorijas, dabar
tinę lietuvišką enciklopediją, 
vaizdų albumus, žodynus ir visą 
eilę gražiai išleistų knygų ir be
letristikos. Gausiai perpildytas 
stalas, lankytojams susipažinti

(Atkelta iš 5 psl.)
Lietuvos gotika: šv. Jono B. 

Vilniuje (1387 — gotinė konstr.), 
Vilniaus pirmoji katedra (1387), 
Šv. Onos B. V. (1392-XVI), Pran
ciškonų B.V. (1420), šv. Petro ir 
Povilo B. Varniuose (1421), Vy
tauto B. Kaune (XV), Vytauto 
B. Gardine (XTV, XVL’ XX), 
Kauno arkikatedra-bazilika (XV 
konstr.), šv. Mikalojaus B. V. 
(1440), Bernardinų B. V. (1492, 
1525?), Bazilijonų B. varpinė Vil
niuje (XV, XVI), Seminarijos B. 
Kaune (1471 - XVII), Zapyškio 
prie Nemuno (XVI), šv. Mykolo 
B. V. (1593-1596), Sapiegų rūmų 
gotinės konstr. (XVI), Perkūno 
namai Kaune (XVI). (40 pav.).

Renesansas Lietuvoj: šv. Kry- 
žiaus-Karmelitų B.Kaune (1510), 
Dvasinės semfnarijos bendrabu
tis “Aliumnatas” V. ,(1582-1622), 
šv. Mykolo B. V. (1594-1625), 
Šiaulių av. Petro ir Povilo B. 
(1625), Pažaislio B. ir vienuoly
nas (166>7-1712), Vilniaus Žemu
tinė pilis (XVI), Vilniaus Uni
versitetas (XVI - XIX), Aušros 
Vartai (Medininkų) (1503 - 1522, 
XVII), Baisogalos vėjo malūnas. 
(32/pav.).

JVakarų lietuviškasis barokas: 
šv. Kazimiero B. V. (1596-1604), 
Pažaislio B.'vienuolynas ir var- 

' pine (1667-1712), Jonušo Radvi
lo rūmų barokiniai pagražinimai 
(XVI - XVII), Dominikonų B. 
Kaune (1612), Tytuvėnų B. ir 
Kančios laiptų koplyčia (1620 - 
1631), šv. Kazimiero koplyčia V. 
katedroje (1636), šv. Kotrynos 
B. V. (1622-1625), Misionierių B. 
V. (1690-1730), šv. Trejybės B. 
Kaune (1634), Berezviečiaus B. 
(1634), Bonifratų B. V. (1635), 
Kražių B. (1642), šv. Teresės B. 
V. (1647), šv. Mykolo B.V. (1662), 
sv. Petro ir Povilo B. V. (1668- 
1684), Vienuolyno portalas prie 
Misijonierių B. V. (XVIII), Kar
melitu B. Kaune (1685), šv. Jo
kūbo B. V. (1690-1718), Sapiegos 
rūmai Vilniuje (1691), Varpinė 
50 m augščio (XVII-XVIII), šv. 
Rapolo B. V. (1702-1709), Vizičių 
B. V. (1729-1737), šv. Jono B. V. 
(1740 rekonstr.), Jėzuitų B. Kau
ne (1759), Kauno Rotušė - Balto
ji Gulbė (1771), Maironio namai 
(XVIII), Bazilijonų anga Vilniu
je (XVIII), šv. Jurgio B. V. 
(XVIII), šv. Mikalojaus B. V. 
(perst. XVIII), Pranciškonų B. 
V. (perst. XVIII), Kauno arki
katedra-bazilika (perst. XVIII), 
provincijos barokas, pakelio kop- 
lytėtlė, langų pagražinimai, se
ni vartai iš XVIII amž. (80 pav.).

Rokokas Lietuvoje: šv. Kazi
miero B. V. ornamentai (1867), 
Visų Šventųjų B. V. (1620-1631, 
XVIII)., šv. Kotrynos B. koply- 
tėlė (XVIII), Stačiatikių šv.Dva- 
sios cerkvė (1630-1633), Boni
fratrų B. bokšteliai V. (XVIII), 
Dominikonų B. V. (XVI, XVII, 
XVIII - 1770), Dominikonų vie
nuolyno koridorius, Vilniaus Kai 
varijų koplytėlės (XVII). (15 
pav.).

Klasicizmas. Vilniaus katedra 
po 1769, Vyskupų rūmai Vilniuje 
(1792, 1824-1827), Buv. Muravjo
vo muziejus Vyskupų rūmų kie
me, Aušros V. koplyčia (1829), 
vysk. Masalskio rūmai Verkiuo
se (XVIII), Vilniaus un-to ob
servatorija (1782-1788), Vilniaus 
Rotušė (1797-1799), Bžostovskio 
rūmai Vilniuje (perstat. XVIII), 
Kalvinų B. V. (1830-1835), De

RESTORANAS “RŪTA

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncešvalles)

Naujai atkJarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00* vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621
1

1212 DUNDAS ST. W. TORONTO

A

ED. KONDRATAS 't
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas, 

r

Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių'. Žemos 'kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas Si. W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

ŽUKLAVIMO
ir įvairins kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
rausite tik

betarpiai, buvo su žurnalais ir 
laikraščiais iš viso pasaulio.

Parodos lankytojai. Pradedant 
pradžios mokyklos mokiniais ir 
baigiant vyriausiais mokslo, 
valstybės ir bažnytinės vyriau
sybės autoritetais. Tai liudija 
daugiau 1.500 parašų ir virš dvie
jų Šimtų gražiausių atsiliepimų 
Parodos Garbės Svečių knygoje.

Parodos leidiniai. Portugalų 
kalba: Arquitetura Lituana” — 
gausiai iliustruotas lietuviškos 
architektūros konspektas; lietu
vių kalba: atspaudos iš “Mūsų 
Lietuva”: 1) Lietuvos politinės 
istorijos, socialinės santvarkos ir 
kultūros raidos; 2) Lietuvos ar- 
chitektūūros raida; 3) Lietuvos 
architektūra pagal kun. K. Jasė- 
ną ir kitus autorius; 4) parodai 
prisiminti atvirutės. Spausdinius 
paruošė tos parodos organizato
rius staf inž. Mikalojus Ivanaus-

Parodos įvertinimas palieka
mas tos srities mėgėjams - kriti
kams. Čia pasitenkinsime vienu

Kultūros ir knygų pasauly
Vaižganto mirties 25 metų su

kaktis sueina š.m. balandžio 29 d. 
Tą sukaktį paminėti veik visur 
ėmėsi Neo-Lithuania korporan- 
tai.

Ipolitas Tvirbutas su grupe 
aktorių Čikagoje stato S. Maug
ham “Pažadėtąją žemę”. Pasta
tymas įvyks gegužės mėnesį.

Lietuvių -Eenciklopedijos pre
numeratoriams. Mums malonu 
pranešti, kad LE XIII tomas jau 
atspausdintas ir balandžio pra
džioje pradėsime ekspedijuoti.

Prašome jus, malonus prenu
meratoriau, iki balandžio 10 d. 
apmokėti- prenumeratą, t.y. at
siųsti už XIII tomą JAV $7.75, 
visur kitur $8. Mums labai pa
lengvintų darbą, jei laiku atsiųs- 
tųmėte apmokėjimą ir kartu su
taupytumėte sau 60c, nes nerei
kėtų-siųsti GpD. Pinigus galima 
siųsti ir J. Kapočiaus vardu.

LE leidykla.
Ontario studentų paskolų fpn-- 

dan paskirta trys mil. dolerių; 
Paskolos galės prašyti kiekvie
nas studentas Ontario, provinci
joje išgyvenęs bent 1 metus, ir 
bent 60% sayo studijų jau bai- 
gęs.^Paskolą^^lės kaįmet siekti 
iki $500, o visą studijų metą iki 
$2.000. Ji beproėentinė visam 
studijų metui. Tik nuo sekančios 
balandžio 1 d. studijas baigus bus 
imama 4%, o grąžinama, ji po $25 
kas mėnesį. Paskolą gaudamas 
studentas turi pasirašyti" įsipa
reigojimo ją grąžinti aktą.. Tai 
bus gal vienintelis finansinis įsi
pareigojimas, kad iš jo davėjo 
nereikalaujama būti 21 metų 
amžiaus.

L. Rašytojų D-jos premija, 
$500, per antrąjį visų rašytojų 
balsavimą pripažinta Gražinai 
Tulauskaitei - Babrauskienei už 
eilėraščių rink. “Rugsėjo žvaigž
dės”. Ji gavo 34 balsus, kai už M. 
Katiliškio “Miškais ateina ru
duo” balsavo 29.

Naują premiją įkūrė L. Enci 
klopedijos leidykla nutarusi pa
remti grožinės literatūros ugdy
mą paskirdama tam $500. Jos 
jury komisija apsvarsčiusi 1957 
m. išleistas knygas, premiją pa
skyrė M. Katiliškiui už romaną 
“Miškais ateina ruduo”.

Premija įteikta laureatui kovo 
30 d., kartu su LRD premija Ter
ras surengtame literatūros va
kare.

Niujorko Liet Dailininkų Sąj. 
kovo 8 d. išrinko naują valdybą: 
pirm. Pr. Lapė, sekr. A. Korsa
kaitė, iždin. Juozas Šukys; kandi
datė Jolanda Končiūtė. Sąj. sta
tutas pakeistas taip, kad ji galės 
betkurį JAV gyvenantį dailinin
ką paimti savo globon — leisti 
jam tapti Sąj. bičiuliu ir daly
vauti parodose. Persikėlus gy
venti į Niujorką kiekvienas bi
čiulis virsta nariu automatiškai.

Nida po Jono Balio liet, sak
mių leis A. Škėmos romaną “Bal
toji drobulė”.

Sol. VI. Baltrušaitis, vargoni
ninkavęs Čikagoje ir vedęs Č. vy
rų chorą, vadovavęs operų Rigo
leto ir Fausto pastatymui, persi- 
kėl su šeima Į Niujorką, kur var
gonininkaus Apreiškimo para
pijoje, kurios klebonas yra kun. 
Pakalnis.

Lietuviškos mokyklos metraš
čiui jau gauta didelis pluoštas 
medžiagos iš į varių laisvojo pa
saulio šalių, bet yra daug nespė
jusių iki Skelbtojo termino pa
ruošti, todėl medžiagos rinkimas 
tęsiamas toliau ir prašoma siųsti 
anskčiau skelbtu Mokytojų S-gos 
sekretorės adresu: Bernadeta Be 
leskienė, 6921 So. Claremont 
Ave., Chicago 36, Ill .

Saleziečių pasaulyje. Salezie
čių vedamų įstaigų yra 71 vals
tybėje — 22 Europoje, 23 Ame
rikoje, 16 Azijoje, 9 Afrikoje, 1 
Okeanijoje. Saleziečių išviso yra 
19.134, kurie darbuojasi 1.253 įs
taigose. Mokyklų: 643 bendrabu
čiai, 770 pradžios bei vidurinės, 
333 amatų bei žemės ūkio. Moki
nių 467.680. Misijose yra: 244 įs
taigos su 1.896 misijonieriais. 
Jiems pavestų katalikų: 464.152., 
Teritorijos: 1.761.775 kma.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos vaisios, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo Švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
mdroidai iš vis jau ne problema!"

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

iHHt 
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parke, man yra ypatingai reikš
minga. Tai yra gyvas ir ryškus 
vienos rasės, vienos tautos, vie
nos kultūros ir civilizacijos at
vaizdas. Ir dar daugiau — tai gy
va nesugriaunamo tikėjimo ir 
valios išraiška, nepasiduodanti 
nei priešingų jėgų spaudimui, nei 
nesitraukianti dėl kitų paramos 
bei supratimo stokos.

Ši paroda simbolizuoja ne tik 
atskiro žmogaus (parodos orga
nizatoriaus), bet ir visos tautos 
valios galią vienodai tiek trem
tinių, tiek tėvynėje esančių pa
vergtųjų tarpe, simbolizuoja^ tei
sę skelbti savo idėjas, savo gal
vojimą, savo religiją. •- ž: ~

Niekados ištvermė ir idealas, 
architektūrinėmis priemonėmis, 
nebuvo taip glaudžiai susijungę 
į gero skonio įkūnijimą. Kitais 
žodžiais: neikur kitur Katalikų 
Bažnyčia nebuvo pagerbta ’.tdfcia 
architektūrine kūryba,- kaip šioj 
kryžių šalyje — Lietuvoje. % 

Dr. Ludenos Sampaio Rocha”/

silinksminimo - žaidimų vieta. 
Žaidimų metu į areną būdavo iš
leidžiami plėšriausi žvėrys, daž
niausiai dideliais būriais, kur jų 
laukdavo mirčiai pasmerktieji 
žmonės. Kautynės vykdavo žiau
riausioj formoj, kurių metu žū
davo labai daug žvėrių, bet dar 
daugiau žmonių. Tokie būdavo 
priešpiečių žaidimai. Po pietų 
būdavo išsiunčiami kautis žmo- 
pės prieš žmones. Pagoniškajai 
Romai visa tai buvo didžiausia 
pramoga, o krikščionims — bai
siausioji nekaltų kraujo aukų 
vietovė; trijų šimtų metų- bėgy
je čia krikščionių kankinių krau- 
iąs liejosi upeliais. Už šventąjį 
tikėjimą čia žūdavo dideliais bū
riais ir pavieniai vaikai ir sene
liai, jauni ir. suaugę, vyrai, mo
terys, nekaltos mergaitės; žūda
vo žvėrių sudraskomi, nukankin
tu prie stulpų gyvi sudeginti.

Kitados romėnai pabrėždami 
sakydavo, kiek daug jiems' rei
kėję pastangų, kol sukūrę tokią 
didingą Romą. Tačiau kas gali 
apskaičiuoti, kiek kankinių krau
jo aukų ir kiek pastangų reikėjo 
krikščionims, kurie šioje kovoje 
padėjo tvirtus pagrindus krikš
čionių tikėjimui! Koliziejus yra 
vienas iš tų baisiųjų liudininkų, 
kurs labai daug pasako. Dėl iš
lieto kirkščionių kraujo, Bene
diktas XIV Koliziejų paskelbė 
šventa vieta, kuo jis yra iki šiol.

Laiko bėgy, Koliziejų apgrio
vė žemės drebėjimas, jo mūrų 
plytos buvo naudojamas kitoms 
statyboms, todėl rievisos-jo sie
nos beturi pirmykštį augštį.

Čia nuolatos matosi būriai 
žmonių. Kaikurie eina Kryžiaus 
Kelius. Tuo laiku Kryžiaus Ke
lius atliko ir didelis būrys pran
cūzų jaunimo, o po jų ir mūsų 
ekskursija. Aplinkui Koliziejų 
labai tirštas susisiekimas gatvė
se, milžiniškas triukšmas tęsiasi 
beveik be paliovos. Ir kaip nuo
stabiai išsiskiria ir skamba šio
je vietoje Kryžiaus Kelių mino
rinės giesmės ir maldos, lyg sim
boliškai primindamos, kad dar 
ne viskas skęsta kasdienos triukš 

’me ir skuboj, kad yra dalykų, dėl 
kurių reikia ir verta bėgti nuo 
triukšmingos kasdienos.

, Sutemus, kai jau atėjo laikas 
grjžti nakvynei, prie vienos .šven 
'tovės, prieš pat Koliziejų, ant 
.kalvos,’sušvito milžiniškas fake
lų kryžius, o aplink jį — plati 
fakelų šviesų užtvara; tai gausiai 
susirinkę romiečiai taip atlieka 
specialias Didžiojo Penktadienio 
pamaldas. Ir aplink Koliziejų lyg 
iš žemės išdygo milžiniška fakelų 
ir lampijonų Kryžiaus Kelių ei
sena. Mus apima jaudinanti mis
tiška nuotaika. Neužilgo važiuo- 
jame namo. Visi maldininkai ty-

LENGVI APATINIAI BALTINIAI

Išsprendžia pažasčių 
prakaitavimo problemų

Penmans lengvi medvilniniai Balb
riggan apatiniai baltiniai- sugeria... 
padeda išlikti nesuprakaitavus ir pa
togiai apsaugo jūsų brangius rūbus 
nuo suprakaitavimo. Jie glaudūs - 
nespaudžia juosmens. Populiarios rū- 
šys vyrams ir berniukams. Geriau 
tinkančių ir patvaresnių visuomet 
prašykite su Penman o gaminių 
ženklu.

MŪRĮI PAVĖSY 
lūs, negirdėti nei vieno žodžio, 
o šoferis, lyg nujausdamas mū
sų nuotaiką, autobuso viduje ne
uždega šviesų.

VATIKANO

Didysis šeštadienis. Šios die
nos priešpietė paskirta lankyti 
Vatikanui, pačiai mažiausiajai 
valstybėlei pasaulyje, teturin
čiai tik 0,44 kvadr. kilometro 
ploto ir arti 1.000 gyventojų. Ta
čiau dėl Apaštalų Kunigaikščio 
Petro karsto, dėl popiežių bu
veinės, dėl nepaprastų meno ver
tybių, o svarbiausia dėl ypatin
gos reikšmės Dievo ' Bažnyčiai, 
Vatikanas yra pati reikšmingiau- 
sioji valstybė pasaulyje. Dėl to 
galima suprasti, kad mūsų mal
dininkai, kurie pirmą kartą įžen
gia į Vatikaną, tiesiog jaudinasi.

Pagaliau mes jau Vatikane, Šv. 
Petro Bazilikos aikštėje. Čia pat 
ir visų katalikų svajonė — šv. 
Petro bazilika. Metame pirmą 
žvilgsnį į baziliką iš lauko pusės 
ir palengva apžiūrime aikštę. 
Aikštės centre obeliskas iš vieno 
gabalo akmens, 25,5 m augščio. 
Kitados, prieš 4.000 metų jis bu
vo Egipte — Heliopolyje pasta
tytas, o dabar jis čia ir viršuje jo 
— kryžius,, Obelisko šonuose — 
du fontanai. Aplinkui aikštę — 
elipso pavidalu išsirikiavę ga
lingos, dvieilės kolonados, viso 
284 15 m augščio kolonos. Ant 
kolonų stogo — 140 šventųjų sto- 
vylų, kiekviena 3,73 m augščio. 
Aikštės ilgis — 273 m, plotis — 
226 m. Pagaliau žengiame į bazi
liką. Jau iš tolo prasideda pla
tūs,- žemom pakopom laiptai. 
Milžiniškas bazilikos fasadas sa
vo architektonišku lengvumu 
atrodo lyg puošnus žaislas. Per
žengę pirmąsias duris, pasijunta
me lyg didžiulėje, į šonus pailgo
je bažnyčioje, bet tai dar tik ba
zilikos prieangis. Praėję antrą
sias duris atsirandame pačioje 
bazilikoje. Pirmiausiai krinta į 
akis jos milžiniškas dydis ir erd
vumas, tačiau ypatingai derinin- 
gas su visa statyba, kolonomis, 
paveikslais, skliautais, lubomis 
bei kupolu. Kai jau šiek tiek pa
ėjome gilyn, užgirdome kažką 
lyg niūniuojant. Tuo laiku žmo
nių buvo nedaug, todėl greitai 
pastebėjome, kad tai ne niūniuo
ja, o bazilikos presbyterijoje gie
da didžiulis choras, D. šeštadie
nio specialių pamaldų metu.,. 
Dėl didelio bazilikos erdvumo, 
pranyksta joje ir galingas balsas. 
Bazilikos ilgis — 211 m, augštis 
—46 m, kupolo augštis su kry

žiumi — 14 5m, jo skersmuo — 
42 m. Visa bazilika su laiptais 
užima 40.220 kv. metrų plotą. Jos 
statyba tęsėsi beveik ištisus du 
šimtmečius, kurią vedė patys 
garsiausi to laiko architektai, jų 
tarpe šiai bazilikai iš pasišventi- 
mo atidavęs didelę dalį savo gy-

venimo — Michelangelo. Bažny
čios vidus išpuoštas pačių garsių
jų dailininkų, architektų, skulp
torių.

Tačiau nežiūrint vso to grožio 
ir puošnumo, pati svarbiausioji 
bazilikos vieta yra šv. Petro 
karstas, virš kurio yra pastatyta 
koplyčia, vadinama Confessio. 
Tai vieta, virš kurios randasi ba
zilikos kupolo pats centras. Tuoj 
už Confessio — popiežiškasis al
torius, prie kurio šv. Mišias laiko 
tik pats popiežius arba, išimti
nais atvejais, specialius įgalioji
mus turįs kardinolas.

Po mūsų ekskursijai skirtų pa
maldų, dalis ekskursijos dalyvių 
vykstame į Vatikano Muziejų, 
pamatyti didžiųjų meno verty
bių. Aplankome pinakoteką (15 
salių), muziejų, Rafaelio paveiks 
lų sales ir kita. Be to, žemėla
pių galeriją, biblioteką ir, žino
ma garsiąją Siksto koplyčią, ku
rioje yra ir Michelangelo “Pas
kutinis Teismas”.

Romos išorė ir vidus
Po pietų aplankome Kapitoli

jaus-augštumą ir jos artumoje 
esančius garsiuosius pastatus bei 
paminklus: Aracoeli ir Al Gesu 
bažnyčias, iš lauko pusės apžiūri
me Senatorių ir Konservatorių 
rūmus, Kapitolijaus muziejų, 
Emanuelio II paminklą, Forum 
Romanum ir kitus. artumoje 
esančius kitados didingos Romos 
laikų išlikusius svarbiųjų pasta
tų centrus (dabar tik griuvė
sius), Panteoną (dabar bažny
čią). Į pavakarę nukeliaujame į 
Piazza Navona, kurios artumoje 
yra vokiečių bažnyčia. Joje iš- 
klausom trumpų pamaldų.

Bevažinėdami ar vaikščiodami 
didžiosiomis Romos gatvėmis ar 
aikštėmis, matėme, galima sa
kyti, tik šventadienišką gyveni
mą, papuoštą dailesniu rūbu. 
Gatvės puošnios, namai didingi, 
susisiekimas modernus, žmonės 
gražiai apsirengę. Moterys grakš
čios, mėgsta pažvelgti vyrams į 
akis ir, atrodo, lyg ir nepaten
kintos, jeigu vyrai nestebi jų 
blykčiojančių juodų akių. Ro
mos moterys tiesiog primena 
gausias didžiųjų menininkų 
skulptūras, vaizduojančias grakš 
čius angelus. Romietės atrodo 
daug kuklesnės už paryžietes - 
prancūzes, nors namažiau pa
trauklios. Visa Romos išvaizda 

dabai skiriasi nuo Paryžiaus. Ro
ma, apskritai, daug kuklesnė sa- . 
vo žmonėmis, tačiau nepalygi
namai didingesnė savo senovės 
pastatais ir rimtimi. Į Paryžių su
važiuoja žmonės daugiau links
mintis ir džiaugsmą išgyventi, į 
Romą — daugiau susikaupti, gal 
net pasimelsti, pajusti didingą 
krikščionybės praeitį ir jos da
bartinį, pulsą. Paryžiuje vakarais 
pamatysi jaunimą parkuose ir 
net gatvėse besibučiuojant, o 
Romoje, ir, apskritai, Italijoje, 
to niekur nepastebėsi; Paryžiu
je vakare šaligatviuose dažnai 
pamatysi prie mūro prisišlieju
sius begulinčius girtus ar bena
mius, Romoje to nematysi.

Tačiau vistiek, ir Romoje tik
rąjį, neužmaskuotą gyvenimą 
pamatysi tik šalutinėse siauro
se gatvelėse. Jose pirmiausia kris 
į akis margaspalvės “vėliavos” — 
tai virš galvų skersai gatvės ant 
ištiestų virvučių iškabinėti džiū
ti skalbiniai, vyriški ir moteriš
ki. Čia krykštuja ir žaidžia vai
kai, dažnai skurdžiai apsirengę, 
kurie kartais pamatę svetimtautį 
praeivį, tiesia jam savo rankytes 
ir prašo lirų, čia jau paprastai 
apsirengę moterys sėdi namų 
prieangiuose ant slenksčių ir 
pačios žaidžia, net krykštauja su 
savo mažyčiais, lyg tai būtų pa
čios laimingiausios moterys pa
sauly ir neturėtų jokių kitokių 
rūpesčių. Ir vėlyvą vakarą čia 
aikštelėse išsidėstę prekiauja 
vaisių, gėlių ir įvairių kitų pre
kių pardavėjai, jautriai derasi 
pirkėjai ir, pagaliau, nuotaikin
gai sulygsta. Ten pamatysi jau
nimo būrelį, kurs negarsiai dai
nuoja kažkokią melanholišką 
italų liaudies dainą. Praeivį čia 
dažnai užkalbins kur nors tarp
duryje stovįs prekybininkas, 
mandagiai pasiūlys tau prekę, o 
ten, žiūrėk, tarp namų įsisprau
dęs batsiuvis taiso batus. Pama
tysi čia ir girtą svyruojantį, kurį 
žmona skeryčiodamas: bara. Ta
čiau visa, ką čia matai, yra per
sunkta malonia, gyva, gyveni
miška - šeimyniška nuotaika, 
kas, bevaikštant gatvelėmis, tur
būt tik Italijos liaudyje tokiose 
spalvose galima užtikti Romos 
centrinėse gatvėse gražiau, puoš
niau, šventiškiau, gi šalutinėse -| 
žmoniškiau; čia žmogus su žmo
gumi randa dvasinį ryšį ir jauti 
nemaskuotą gyvenimą. •> < *

(Bus daugiau)

Vašingtonas. — Iš Kanados 
naftos importas, kuris neseniai 
sumažintas 15%, nuo balandžio 1 
d. vėl sumažintas ir dar daugiau 
bus sumažintas nuo rugsėjo 1 d.



Mann & Martel Ltd.
1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą' visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs- 
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėsimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Dundas • Sorouren
$3.000 įmokėti? 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 virtuvėm, nepereinami 
kambariai. Arti susisiekimo.'

Indian Rd. • Annette 
$3.5000 įmokėti, 7 kambariu mūrinis 
namas, 2 virtuvės. Alyva opiildomas, 
garažas. Lengvos mokėjimo sąlygos.

College - Margueretta
$4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro 
namas su 2 modemiškom virtuvėm, 
nepereinami kambariai.
i

St. Clair - Vinona
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

Indian Grove - Annette
$17.500 pilna kaina, 6 kambarių at
kirus mūrinis namas su garažu, 2 
moderniškos virtuvės, nauja apšildy- 
mo sistema su gazu. -

Bloor - Delaware
$4.500 įmokėti, 9 kambarių mūro 
namas, 2 moderniškos virtuvės, aly
va šildomas, 2 garažai, dideli kamba
riai. Viena skola balansui.

Roncesvolles • Constance
$17.900 pilno koino, 8 kambariai, 
mūrinis namas su garažu, 3 
niŠkos virtuvės, nepereinami 
riai.

Bloor - Beresford 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių
namas su garažu, moderniška virtuvė, 
alyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

High Pork - Quebec
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas su 
garažu, vandeniu alyva apšildomas, 
2 moderniškos virtuvės, dideli kamba
riai. Tuojau galima užimti. 

St. Cloir - Lauder
$7.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva šildomos, garažas, 2 mo
derniškos virtuvės. Viena skola balan
sui.

St. Cloir - Glenholme
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūrinis namas su 
garažu. Vandeniu alyva šildomas, 
viena moderniška virtuvė.

Bothurst - St. Cloir
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiras' 
mūrinis namas Su garažu, vandeniu 
alyva šildomas, 4 moderniškos vir- 
tuvs, 4 vonios, $420 mėnesinių pa
jamų. Tuojau galima užimti.

moder- 
komba-

mūrinis

High Pork
10 kambarių - 3 virtuvės

$5.000 įmokėti, mūrinis, 2 garažai, 
vandeniu alyva šildomos. Pajamos 
$150 menesiui, priedo 4 kambariai 
savininkui.

St. Clair - Oakwood
2 butų - 8 kambariai

$4.000 įmokėti, šiurkščių rauplėtų 
plytų, 2 modernios virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, vandeniu alyva šildomas. 
Tuoj pat galima užimti.

St. Clair * Oakwood
3 butų - 12 kambarių

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
12 kambarių namas, padalytas į 3 
atskirus butus. Nuomos gaunama 
$3.780 metams. Garažas. Turi būti 
parduotas .dar Šią savaitę.

Jane - Bloor 
2 butų -10 kambarių

$6.900 įmokėti, atskiras mūrinis, 2 
pristatyti garažai su privačiu įvažia
vimu, 2 vandeniu alyva šildomas kros
nys, 2 modernios virtuvės, 2 vonios. 
Savininkas keliasi iš Toronto. Getą 
proga Įsigyti 2 butų namą, labiausiai 
pageidaujamoje vietoje.

Parkdale *
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 12 
kambarių, vandeniu alyva šildomas 
namas. Pajamos $160 mėnesiui, prie
do 5 kambarių butas savininkui.

St. Clair - Bathurst
7 kambariai - 2 augštai

$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, ga
ražas. Savininkas labai nori parduoti.

Bloor - Oakmount Rd.
$12.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 
18 kambarių, garažas, privatus Įva
žiavimas.

Pajamos $7.520 metams
6 butų - 1 Vi metų senumo 

Dufferin - Davenport
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 
nuo gaisro ir triukšmo apsaugotas 
modernus pastatas. 6 moderniškos vir
tuvės, 6 vonios, 6 elektriniai pečiai, 6 
šaldytuvai. \

Bloor - Runnymede
2 butų - 10 kambarių 

$21.900 prašoma kaina, atskiras, 
mūrinis garažas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
Bloga sveikata verčia savininką par
duoti skubiai.

3 butų - 15 kambarių
2 metų senumo

$26.500 pilna kaina, mūrinis, 3 mo
derniškos virtuves, 3 vonios, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Jane - Lambton.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Komu tel. LE. 6-1410

T. STANUL1S
1264 St. Clair Ave. W.

Darbo tel. LE. 1-5781
Namu tel. RO. 2-5543 

skambinti po 10 vai. vak.

* Du n do s 
$900 įmokėti, pilno kainą $10.900, 
6 kambarių per du augštus, dvigubas 
garažas, antro virtuvė rūsy. Namas 
gerame stovyje.

Show St. • Queen
$2.000 įmokėti, kaina $11.900, 6 
kambarių nutrinis namas, dvi virtu
vės, gazu apšildomas, įvažiavimas iš 
užpakalio namo. Tinkamas išnuoma
vimui viršutinis ougŠtas.

Argyle • Ossington 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, dviejų augštų, dvi virtuvės, 
gazu apšildomas, geram stovyje na
mas. Lengvos mokėjimo sąlygos.

College - Clinton 
$2,500 įmokęti, 8 kambarių, dvi vir
tuvės, trečia virtuvė rūsy. Gazu apšil
domos, švariai užlaikomas, namas ge
rame stovyje.

Uxbridge Ave. - Davenport 
$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas dviejų augštų, keturi kamba
riai pirmame ougšte, trys kambariai 
antrame. Dvi virtuvės, du garažai, 
alyva apšildomos. Geros mokėjimo są
lygos.

Ranee Ave. - Bathurst 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių, 4 mie
gami, per pusantro augšto namas. 
Privatus įvažiavimas, naujas gazu ap
šildymas. Savininkas išvyksta iš To
ronto todėl parduoda.

River St. - Dundas 
$2.500 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 

' namas, yra garažas. Lobai geros na
rnos išnuomavimui, arti prie susisieki
mo į visas miesto dalis.

Huron St. - Dundas 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių per du 
augštus, dvi virtuvės, garažas. Pilna 
kaino $12.400. Namas mūrinis, la
bai gerų plytą# gražiai atrodo, viduje 
švariai užlaikomas.

Clinton St. • Harbord 
$4.000 įmokėti, 11 kambarių, dviejų 
augštų,- atskiros mūrinis namas, gra
žioje vietoje. $160 mėnesinės paja
mos iš namo. Prie gero susisiekimo j 
visas miesto dalis, taip pat netoli mo
kyklos.

Islington - Winnipeg 
$2.500 įmokėti, nauji plytiniai šešių 
kambarių namai, kuriuose galima 
Įrengti dar tris kambarius rūsy. La
bai gražioje ir ramioje vietoje . 

Scarlatt Rd.
1.000 įmokėti, 5 metų senumo, 

moderniškas plytinis narnos, penkių 
kambarių, $10.000 pilna kaina. 
Lengvos mokėjimo sąlygos, gražioje 
vietoje. Tinkamas vienai šeimai gy
venti.

VYČIO ŽINIOS
Vyčio tinklininkai, tepralaimė- 

ję vienas pirmenybių rungtynes, 
tapo Toronto Intermediate B ly- 

'gos meisteriu. Tai pirmas vytie
čių svarbesnis laimėjimas tinkli- 

inyjeį nors buvo žaidžiama tarp 
žinomų tinklininkų kaip estai, 
čekai ir kiti. Šią pergalę Vyčiui 
iškovojo — Atkočiūnas, Balnis, 
Balsys, Vyt. Baliūnas, Vn. Ba- 
liūnas, Barškėtis, Vyt. Kaspera
vičius, Kuprevičius, Supronas, 
Žukas.

Onutė Kriaučiūnaitė, žinoma 
Vyčio krepšininkė, buvo pakvies 
ta žaisti Ontario moterų Inter
mediate klasės pirmenybėse į 
garsiąją CYO St. Cecilias ko
mandą. Rungtynes nedideliu skir 
tumu laimėjo St. Cecilias prieš 
Volkswagen. Tai pirmas lietu
vaitės krepšininkės pasirodymas 
Kanados pirmenybėse. Tikėki
mės greitu laiku išvysti ir visą 
lietuvaičių komandą. A. S.

Šachmatai Balandžio 4 d.. Di
dįjį Penktadienį, 2 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose įvyks Vyčio šach 
matininkų susirinkimas ir tradi
cinis žaibo turnyras Povilui Vai- 
toniuF dalyvaujant. Žaibo turny
re kviečiami dalyvauti ir sporto 
klubams nepriklausantieji šach
matų mėgėjai.

Dr. J. Sungailos pereinamoji 
taurė,

skirta KSA mergaičių tinklinio 
pirmenybių laimėtojoms, atite
ko neseniai KS Apygardai pri
jungto Rochesterio LSK Sakalas 
tinklininkėms. Pirmenybės įvy
ko kovo 22 d. Toronte ir jose da
lyvavo Toronto Aušros, Vyčio ir 
Rochesterio Sakalo jaunosios

tinklininkės. Tai pirmas Kana
dos lietuviškojo tinklinio plates
nis pasirodymas. Po geros pra
džios tikėkimės ir gausesnių bei 
dažnesnių pasirodymų. Šio spor
to mėgėjai ypatingai dėkingi dr. 
J. Sungailai už simbolinę dova
ną — puikią pereinamąją taurę.

Pirmose šių pirmenybių rung
tynėse vytietės nesuikiai įveikė 
aušrietes 2:0 (15:1; 15:3). Antro
se rungtynėse aušrietės, susipa
žinusios su tinklinio taisyklėmis, 
priverčia Sakalo tinklininkės 
rimtai susikaupti, kad išplėšus 
laimėjimą 2:1 (14:16; 15:10; 15:9). 
Lemiamose rungtynėse prieš Sa
kalą vytietės visą laiką veda žai
dimą, tačiau paskutiniame kėli
ny jas apleidžia laimė ir turėda
mos 14:10 savo naudai pralaimi 
rungtynes 2:1 (15:11; 5:15;16:14).

Bendras pirmenybių lygis dar 
prastokas. Vytietės turėjo geres
nių pavienių žaidėjų, tačiau Sa
kalo komanda buvo lygesnė ir 
tas atnešė pergalę. Aušrietės dar 
silpnokos tiek aikštės žaidime, 
tiek techniškai, bet atrodo daug 
ką išmoko šiose pirmenybėse.

Rochesterio Sakalui laimėji
mus iškovojo: Avižienytė, Gry- 
bausakitė, Andriūnaitė, Mali- 
šauskaitė, Ruzgytė, Vosyliūtė, 
Reivydaitė. Iš vytiečių geriausiai 
žaidė — O. Žėkaitė, Rutkauskai
tė, E. ir Ed. Kromaitės ir Kilo- 
taitytė .

Laukime, kad sekančios pir
menybės būtų pravestos dar ir 
vyrų bei moterų klasėse. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
LSK “Vytis” nariams Sofijai, 

Vytautui ir Adolfui Kasperavi
čiams, tragiškai žuvus jų tėve-

Daugiau sportiškumo

Aleksas 
KAZANAVIČJUS

Darbo telef. LE. 4-8481

Didžiosios Kanados lietuviškos 
kolonijos, sportininkus ir sporto 
mėgėjus yra subūrusios į organi
zuotus vienetus, vad. sporto klu
bais. Ir taip, Toronte veikia Auš
ra ir Vytis, Montrealyje — Tau
ras, Hamiltone — Kovas. Šie 
sporto klubai daugiausiai atsto
vauja šį kraštą draugiškose var
žybose su JAV lietuviais, sve
timtaučiais, arba aktyviai reiš
kiasi tarpusavio susitikimuose. 
Tenka džiaugtis, kad Kanados 
sportiniame gyvenime, lietuvio 
vardas nėra svetimas. Gan stip
rioje šio krašto gyvenimo dalyje 
ir lietuviai nėra paskutinėje vie-

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambin
kite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną daug naujų nuosa
vybių. . •

V ariety T extiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos~ baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W„ Toronto 5. 
Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

Atveža gimmes
■ . . .. . nuolat gyventi or pasisvečiuoti.

x BILIETAI: 
lėktuvais, laivais, geležinkeliais. 

Nesexomnio meto nuolaidos! 
Pasus ir vizas parūpiname per 

keletą dienu.
Kreipkitės i mus:

FOUR SEASONS
TRAVEL

mių išsikovodamT'meisterių ar 
■ vice-meisterių vardus.

Grįžtant prie atskirų sporto 
klubų, reikia pripažinti, kad Ka
nados lietuviškame sporto gyve
nime, pirmuoju smuiku grojo 
Aušra ir Vytis. Šie klubai turi 
gan geras vystymosi sąlygas, 
rasdami tinkamos medžiagos iš 
gausaus kolonijos jaunimo. Tar
pe jų vyksta stipri konkurencija 
ne tik sporto aikštėje, bet ir už 
jos ribų. Sveika, sportiška kon
kurencija yra visuomet laukia- 
kiama, tačiau kada ji peržengia 
savo ribas — yra smerktina. Ji 
neneša ne tik jokių vaisių, ne- 
auklėja sportinėje dvasioje jau
nos kartos, bet tiesiog veda prie 
antagonizmo vieno antram. Ir 
kas tokiu atveju nukenčia? Spor
to klubai, visas sportą mėgstąs 
Kanados jaunimas.

Be abejo, daug gražesnių re
zultatų Torontas būtų atsiekęs, 
jeigu šiandien turėtų vieną, stip
rų reprezentantą, tačiau atrodo,

Joseph A. PE1ERS Ltd
Narys Toronto Real Estate Board.

Telef. LE. 2-4404527 Bloor St. W,
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
St. Cloir - Ookwood

$8.000 įmokėti, trijų atskirų butų, 16 
kambarių, atskiras gero mūro namas. 
$26.000 pilno kaino. Idealu investa- 
cijoi.

TELEFONAS LE. 2-3321
High Park - Bloor 

$6.000 įmokėti. 9 gambarių atskiras 
namas, 2 virtuvės, vandens ir alyvos 
Šildymas, garoias.

Hamiltono LSK Kovo moterų krepšiiii6 'komanda,, 
kuri balandžio 12-13 d.d. Clevelande dalyvaus Š. A> 
Lietuvių Sporto Žaidynėse.

Iš kairės stovi: R. Petrūsaitytė, A. Meškauskai- 
tę,’ 
po —. V.,MjaiQ.taitė,.LcVerbickąįtė ii D. Pruaskytė. s

’' H. ’ LSK Kovas kenčia 9~ m’etų šūČa'ktį/’Jf buš:k 
atžymėta gegužės 24-<25 d.d. dideliu- krepšinio, sta
lo teniso ir šachmatų turnyru, dalyvaujant per 100 j
sportininkų iš Detroito, Rochesterio, Toronto ir Ha
miltono. Foto A. Juraičio.

Brock - Dundas 
$2.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, naujas šildy
mas, kietmedžio grindys.

Dundas - Roncesvolles 
$2.200 įmokėti, 7 kamb. mūrinis 
mas, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
mas be skolų.

Beatrice - College 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis 
mas, 3 mod. virtuvės, alyva šildomas, 
garažas.

Havelock - Bloor 
$4.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildomas, gara
žas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Quebec - Bloor 
$5.000 įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
atskiras namas, vandeniu alyva šildo
mas, 3 virtuvės.

Windermere - Bloor 
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras mū
rinis nomas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, alyva šildomos, garažas, ilgos iš- 
simokėįimo sąlygos; šeimininkas iš
vyksta.

f Porkdole
$6.000 įmokėti, 9 komb. mūrinis no- Į 
mas, alyva šildomos, kvodrotinis plo
nos, privatus įvažiavimas.

SunnvRtde Avė 
$7.000 fmokMi, 11 komb. atskiros

■ mūrinis nomas, 2 vonios, 4 virtuvės, 
vandeniu šildomos, geras nuomavimui.

P. KER
TEL. DARBO LR 2-4404 ■

no-
no-

na-

Morion • Roncesvolles 
$6.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras mū
rinis namas, per du augštus, 2 mod. 
virtuvės, alyva šildomas, garažai, di
delis sklypas.

Grenadier Rd. - Parkside Dr. 
$7.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vand. alyva šildomas/ garažas, ilgos 
išsimokėjimo sąlygos, reikalingas ma
žo remonto.

St. Clair - Dufferin 
$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, van
deniu alyva šildomas, kvadratinis pla
nas, garažas, geros išsimokėjimo sąl. 

Jano • Bloor
$10.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, ultra mod. virtuvė, 2 
vonios, puikus kamb. rūsyje su baru, 
grindys iškaltos puikiais kilimais, ga
ražas, geriausias namas tame rajone, 
labai skubus pardavimas.

Jane • Bloor
$10.500 įmokėti, 10 kamb. atskiros 
mūrinis namas, trys butai, 3 
vės, 3 vonios, vandeniu alyva 
mos, vieta garažams.

Wasaga Beech
Maisto produktų krautuvė su 
įrengimais lietuvių rajone. Vasarna
miai. Benzino stotis su restoranu ir 19 
kobiny. <
BERIS

- - NAMŲ LR 5*1584

St. Cloir - Dufferin
$4.000 įmokėti, atskiras gero mūro 
6 kambarių namas. Vandens ir alyvos 
šildymas, garažas, vienos otviros mor- 
gičius 10-čiai metų.

Dovcrcourt - College
$7.000 {mokėti. Atskiras 11 kamba
rių namas, 3 virtuvės, 2 vonios, ga
ražas ir privatus įvažiavimas.

virtu-
Jildo-

visois

-Christie -Bloor
$900 įmokėti, 6 kambariai, 2 virtu
vės, alyvos šildymas, garažas.

Bloor - College 
$4.000 įmokėti, 7 kambariai, 2 virtu
vės, alyva šildomos namas, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tek 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

kad gyvenimas taip iššaukė, kad 
netoli vienas antro yra įsisteigę 
du sporto klubai.

Tą “konkurenciją” klubų ste
bint 40 mylių nuotolio akimis, 
pasisakymais paskirų valdybos 
atstovų ar net narių, spaudos 
puslapiuose atspausdintom ko
respondencijom, tenka vertinti 
labai kritiškai.

Vokiečiai mėgdavo girtis, kad 
jie yra antžmogiai. Visos tautos 
tai tik trąša jų augimui ir plėti- 
muisi. Panašus vaizdas gavosi 
apie Vytį, paskaičius “NL” nr. 11 
korespondenciją iš Kanados lie
tuvių stalo teniso pirmenybių. 
Juo labiau, kad ji tilpo Toronto 
kronikoje, skaitomoje ir tautie
čių, mažai nusimanančių apie 
sportą. Ir eilinis skaitytojas, pa
skaitęs tokią žinutę iš karto pa
sakys: tai Toronto Vytis “smart” 
— visus nugalėjo!

Ir kam reikalinga talpinti to
kią tendencingą korespondenci
ją: X, Y, Z ir t.t. laimėjo pirmas 
vietas, visi vytiečiai. Gaila, kad 
dar net “valio” pabaigoje nepri
dėta.

Geras sportininkas niekuomet 
nesidžiaugia laimėjimu, neliūdi 
dėl pralaimėjimo. Jis visuomet 
vadovaujasi sportine dvasia, tar
damas: šiandien aš buvau geres
nis, todėl ir laimėjau, po savai
tės, mėnesio ar metų, TU pasitre
niruosi ir TU laimėsi.

Prie reikalo. Kiek kartų Ha
miltono Kovo stalo tenisininkai 
buvo geresni komandiniai ir vie
netuos už Toronto Vytį! Tačiau 
visuomet pralaimėtoją — Toron
to Vytį — prisimindavo su pa
garba. Tad ar nevertėjo ”NL” ko
respondentui taip pat pažymėti, 
kad antrų vietų daugiausiai lai
mėjo hamiltoniečiai, o taip pat 
stipriu priešu buvo ir Aušros 
klubas. Juk Kanados lietuvių 
stalo teniso pirmenybėmis pa
saulis dar nesibaigė!...

Aušros veikla gan vaizdžiai at
sispindi 5 šio laikraščio sporto 
skyriuje. Visa Kanada džiaugia
si aušriečių laimėjimais (o gal 
dalis nesidžiaugia... ?) prieš 
svetimtaučius, liūdi dėl jų pra-: 
laimėjimų. Bet kaip minėjau, 
kiekvieną pralaimėjimą tenka 
priimti garbingai, aprašyti tų- 
pralaimėjimo priežastis, padary
tas klaidas ir skelbti spaudoje. 
Nėra ko bijoti, jeigu “antroji pu
sė” pasakys: gerai, kad pralaimė
jo, tegul “nelenda” kur nerei
kia ... Nevengti skelbti ir kitų 
žaidėjų pavardžių. Juk Pabaltijo 
žaidynėse lietuvių atstovaujamai 
Aušrai prijungtos buvo ir dvi ha- 
miltonietės, tad skelbiant spau
doje savo sąstatus, sportinė gar
bė reikalavo skelbti ir likusias 
žaidėjas, nežiūrint, kad pagrindi
nis penketukas buvo sudarytas iš 
Aušros komandos.

Taigi, rašant mūsų spaudoje 
žinias, reikėtų laikytis daugiau 
sportinės savigarbos ir objekty
vumo. K. Baronas.

liui, nuoširdžiausią, užuojautą 
reiškia PPSK “Aušros” valdyba 
ir nariai. ' •: • > ''f

Aušlroą krepšininkai ir tinkli
ninkės kruopščiai ruošiasi Š. 
Amerikos žaidynėms. Praėjusį 
sekmadienį vyrai sužaidė drau
giškas treniruotės pobūdžio rung 
tynęs su latviais. Laimėjo mūsiš
kiai 76:45. Jauniai sužaidė su 
Aušros B, kuriems pralaimėjo 
65:55. Mergaitės — su St. He
lens laimėjo 32:22. Taip pat auš
rietės tinklininkės sužaidė su vy- 
tietėm pralaimėdamos 2:1 (15:8; 
10:15; 15:13).

Ši ketvirtadienį treniruočių 
nebus.. Po Velykų antradienį 
treniruotės vyksta visą dieną.

Dar trūksta dvejeto mašinų 
jaunimo nuvežimui Į Clevelan- 
dą. Galį pagelbėti prašomi pra
nešti klubo valdybos nariams.

Budapešte vykusiose stalo te
niso Europos pirmenybėse, ku
rios prasidėjo kovo 2 d., Sovietų 
Sąj. sportinei delegacijai vado
vavo Lietuvos kūno kultūros 
sporto komiteto pirm. A. Guda- 
navičius. Sovietų komandos su
dėty buvo Lietuvos meisteriai R. 
Paškevičius ir Saunoris, o iš jau
nųjų stalo tenisininkų N. Rama
nauskaitė ir S. Zablockis.

Į pirmenybes buvo- nuvykusi ir 
grupė žiūrovų.

Į pasaulines slidinėjimo, pirme
nybes Latchi mieste Suomijoje 
tarpe sovietinių “turistų” buvo ir 
Kauno Kultūros instituto dėsty
tojas Aleksandravičius ir visos 
Sv. Sąj. slidinėjimo sekcijos pre
zidiumo narys Petkus. Pirmeny
bės prasidėjo kovo 1 d.

Zoninėse ledo ritulio B klasės 
varžybose Taline, kurios pasibai
gė vasario 23 d., nugalėtoja iš
ėjo estų rinktinė (lietuvius ji nu
galėjo 11:3), toliau seka: gudai, 
ukrainiečiai, lietuviai ir kazo
kai. Tuo būdu į B kl. finalines vi
sos So v. Sąj. varžybas Omske iš

šios zoninės, grupės pateko-estai.
Boksininkų zoninėse, varžybo

se, kūtibS'^pasihafgė.
teisę dalyvauti varžybosę^ėl-S. 
Sąj. čempiog.g vardčį^škovoio^ 
lietuviai: M^rauskas^to pasiekę? 
Maskvoje, Tarųplfs..-^ fFbį^ ■ 
syje.

Augštųjų mokyklų lengvaatle
čių žiemos varžybose, kurios pa
sibaigė kovo 2 d., pasiektos dvi 
geriausios pasekmės? čempionas 
Baltrušaitis (K. Kult. Instit.) nu
metė diską 51 m. 55 cm., o Siru- • 
tąvičiūtė (Medic. Instit.) nušoko 
į tolį 5 m. 22 cm. Komandinėse 
varžybose pirmoji vieta teko Kū
no Kult. Instįį.-, antroji Vilniaus 
Pedagog. Instit., trečioji Kauno 
Poiiteehnikoš Institutui.

Budapešte stalo teniso Euro- ; 
pos varžybose, žaisdami su Rytų 
Vokiėlijos sportininkais S^iuno- ‘ 
ris laimėjo 3 susitikimus, OįPaš- 
kevičiuš du. Varžybose su Ang
lija SovrSąj. atstovavo visi ftys ‘ 
lietuviai>Šaunoris,-43aškeviči«B, ; 
Zablockis/Jie laimėjo 5:2—Sau? 
noris iškovojo 3 pergales, o Paš- • 
kevičius dvi (kaip suy vokie
čiais). Zablockis du . susitikimus ; 

! pralaimėto. 1
Galutiniai rezultatai vyrų ir/, 

moterų grupėse: Sov. Sąjunga , 
atsidūrė,jietxlrtoįe.,vietoje.,... .

As^i^F^rrri^^^j^ey- 
bose Paškevičius nugalėjo anglą. 
Harisoną 3:8, bet pralaimėjęs • 
0:3 vėtigru^ •Bercflmi-rs daflyvių 
iškrito. Saunoris įveikė anglą 
Kenedy, lenką Calinskį, bet iš- » 
krito . prakišęs vengrui Feldi 
(0:3). Saunoriui iškritus iš Sov.^ 
Sąi. varžovų nebeliko'nei :Vienb. j 
Tolimesnės varžybos'vyko be jų. ?

Moterųi-dvejętų varžybose ko- ' 
vo 8 d. Ramanauskaitė - Zachar- ’ 
jan pralaimėjo Anglijos porai— 
Eaidon ir Londors 0:3 ir taip pat 
iškrito. Vilnietė Ramanauskai
tė. kuriai tik- 15 -metų, laikoma- 
didelės ateities, sportininke. ....

I. Mawrodin
REAL ESTATE

Narys Toronto Real Estate Board f

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
Bloor - St. Clarens

$4.900 įmokėti, 8 kambarių atskiros 
mūrinis nomos, he^er*ėinorfir^.ombo- 
rioi, 2 modernios ,virtuves, alyva ap
šildomas, vieta garažui.

c > ~

Roncesvolles - Marion

$16.800, 8 kambarių mūrinis'namos, 
alyva apšildomos, 2 moderniškos vir
tuvės, prie pat Roncesvolles, puikus 
pajamų nomas.

• .9.’S "St* I’gC1
Bloor - Windermere

$17.600, 6 kąrrtborių atskiros mūri
nis namas. kvadratini^pĮąnas, .alyvos 
apšildymas, 2 modernios virtuves, ga-

• ~raždS7 p?iė’ par Bloor.’””’*

‘ P</rk '
$3.000 Įmokėti, 6 kambariu mūrinis 
nomas,alyvč' Šildo
mos, geri morgičioi. Koino tiktai 
$13t500į^T

Skambinkite prityrusiam nekilnojamo turto agentui ir Jūsų 
problemos bus greitai ir sąžiningai išspręstos. Sudarome pa
skolas bei parūpiname pinigų į mok ėjimu j.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

B. SERGAUTIS, Realtor
817 BLOOR ST. W. 355 DANFORTH AVR

Tel LE. 4-2351 Tel HO. 1-7515
Didelis namų pasirinkimas su mažu įmokėjimu. Kreiptis į 

Danforth (office) įstaigą.
Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

VEDYBOS
Jei nerife vetH, ralykHe /vokieŽHj 
lenkų k./, tdefonuokito ar atvykite 
Btmtutftti Į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI” 
191 Aaguete Avė, Tarauto, Ont. 

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

veltui.



Darbo valandos /susitarus tetefopu/: 
pirmod., trečiod. 2-4 vai. p. p., ont- 
rod., ketvirtod., penktod. 6-8 v. v., 
šeitad. 10-11 vaL

Lietuviška moterų kirpykla
. WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WAN DOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir. šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prifyce plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.
1700 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside) 

■Telefonas LE. 5-6686

1 Visur eilės
Vilnietis N. buvo žmonos pa

siųstas į krautuvę nupirkti tru
putį daržovių. Pastovėjo jis eilė
je porą valandų, o kai pasiekė 
krautuvę, pasirodė, kad daržovių 
iau nebėra. įdūkęs žmogus par
bėgo namo, susirado pistoletą ir 

.išbėgdamas žmonai pasakė:
— Vistiek nušausiu Sniečkų ir 

’ Sumauską!...
į Po geros valandos jis grįžta 
’ nuleidęs galvą ir jau neskuba. 
Žmona klausia:

— Tai ką? Jau nušovei?
— Kur tau! — atsako žmogelis. 
Prie jų taip pat eilės...

Ir bulvių nėra
Į vieną Lietuvos kolūkį atvyks

ta partijos agentas painspektuo- 
ti. Susitikęs lauke vieną žmogelį 
’is klausia:

— Kaip derėjo šiemet bulvės?
— O, puikiausiai. Tokio der

liaus čia dar niekad nebuvo. Ir 
tai vįs dėka partijos rūpesčių. Jei 
supiltume nukasę visas bulves į 
vieną krūvą, tai ir paties Dievo 
sostą pasiektų:

— Bet žmogeli, ar nežinai, kad 
Dievo nėra? ..

— Nėra... Taigi... Bulvių 
taip pat nėra,...

Negalima
— Maryte, dabar žaiskime ve

dusius.
— Dabar negalima. Ar negir

dėjai, kai mama pasakė, kad ne
galima truikšmauti...

TORONTIEČIAI SUMOKĖJĘ SOLIDARUMO 
MOKESTĮ UŽ 1957 METUS

inskas L., Čiuplinskienė V., Čiuplinskas 
GL, Čeponis P., Čižikas B., Čepaitis K.z 
Čeponis A., Čepulkauskienė N.

Dambrauskas P., Dapkus P., Dargis
K. , Daukantas A., Daunys J., Daunienė 
£, Demikis J., Dobilienė K., Dirvelis R., 
)udo A., Dailydė V., Dailidienė E., Da- 
iinda P., Danaitis J., Dapkus S., Dargis 
Kv., Daugėla S., Dervinis M., Dičpetris

Dolinda K., Danisevičius J., Drauge
lis A., Druinos A., Dunderiš P., Dargis 
>t.z Daugvainienė Z., Didas A., Diržys 
A., Dovidonis E., Drazdauskas A., Duo- 
baitis J., Duobaitienė T., Dragasius J., 
Dragašienė A., Dvilaitis J., Dobilas JL.r 
Dikčius M., Dronseika P., Dronseikienė 
E., Dragūnas A., Dudela J.z Dranginis J.

Empakeris M., Empakeris A., Eižinas 
V. Firavičius A., Polertas V.

Gailevičius S., Grimas J., Gumauskas 
V., Germanavičius V., Garbačiauskas L., 
Gaida Pr., Grauslys B., Grigaitis K., Gri
gaitienė S., Gvildys P., Gaivelis J., Garba- 
iouskas L., Geidutis A., Genčius B., 
Girdauskos V., Gudauskas Ž., Gotceitas
L. , Grajauskienė, Grigal iūnas A.v Griga
liūnas S., Gudelis J., Gulbinskas P., Guo
gis P., Gutauskas J., Galinis J., Galinis
3., Gaputis K., Gataveckas V., Giedrikas 
V., Girčys V., Graibus J., Grybas A., 
Grybienė V., Grigas A., Gudaitis V., Gu
davičius J., Gurevičius A., 
Gvaldo V., Gaikūnaitė O., 
Gataveckas J., Girnius P., 
Gustainiene O., Gvildys M

Indrelienė O., Imbrazas P., Ignatavi
čius J., Ignotas S., Iškauskas A.

Jacikas J., Jagela A., Jagela J., Ja- 
gela St., Jakubauskas P., Jasiūnas J., 
Juodis J., Jakaitis S., Jakimavičius A., 
Jokūbaitis S., Jankaitis J., Jankutė E., 
Jonuševičius P., Jasinytė M., Jokūbaitis
A. , Jonaitienė O., Jonelis P.,- Jonieiienė 
L., Jonynas lg., Jucevičius S., Jučienė 
V., Juodišius V., Juozaitis A., Juozeliu^ 
nas A., Jurgutis M., Jurėnas P., Jackus
B. , Jackus Z., Janeliūnos J., .Janušaus
kas St., Josiukas A., Jocius A., Juodi- 
Kiene O., Juškevičius J., Jasiliūnas J., 
Jasinevičius J., Jonušas A., Jurgaitis K.
5., Juknevičius S., Juod:š:us V., Jonikas 
J., Jagelavičius V., Juršys J., Juozopai- 
tis A., Jonynas B.

Karbunos L., Karbunienė L., Kerševi- 
čienė D., Klemka A., Krilavičius P., Kuo
las Al., Kizys A., Kunčinas P., Kulikaus
kas J., Kviecinskas J., Kairys St., Kaspe
ravičius E., Kavaliauskas J., Kazlauskas 
V., Kavolis M., Keciorius V., Kiršinąs S.

(Bus daugiau)ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

MOKYKIS KOL NEVĖLU!
VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi
mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba, 

prekyba, high school programa ir kt.

Anskis V., Anysas M., Aperovičius K./ 
Ažubalis J., Ažubalis P., Alšėnas P.y 
Andriulis J., Antanaitis L, Aranauškos

Arštikaitytė Marija, Aušrotas 
P., Abromaitis E., Abromavičius V., 
Adomavičius J., Adomonis S., Aleksa J.z 
Ardavičius K., Augustinavičius P., Au- 
gustinlrvičienė J.z Augutis A.z Ambrozai- 
ris S.z Andrijauskas J.z Anysienė V.z Ape- 
avič ū^ė V.z Arūnas B.z Arunienė A.z 

Ašoklis A.z Aukštikalnis J.z Abromaitis 
/.z Adomavičius L.z Augaitis P.z Auge
ias V.z Augustoitė B.z Aušrotas V.z 
Avižius A.

Bokevičius B.z Balsys J.z Balsys V.z 
3alsiene G., Bočėnas V.; Banelis Al.z 
Banelis A.z Banelis S., Bubelis J.? Ber- 
'inskos J.z Beržinskienė S.z Berneckos 
°.z Budreiko P.z Bakšys J.z Buntinas B.z 
Bacevičius J.z Bajorinas A.z Baltakis P.z 
Baršauskas J.z Basalykas A.z Barius PLZ 
Biliū as J., Bytautas V.z Bubelis A.z Bu
delis E.z Budreika J.z Butmonaitė B.z 
Bruškevičius A., Baltrušaitis J.z Baltrušis 
A.z Barcevičienė G.z Benetis J.z Beresne- 
✓ičius A.z Beresnevičius V.z Bigauskas 
V.z Bleizgys J.z Btiudžtus A.z Buk ša i t is 
J.z Brazys A.z Bumbulis A.z Balaišis L.z 
'Balkūnaitė M., Baltokys J.z Baranauskas 
P.z Benderius V.z Benotos R.z Bernotai- 
tis A., Bertulis A., Beržinis S.z Biskis V.z 
3iskienė L* Bivainis A.z Brokas B.z Ba
šinskas M., Bardzevičius J.z Barauskie- 

ė S.z Bartninkas A.z Bielskis V.z Bute- | 
tos P., Butėnienė K.

Cicėnas J.z Cibas J.z Ciplijauskas A.z 
Cibas K., čepauskas B.z čepauskienė B.z 
Čepas St.z Čižikas A.z Čepaitis A.z če- 
oaitis B.z Čepas Silv.z činčikas K.z Čiup-

International Correspondence Schools
Canadian Limited

Atstovas: A. J. VANIER
147 Midland Avė., Toronto 13, Telefonas AM. 1-4391

Gurinskos J. 
Galdikas A. 
Gustainis J.

Heikis.

PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz-
> bumelius. 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

j&igiausi siuntiniai
į Lietuvą ir į kit. Sov. Sąjungos kraštus

ii

Maisto produkty krautuvė
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE. 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

įvairiausioeuropietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
SavininKai J. ir V. MATEKONIAI

Štai keli pavyzdžiai:

MAISTAS:
20 sv. cukraus ................ $11.30
20 sv. tauku ..................... $18.95
20 sv. ryžių $12.55
Švieži apelsinai, citrinos ir kiti 

skanumynai.

VAISTAI:
Aspirinas, 250 tabl.......
Serpasil, 100 t. po 25 . 
Streptomycin 30 gr.......
Penicilin alyvoje, 5 gr. .

’ Į šig vaistų kainą neįeina muitui

Paprastu paštu pristatymas užtrunka TIK 3-5-7 SAVAI
TES; visi užsakymai išpildomi iš Europos.

Siunčiame ir iki 40 sv. maisto siuntinius; tuo sutaupysi
te persiuntimo išlaidas. Taip pat siunčiame ir siuvamas 
mašinas, įvair. įrankius, medicinos, dantų reikmenis ir t.t.

MAZAR TRADING CO. LTD.
835 QUEEN STREET W., Toronto, Ont. Telef. EM. 3-5520.
Greitas ir patikimas patarnavimas, žemiausios kainos, ga
rantuotas pristatymas. Priiųiame užsakymus ir paštu.

b DĖMESIO!
TAISAU VISta|RŪŠIŲ ‘ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ B AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ^garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

TeL RO. 6-4063

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonoms posirinkimos noujousių modemiškų ongliškų medžiogų kos
tiumams ir Dairoms. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo- 
driioi. žemiausios kainos

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT.

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

General Insurance - Draudimo Agentūra
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS—NAMAI, AUTOMOBILIAI Ir t.t 

VEIKIA 24 VALANDAS.televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

, J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Atsargi mergaitė
Mergaitė gavo telegramą, ku

ria jos pažįstamas vaikinas klau
sia ar ji sutinka už jo tekėti Ji 
aiėjb'į telegrafo įstaigą ir klau
sia/kiek kainuos telegrama, ku
rioje bus tik vienas žodis — taip. 
Jai paaiškino,’ kad 75 cetus.

— Tąi perbrangu! — sako mer
gaitė,

— Bet už tuos pinigus tamsta 
gali pasiųsti ir 10 žodžių.

— Ne. Tiek daug nereikia. O 
tai jis gali pagalvoti, kad aš la
bai noriu už jo ištekėti...

Nafta blogiems laikams
Maroko politikai pastaruoju 

metu susijaudinę, kad amerikie
čių firmos apglobė, bet nesiruo
šia eksploatuoti Sacharos naftos 
laukus. Aiškinama, kad Sacha-] 
roj naftos esą tiek, jog eksploa-Į 
ticiią- pradėjus naftos kainos, 
smarkiai kristų. Dėl to firmos 
ten*'stato įrengimus, net veda 
vamždžių linijas, tačiau ir šal
tiniai yra laikomi uždari - ir 
vamzdžiu linijos neprijungiamos 
prie šaltinių. Šie pastarieji yra 
saugomi stiprių sargybų. Taip 
užblokuota viskas būsią laikoma 
tol, kol naftos specialistai nu
spręs. kad Sacharos ištekliai jau 
reikalingi, kad jų atidarymas 
kainų nesukrės, arba, jei dėl ku
rių nors priežasčių Suezo kana
las būtų uždarytas ir vidurinių- 
ių rytų nafta Europai pasidary
tų nepasiekiama.

Lenkijos valdanti partija
Varšuvos žurnalas “Žycie Par- 

tii” lapkričio numery pateikė 
valdančios vad. Darbo partijos 
mažėjimo duomenis. Pasirodo, 
1957 m. per 9 mėnesius partija 
sumažėto 92.900 narių. Iš to skai
čiaus 5.000 išbraukti, 56.000 grą
žino nario bilietus, o 43.000 nu-' 
traukė • rvšius’ ju partija nieko 
nepranešdami. Per tuos pačius 9 
’■nėn. nauju narių suverbuota tik 
60.00.

Visa tai iyvko prieš užplanuotą 
oartijos išvalymą. Įvykęs parti
jos suvažiavimas valymui nepri
tarė. Pasak partijos oficiozo, su
važiavimo dalyviai labiausiai kė
lę klausimą, kas valys ir ką va
lys. Sąmyšio įneša tai, kad. kiek
vieni savaip valo. Ten, kur sri
ties partijos vadovybėje yra sta
lininkai. jie išvalo gomulkinin- 
kus, o kur plieky gomulkinin- 
kai, ji'ė'išvalo'Stalininkus.

Paieškojimai
Petrausko Juozo, Petrausko 

Vlado, sūnų Antano, ir Naviko- 
~>io Antano, sūnaus Juozo, ieško 
iš Lietuvos. Ieškomieji ar juos 
žinantieji prašomi rašyti: P.Pret- 
kus, Camp 54, Longlac, Ont.

Antano Staleronkos, gim. 1919 
m., ir Broniaus Staleronkos, gim.1 
1922 m., sūnų Jurgio, kil. iš Pla- 
vėjų kaimo, Salako valse., Zara
su apskr.. ieško tėvai ir brolis. 
Jie girdėję, kad jie gyvenę anks
čiau Anglijoje. Atsiliepti arba 
apie iūos pranešti šiuo adresu: 
St. Kazėnas, 50 Concord Ave., 
Toronto 4, Ont., Canada.

Vytauto Tamošiūno, kil. iš Uk
mergės ap., Traupiu v., Klaikūnų 
km., i Kanada išvykusio 1929 m., 
gyvenusio Winnipege, ieško mo
tina iš Lietuvos. Atsiliepti ar ži
nantieji apie jį pranešti: A. Kaz
lauskas, 2 Homestead Ave., Wor- 
chester 10, Mass., USA.

$1.00
$1.80
$5.70
$2.90

GYDYTOJA ir CHIMIMt
Moterų ir vaikų ligos, gimdymo

41 HEWITT AVL,b7įrl« Roacesvi

Dr. M. KOsowski
Moterų ligos, 

gimdyvių pagalba, 
nevaisingumo gydymas.

611 Bloor St. W.
Palmerston gt. kampas.

Priima pagal susitarimą
TeL LE. 5-7434, LE. 6-1470

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Lietuviškas 
suknelių saiionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy
mus.

MADAME ANELE 
DESIGNER 

1978 Eglinton Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė ANELĖ ŠLEKIENĖ

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1018 BLOOR ST. W.

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

Valau fotelius ir^ 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/
•*

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS VAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Garantuoti siunti 
niai Į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar pro>/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntiniui 
K Kanados. Didžiausia* prekių pasi

rinkimas.

Vienybėje — galybė!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

42 Evelyn Ave. RO. 9-4612 Mr. Al Duda

j.

j-'
9 PUSE. 
3ESZ3S5XAm 4>

Dr. V. Sadanskienė
' Dantų gydytoja

129 GRENADIER 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. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas 

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

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

šeštadieniais 12-2.
ir

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampos Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pogal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
OAHTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W.# TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St., Toronto
Tel. EM. 4-6515

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

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

/įvažiavimas iš Georry Avė./
Sov. V. DUNDYS

A. STANČIKAS, t-oiyvNational Ra
dio Institute radio i' t-.ievizijos skyrių, 

Y A I S O

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami j na
mus veltui. Darbas n dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. I E. 1-1602.

STANLEY SHur. STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo»kų k 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

I

9

t
Dr. E. Zubrienė

Dantų gydytoja
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LIJNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek 
ittirie akių nervus, kuri, dai 

nai sukelia Q3.*vos skaudėjimų Ir net 
vmguma. Kolba stovu kalbami?
470 College St. W. Toronto 

Telet WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOVVSKA- 

EEJNAR, R.O. - 
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

I

a
A. LIŪDŽIUS, B.L.

VIESASIS NOTARAS 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei 

siniai patarnavimai, 
morgičiat

91 Roncesvalles Avė., Toronto 
Telef. LE. 6-5613

I

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaino 
užsakant ir pataisom bei aptraukia m 
senus. Didelis pasirinkimas įvairių 

medžiagų.
Telefonas HO/3-5493

P S A L NA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAIGĄ

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

Susitikite Lenkijoj
■•■- ■ : •• . - . • •su savo giminėmis

ten gyvenančiais arba atvykstan- 
čiais^liJ'LietuyO^ieį

I rrenesj. H^rpniniu laiku nuolai- 
do$. -

į’- K

FOlKSEASONS 
TRAVEL

'7TcL
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TORONTO. Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios 
Didžiosios savaitės pamaldų 

tvarka:
į Did. Ketvirtadienį: 7.30 v. v. 

Paskutinės Vakarienės pamal
dos: ŠV. 'Mišios, Komunija, pa
mokslas, pernešimas Švenčiau
siojo į šoninį altorių.

i Did. Penktadienį: 11 vai. dieną 
ešpaties mirties prisiminimas, 
rndra tikinčių Komunija. 7.30 
v, v. susikaupimas prie Kristaus 

karsto, pamokslas. ‘ z
•Did. Šeštadienį: 9 vai. ryto 

šyentinimas ugnies, velykinės 
žvakės, vandens; krikšto įžadų 
atnaujinimas; 10 vai. ryto šv. Mi
šios, Komunija. 7.30 v. v. mišpa
rai ir pamokslas. Did. šeštadienį 
susitaikoma nuo mėsiškų valgių 
iki 12 vai. nakties.

Velykos: 6 vai. ryto Resurek- 
cija. šv. Mišios, pamokslas. Die
nos metu pamaldos 9.30 ir 11 vai.

Didž. Savaitės pamaldų tvarka 
specialiai atspausdinta velykinio 
paveikslėlio formoje ir išdalinta 
bažnyčioje.
„ Kristaus karsto ir Velykų al

torių puošimui pageidaujamos 
gėlės. Jaunimas kviečiamas ado
racijai prie Kristaus karsto. .

— Parapija dėkinga gerb. kun. 
Alb. Spurgiui už gražų rekolek
cijų pravedimą par. bažnyčioje. 
Keltų problemų gyvenimišku- 
mas ir kultūringas jųjų nagri
nėjimas paliko gražų įspūdį viso
je lietuvių kolonijoje.

— Parapijos 30 metų įsisteigi- 
mo sukakčiai atžymėti balandžio 
19 d., šeštadienį, par. salėje Įvyks 
iškilmingos vaišės, į kurias- įėji
mas asmeniui $2.50. Parapijos 
komiteto nariai, par. moterų at
stovės maloniai kviečiamos Did. 
Ketvirtadienį po vakarinių pa
maldų trumpai atsilankyti į kle
bonija paimti bilietų platinimui.

— Šį trečiadienį 9 vai. ryto iš 
mūsų par. bažnyčios Toronto šv. 
Kryžiaus kapinėse laidojamas a. 
a. Edvardas Kasperavičius.

— Vaikučių pirmajai išpažin
čiai parengimo pamokos atideda
mos iki atvelykio sekmadienio, o 
tradiciniai vaikų sekmadienio 
popiečių parengimai iki balan
džio 19 d.

Liet, evangelikų pamaldos 
įvyks Išganytojo liuteroniu baž
nyčioje, 1691 Bloor St. W. ir In
dian Road kampas, balandžio 13 
d. 1 vai. p.p. Pamaldas laikys 
kun. Trakys iš Čikagos. Prašo- 
me visus lietuvius evangelikus 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

Po pamaldų žinomoje Alhamb- 
ros salėje, Bloor St. W ir Al
hambra Avę. kampe. įvyks Liu
teroniu Lietuvių Moterų Rate
lio ruošiama kavutė. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

Evang. Liut. Liet. Par. Taryba.
Skaudi lietuvio tragedija

Pereito šeštadienio vakare 
Churchill gatvėje įvyko skaudi 
nelaimė. Du lietuviai •

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos vadovybė nuošir

džiai dėkoja didi gerb. kun. Antį 
Sabaliauskui, SDB, už gražiai ir 
sėkmingai pravestas dvisavaiti-

'iudiia. kad rekolekcijos turėjo 
didelį pasisekimą... Nė,vienais 
ankstyvesniais metais jos nesu
traukdavo tiek daug žmonių 
kaip šiemet. Nors rytmečiais at
eidavo tarp šimto ir dviejų šim- 
u, bet vakarais pirmą savaitę 
lusirinkdavo 400-500 moterų ir 
mtrą savaitę 500-700 vyrų. Laike 
ekolekcijų išdalyta apie 4.000 

komunikantų. Rekolekcijų vedė
jui per abi savaites suaukota 
$898,71. Kun. Sabaliauskas aplei-

TORONTO ATEITININKUS

Mirė kun. J. Gustas SDB
Iš Lietuvos gautomis žiniomis, 

kovo pradžioje Sibire mirė kun. 
Juozas Gustas, salezietis. A.a. 
kun. X Gustas gimė l904 m. Jur- f 
barke. 1923 m. išvyko i salezie-

SSKSaaHVHHHMRaMrVaaMaBMMBHMHBBBHaMMMMaaMI

MCNTREALČue/
.Ryšium su indėlių padidėjimu,. 

“Litas” jau galėjo suteikti didės* •i S-vaPės pamaldų tvarka:
Did, Ketvirtadienį: pamaldos Įųių paskolų namų pirkėjams ir«

VELYKŲ ALBfeftJJAlH*
---i

Toronto

4
MOKYTOJŲ DIENOSt

Balandžio .12-13 d.d. Toronte 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje, Rusholm Park Cres., 
įvyks Kanados lietuvių šeštadie- 
linių mokyklų bei augšt. litua

nistinių kursų mokytojų konfe? 
rencija.

džia Toronto tuoj po , Velykų Smulki programa bus išsiunti
nėta mokyklų vedėjams bei mo
kytojams.

Paskaitas skaitys pedagogas 
Antanas Rinkūnas tema: Litua
nistinės mokyklos reforma*’ ir 
mokytojas P. Balčiūnas “Kana
dos mokyklos metodiniai klausi- ___ Tiai .

Prieš atvykstant į Mokytojų 
Dienas, kiekvienas mokyklos ve
dėjas sušaukia bendrą posėdį 
mokytojų bei tėvų komitetų šeš
tadieninės lietuviškos mokyklos 
reformos klausimais — prailginti 
mokyklos lankymo laiką iki 8-ių 
metų.

Mokyklų vedėjai prašomi pa
ruošti pranešimus konferencijo
je dėl savo mokyklos padėties.

Prašome pranešti atvykstančių 
mokytojų skaičių šiuo adresu: Iz. 
Matusevičiūtė, 280 Crawford Et., 
Toronto 3, Ontario, KLB Kultu 
ros Fondo švietimo skyrius.

Mokytojų Dienų programoje 
prašome dalyvauti visus, kurie 
lomisi lietuviškos mokyklos ge
rove. o ypatingai mokyklas lan- 

. kančių vaikų tėvus.
KLB KF Švietimo sk.

— Ateinančią savaitę bus lan
komi parapijiečiai, kurių kuni
gai nebesuspėjo aplankyti prieš 
Velykas, nors ir buvo numatę tai 
padaryti. Šiuo ir bus užbaigtas 
oarapijiečių lankymas ikf rūgsė- 
jo ar spalio mėnesio.

— Kovo 22 d, Toronte mirusio 
a.a. Martyno Kuodžio testamento 
vykdytojai A. Kvėdarys, A. Pa
plauskas ir Pr. Pargauskas, no
rėdami įamžinti mirusio prisimi
nimą, iš laidotuvėms testamentu 
oramatytos sumos paskyrė Pri
sikėlimo bažnyčios statybos fon
dui $100.

— Šiais metais aukų vokeliai 
nebebus siuntinėjami parapiiie- 
čiams i namus paštu, bet užtat 
kiekvienas prašomas juos pats 
atsiimti išeinant iš bažnyčios. 
Sudėti į atskirus pakelius voke
liai randasi ant staliuko prie 
bažnvčios durų.

— Verbų sekmadienį kun. A. 
Sabaliausko, SDB, Prisikėlimo 
salėj laikyta paskaita apie pa
slaptingąja Indiia publikoj rado 
didelio susidomėjimo. Į paskaitą 
atsilankė virš 600 žnionių.

— Didžioio Ketvirtadienio ir 
Penktadienio pamaldų pradžia 

į 7.30 vai. vk. Be to, penktadienį 
3 vai. p.p. vaikščiojami Kryžiaus 
Keliai. Didįjį šeštadienį pamal
dos pradedamos 10.30 vai. vak. 
Prisikėlimo Mšios 12 vai. naktį. 
Velykų dieną Mišios sekmadie
nio tvarka: 8, 9. 10, 11 ir 11.30 v.

— Velykų dieną vaikams kate
chetinių pamoku nebus.

— Nuoširdus ačiū Aušros mer
gaičių sekcijos vadovei B. Sapi- 
jonienei ir jos pagelbininkėms 
prisidėtosioms prie jaunimo re
kolekcijų sėkmingo pravedimo. 
Taip pat širdingas dėkui paskai- 
tininkęi dr. A. Užupienei ir pro- 
žektoristui J. ŽadavičiuL

f ah' 
o,5 Valdyba. - g

............ —____
Sv. Jono-Kr. Pašalpinės D-jos 

susirinkimas įvyks balandžio 13 
d., sekmadienį, 3 .vaĮ» »,p-priesta
to salėje. Valdyba.

šeštadieninė mokykla 
Velykų švenčių atostogoms pa
leista dviems savaitėms. Po Ve
lykų mokiniai į lietuviškąją mo
kyklą renkasi balandžio 19' d., 
šeštadienį. Mokyklos tėvų komi
teto pastangomis įgytas vertin-

mokykkLfltalijoie, kur 1SS4 8 vrL vak. Ryte pamal- [statytojams. Artėjant pavasariui,
buvo įšventintas kunigu. Pir-; dų nebus. Po Mišių Švenč. Sak- jei indėlių plaukimas nesumažės,m. buvo . ..... ~

maišiais savo kunigystės metąfe 
darbavosi saleziečių misijose As- 
same šiaurės Indijoj-1937 m. grį
žęs į Lietuvą klebonavo salezie
čių parapijoj Saldutišky. Antro
sios komunistinės okupacijos 
metu buvo išvežtas Sibiran, o po 
dešimties metų vėl grąžintas Lie 
tuvon. Pabuvęs keletą mėnesių 
savo gilėtajame Jurbarke sava
noriškai vėl išvyko į Sibirą, kad 
ten dvasiniai aprūpinus save 
kenčiančius tautiečius. Už a.a. 
kun. Gusto vėlę gedulingas pa
maldas atlaikė Toronte Prisikė
limo bažnvčioj kun. A; Saba
liauskas SDB asistuojant tė
vams pranciškonams ir dalyvau
jant skaitlingam tikinčiųjų bū
riui kovo 27 d.,lūs. ‘ •

i Mokyklos mokytojai, tėvų ’ * Šita. Vilius Bražėnas, Vyr. 
komitetas ir mokintai nuošįr-: Brolijos Laužavedys, atvyko pr. 
džiai *u^aūč» tocJfylefos- JAV į Torontą praves-

Įi . pąšnekesiųs lankantiems skil- 
finirikų-kii) kursus.’ Svečias pa-, 
lįko daug gražių minčių.

Visų tautybių šokius 
balandžio 12 d., šeštadienį, 8.30 v.

organizuoja Queehs Own Rif
les IODE skyrius Armouries 
University Ave. halėje Kviečia
mi' senieii ir naujieji kanadie
čiai. Programoje 6 tautybių tau
tiniai šokiai ir kitokios pramo
gos. Įėjimas 50 et. Pajamos ski
riamos labdaros reikalams.

! Parengimo tiks.laš—duoti pro
gos arčiau susipažinti seniesiems 
kanadiečiams ir naujųjų ateivių 
atskiroms tautinėms grupėms.

. - * -s

Pilietybės Diena šiemet iš
puola gegužės 16 d. Tą dieną 
įvairios patriotinės organizacijos 
rengia, iškilmes pilietiftio4įsisą
moninimo pagilinimų^ Piliety-

ri parkritusi susižeidė ir turėjo

terbury, o balandžio 13 d^Bfook-’ 
lyne Apreiškimo parapijos salė
je pasirodys Ateities pavasari
niame koncerte, v " '.

v ■ * ■s.’j- -v“{u

Toronto dienraštis *Star’4»: ■■■ 
pasirodė brangiausias šio konti
nento laikraštis. Kartu su “Star 
Weekly” savaitrasciū'jis parduo
tas už $25.555.021. “Star” pri
klausė Juozo AtkĮhson, bendro
vei, o jį nupirko nauja bėndrbvė 
Hawtorn Publ. Co., kurią sudarė 
buvusio savininko-dūktė, anūkas 
ir grupė buvusių’ direktorių.Malonės lietuvių evangelikų i “. J? P7 .DUVUS13* oirearonų 

liuteroniu bažnyčioje, i P*k.,mo kamą mokama uz laik
. * I racnmc ir nlrniW irnncri.

Ligoniai
Toronto liet. Caritas žinomi 

šiuo laiku ligonys:
Šv. Juozapo ligoninėje: Bra- 

kienė ir Šefleris; Our Lady of 
Mercy: Stasys Vaitiekūnas - 
Wite; Queen Elizabeth ligoninė- 

v. ..v, je: A- Slanina ir K. Kupčiūnas;
— Eduar- ‘General lig.: O. Rutkauskienė; 

das Kasperavičius, 61 m., ir Sta- Gustainy-
išėję iš trečio ' te\St. Michael lig.: Narutavičius,sys Šakys 39 m 

bičiulio namų, su kuriuo visi dir
ba toje pačioje įmonėje - liejyk
loje. susiginčiję dėl $10 skolos, 
susistumdė ar susimušė. Rezul
tate Kasperavičius parkrito ir 
susižeidė, o vežamas į ligoninę 
mirė. Toronto spauda praneša, 
kad ekspertų nustatyta, jog mir
tis įvyko dėl kraujo išsiliejimo į 
smegenis.

St. Šakys, kilimo iš Nevarėnų, 
pažįstamų teigimu, ramus žmo
gus. su velioniu visada gerai su
gyvenęs ir jokių nesusipratimų 
nei pykčių neturėjęs. Jis tuo tar
pu yra suimtas ir, žinoma, kalti
namas dėl užmušimo. Jis yra ve
dos ir turi šeimą.

Velionis Kasperavičius paliko 
Toronte žmoną, dvi dukteris ir 
du sūnus. Jis pašarvotas Odette 
ir Ryan laidojimo namuose, 1498 
Dnudas St. W. prie Dufferin. 
Laidojamas trečiadienį, 10 vai. 
ryto iš šv. Jono Kr. bažnyčios.

Gižauskas ir Ragaišis, visi 4 M. 
skyriuje; Westone — B. Krūmi- 
nas; Maltone — Bilda; Lombert 
Lodge senelių prieglaudoje 350 
Christie St.: St. Stimaitis, kamb. 
156, ir Agurkienė. Ontario ligoni
nėje Queen gatvėje 10 lietuvių, 
kurių pavardės gaunamos para
pijų klebonijose.

Privačiai savo namuose serga: 
Martinienė — 173 Margueretta 
St., Matusevičius — 190 West
wood Ave„ Pranevičienė — 510 
Glenlake Avė., Kazlauskienė — 
37 Arkadian Circle, L. Branch.

Caritas valdybos nariai Di
džiosios Savaitės metu stengsis 
aplankyti visus sergančius. Jei 
būtų daugiau ligonių, kurių nėra 
šiame sąraše, prašome paskam
binti ar asmeniškai pranešti Ca
ritas nariams arba par. kleboni
jose. Ligonių laikymo reikalams 
per liet. Caritas $20 aukojo dr. 
A. Valadkos šeima.

Mūsų skyriaus nariui Kūrėjui Savanoriui
A. A. EDUARDUI KASPERAVIČIUI mirus, 

jo žmonai, dukrelėms, sūnums ir kitiems artimiesiems liū
desio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą

Toronto Kūrėjai Savanoriai.

1424 Davenport Rd., per metines 
šventes bus laikomos šios pamal
dos: Didįiį Penktadienį — 9.30 
vai. su šv. Komunija; Velykų 
Sekmadieni — 9.30 vai.

Kun. L. Kostizenas.
Paminėtas a.a. vyks. Paltarokas

Pereitą sekmadienį šv. Jono 
Kr. parapijos salėje buvo suruoš
ta akademija didžiajam mūsų lai 
kų vyskupui paminėti. Minėjimą 
lakiu netrumpu žodžiu atidarė 
parapijos kom; pirm. J’. Matulio- 
lis. invokaciją perskaitė Tėvas 
Placidas, OFM, o plačiau su ve
lionio didele asmenybe supažin
dino jo buvęs mokinys semina
rijoje, vėliau jo vyskupystės ku
nigas kun. dr. J. Gutauskas, kaip 
visada pakalbėjęs gražiai ir tu
riningai, apibūdindamas velionį 
kaip mokytoją, administratorių, 
visuomenininką, pamokslininką 
ir nepaprastą asmenybę, impo
navusią net labai kukliose san
tykiavimo su žmonėmis formose.

Velionio vyskupo socialumą, 
demokratiškumą, jo kilmę ir vi
siems imponavusią asmenybę 
dar paryškino papasakodami 
kiek atsiminimų iš savo patyri
mo p. Grigaitienė ir p. Banelis, 
abu panevėžiečiai.

Tai buvo, berods, pirmas šios 
didžios asmenybės paminėjimas 
išeivijoje. Tik dalyvių galėjo bū
ti daugiau.

Religinės muzikos koncertas, 
susietas su a.a. vysk. K. Paltaro
ko minėjimu, įvyko' pereitą sek
madienį šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Programą išpildė parapi
jos choras ir visa eilė solisčių ir 
solistų: Mašalaitė, Ščepavičienė, 
Žemelytė, Bigauskas, Marijo- 
šius Verikaitis ir smuikinihkas 
Stp. Kairys. Atlikta išviso 15 da
lykų—du choro, vienas choro-su 
soliste, du trio, vienas duetas ir 
9 solo. Iš lietuviškų kūrinių tik 
Ščepavičienė su Žemelvte pagie
dojo Karkos Prie kryižaus sku
bėki. Visi kiti dalykai buvo sve
timų autorių ir kiekvienas vis 
kito. Išpildyta ir keletas Toron
te dar negirdėtų dalykų.

Chorui dirigavo ir visiems i 
akompanavo muz. St. Gailevi- j 
čius.

raščius ir namuŠĮSiLvisais įrengi 
mais. . "

PadlSČa ...
KLB Toronto apylinkės valdybai ū? 

suteiktą paramą $50 lietuvių vokiu dar
želiui nuoširdžiai dėko|a

Nekalto Proddėfimo Seserys.

Fodiic
Nuoširdų ačiū reiškįome KLK Moterų 

O-jos Prisikėlimo parapijos skyriui už su
teiktą auką $25 lietuviu vaikų darželiui:

Nekalto Prasidėjimo Seserys. 
REIKALINGA PARPAYDA smulkių pre- į 
kių krautuvei. Pageicįautina lietuvaitė be 
šeimos 20-30 ^>mi*aus. Dėi smul
kesnės informacijos prašome rašyti šiuo 
adresu: -Showroom, 900 . Pierre
Ave«, Windsor, Ont. — .

Jei kas važiuotų Velykom su mašina j 
Čikagą ir galėtų paimti vieną asemnj, 
prašau skambina po 6 vaL vak. telef. 
LE. 2-3013. Prašyti panelę Romą.

DIRBU VIRTUVĖM5 5HNTSLES ir kitus 
namų remonto darbu^cTd. LE. 2-6922.

Išnuomojome buvusi/Toto Light" patal
pa rūsyje betkokiam bizniui. 1033 Col
lege St. Tel. LE. 1-3866.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldu. Telr RO. 9-9441, 415 
Symington Ave. —•< ,
--------- --------------------.■T——------ : - —-------  
Išnuomojami 2 kambariai. ir virtuvę . ir 
kambarys ir virtuvė. Yra garažas. 'Tol.; 
RO. 9-6830.--------------------------- i---------- į
Išnuomojamos II augšte frontinis kam
barys su teise virti. High Park rajone. 
Tel. LE. 2-4074. . '\ ; /

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS, 200 
akrų, 80 akrų tabako žemės, du dideli 
gyvenamieji namai, du traktoriai, viso 
mašinerija, per ūkį teka upelis, 5 mylios 
nuo Tillsonburgo, prie gero kelio. Skam
binti Tillsonburg — VI 22738.

Sofijai. Adolfui ir Vytautui Kasperavičiams, jų tėveliui
A. A. ED. KASPERAVIČIUI mirus, 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia

S. K. “Vytis”.

Mietam mūsų bendradarbiui
A. A. RAPOLUI ŽULIUI mirus 

liūdinčius tėvus, seserį, brolį ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame z '

J. Karpis ir F. Senkus. '

The Telegram mneša, kad 
bedarbių darbo ieškojimo skelbi- j 
mus nemokamai dės dar iki ba-i 
landžio 30 d. Tokių skelbimų nuo 
vasario 10 d. jau buvę įdėta 
3.111. Skelbimai priimami kas
dien Bay ir Melinda St. kampe 
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.

T. Meno galerijoje kovo 28 d. j 
atidaryta Australijos nūdienės’ 
tapybos paroda tęsis iki balan- ‘ 
džio 2 7d.

Balandžio 4 d. atidaroma 
Winston Churchill paroda, 
tęsis iki balandžio 27 d.

Balandžio 15-27 d. taip 
veiks baldu brėžinių paroda, o 
balandžio 18 - gegužės 18 d. ke
turių kanadiečiu — Airola, Ro
berts. Urquahart ir Varwarande 
— paroda.

Gegužės 2 d. - birželio 1 d. 
veiks Kanados skulptūros ir 
grafikos parodos.

Sir’ 
Ji

pat

amen tas bus išstatytas adoraci
jai iki vidurnakčio. Išpažinčių 
bus klausoma valanda prieš va
karines pamaldas ir po pamaldų 

Did. Penktadienį: bus einami 
Kryžiaus keliai 3 vai: p.p. Litur 
ginės apeigos ir Mišios prasidės 
8 vai. vak. Ryte pamaldų nebus. 
Išpažinčių bus kladšorfia valandą 
>rješ pamaldas ir po pamaldų 

Švč. Sakramentas bus išstatytas 
'doraciiai iki vidurnakčio.

Did. šeštadienį: liturginės apei 
os — u'mies, vandens ir Velykų 
vnkės šventinimas prasidės 6 
•ai. vak- Po jų Mišios, -švenč 
’akramentas bus išstatytas ado- 
ncijai iki vidurnakčio. Po vaka

rinių pamaldų bus giedami “Kal
nai”-* Išpažinčių bus- klausoma 
'alanda prieš pamaldas ir po pa 

maldų, y- ; -- ;
Velykų diena. Prisikėlimas, 

Procesija ir iškilmingos šv. Mi
nos bus 6 valanda rytą. Kitos 
Mišios bus sekmadienio tvarka- 
8, 9, 10 ir 11 vai.

A.A. Juozas Givis'‘palaidotas 
šį pirmadienį, kovo 31 d. c-

Banko “Litas” operacijos po 
paskutinio metinio susirinkimo 
labai pagvvėjo. Padidėjo narių ir 
indėlių; Ligi šiol “Litas” ląikėsi 
daugiausia smulkesnių indėli
ninkų sutauppmis, gi šiais metais 
jau susilaukė Visose eilės “tūks- j 
tantininkų”, kurie idėio po tūks-1 
tantį ir daugiau. Pe'kin tikėtis, 
kad jie patrauks ir kitus, ligi 
šiol dar nesnnč^nc “L'to” nariais 
lietuvius taupytojos, kurių indė
liai kituose ba^kunse iiems neša 
vos 23'i‘?< palūkanų, kai tuo tar
pu “Litas” moka po 4 ¥4^ . Be to, 
“Lito” nariai naudotasi nemoka
mu draudimu: mirties atveju in- 

bės ministeriia ragina tokias iš- dėliai^iki $1.000 padvigubėja, o 
kilmes suruošti ir naujųjų atėi- 5koIa iki $10.000 nubraukiama be 
vių organizacijas.
? -7. Siuntiniams į.Lietuvą . 'jmas Sauna iš draudimo įstaigų. 
Datadsęn Economy Cenrte me- į 
Ižiągu krautuvė, 231 Queen St. j 
W. (prie University) pranešaj

“Litas” ruošiasi aktingiau daly*; 
vauti ir paskolų teikime auto: 
mašinų pirkėjams, kurie ligi šioU 

uvo privelti kreiptis;! “Fin* 
mce Companies”, kurios už to*' 
kias paskolas skaito dvigubai 
dįdesnes palūkanas, kaip “Li* 
tas”. TbkioŠife paskolomis suin* 
teresueti asmenys;tikėtu į “Litą” 
kreiptis iš anksto, kad būtų gali*, 
m a sudaryti planą patenkinti di* 
■lesni paskolų norinčių ^asmenų 
skaičių. Pr. R.

Ignas-Žalys naujas Montręalio 
'aclųnatų meisteris? Kąjp.prane* 
a “The Gazette” ir “Mjkitreal 
>tat” Monrealio.; “open* šach- 
natų pirmenybėje po ĮOįties ra? 
<i pirmauja mūsų.tauteiUs L Ža- 
"s su 8^4-1% taškų. Tuoj po jo 
eka A; Reiter su 8-2.-paskui ke- 
uri žaidėjai-su 714-2H ir septy- 

ai su 7-3. Beliko žaisti dtt ratai. 
Žalys vėl rimtai veržiasi prie 
pereinamosios taurės, kuri per* 
'ina nuosavybėn laimėjus piri 
->ęnvbes tris metus iš eilės, šio- 
:e taurėjė-.yYa įspaustos mūsų 
autięeta. pįpnosjęs raįd^s, . ka
lanti jis jau kartą,’195ČPm.,*bu« 

vo Montręalio čempionas. Lin
kime L Žaliui geriausios sėkf 
mės! Be Žalio šiose pirmenybė
se dalwauja dar . clu lietuviai: 
Baikovičius. surinkęs 6 taškus ir 
Judzentavičius suęnkęs 5 t.

nuostolio “Litui”, kuris tas su

NAC1V TURTĄ GRAŽINO 
. VOKIETIJAI

Tuoj aus po karo sąjunginin
kai savo žinion perėmė visų na
cių partijos turtą. Daugiausia 
to turto, žinoma, buvo šeštinėje 
Berlvne. Čia buvo didžioji dalis 
partijos ^centro įstąigų, . kurios 
turėjo savo rūmūs; savus' kapi
talui ir dėūg kitokio turto. Prieš 
norą metų vakariečiai-nutarė tą 
turtą grąžinti Vokietijai. Tam 
taivo sudaryta speciali .to turto

aa yra gavusi iš Anglijos ir 
Škotijos 10.000 • jardų geriausių 
medžiagų. Mielai kviečia atsilan- 
kvti. Čia rasite didžiausi pasirin
kimą ir mokėsite pigiau Velykų 
proga.- (Skelb.).,

iv.- -n XT UV(» dUadlvld ,LU LUiLU
Vdius Puodziunas, 58 m., Vy- 7ražinitno .„komisija.,. kurį kaip 

rs. i - o, r a I mrm c i’rn on — _ _ • s. _ ~čio Kryžiaus kavalierius, yra su
negalavęs širdimi ir gydosi šv. 
Juozapo ligoninėje I a., 103 k. 
Jis jaučiasi sustiprėjęs ir šią sa
vaitę tikisi galėsiąs kiek pajudė
ti, nors ligoninėj teks dar ilgė
liau pasilikti.:

“By-Linc Bali”
vienas iš didžiausių pramoginių 
įvykių Toronto miesto gyvenime, 
ruošiamas Toronto Press Club, 
šiemet įvyks balandžio .11 d., 
penktadieni prieš Atvelykį, Roy-

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KOHTRAKTORIUS atlieka naujausius ir
5^T-iflA?5 namM doiym<’ darbus' TcL ši ork Hotel. Pradžia 8.30 vai. v. 

j Svečiai prašomi apsirėdyti va- 
i kariniais kostiumais.

ANGLIS ir ALYVĄ užsisakykite per Į Bilietai, po $2.50, gaunami visų 
MILNES FUEL OIL LTD., THE MIL- j trijų Toronto dienraščių istaigo- 
nes coal co.ltd., atstovo v. auš- ! se ir prie įėjimo.

tik dabar savo darbą baigė. 
Berlyne ii grąžino turto 1 mili
jardo ir 60 milijonų markių ver
tės. Tuo tarpu neišspręstas tik 
dviejų rūmų klausimas:- Kadetų 
mokyklos Lichterfelde ir vad. 
Reichsarbeitsdienst į si a i g os 
Gruemvalde. Abeji rūmai komi
sijos buvo nutarti perduoti 
lyno miestui, tačiau prie jų pa
reiškė pretenzijas , Bohnos vy- 
riausvbė remdamosi tuo, kad Jie 
vra dar priešhitlerinės .statybos. 
Ginčas tebėra neiš^pręstaš.

ANGLIS ir ALYVĄ užsisakykite per 
MILNES FUEL OIL LTD., THE MIL
NES COAL CO.LTD., atstovą V. AUŠ
ROTĄ, td. LE. 5-0527. Augščiausios 

kokybės alyva ir anglys.

-BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londoną, Windsore, Hamiltono, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 

TORONTO

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park »

Margis Drug Store
; JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus*

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE Jei jūs turite betkokią prob-’ 
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

17.000.000 gyventojų Kanadoje 
bus balandžio mėn. vidury. Prieš 
37 metus tebuvo tik. pusė tiek. L

TAUPYK, SKOLINKIS i
savo kredito kooperatyve “ L IT A'^ ”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai \ 
duodamos bet kokiam geram tikslui. ;

“LITAS” veikia sekmadieniais' U-l vai. p. p. Aušros Vartą 
, parapijos salėje. Banko kambaryje. ' '
Pirm. A. Norkėliūnas, RA. 7-3120. Ved. D, Jurkus, PO. 7-4280

Jus kviečia
į savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri .draudžia 
gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove sušelpdama Jus 
ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendram kultūrintam j 

. darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui. .’‘i . : /

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (3LA\
Toronto 236 Kuopa ; •

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informaciją
ST. JOKŪBAITIS — LE. 4-0773 'į4'

Centrinis: Atstovas. , . ■ ‘ j

■ - ' ' ' i ' . 't ■' ’'J
A. Paulauskas (J>E- 6-3345 
O. Indrelienė < į**LE.' 1-8522 
V. S. Mastis r ^ LEj 2-6513

L. Rickcvičienč — RO. 9-7668 
H. Chvedukas — LE. 4-1528 
Al. Dūda — RO. 9-4612

AL GARBENS
REAL ESTATE '

1611 Blocr St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados. c..,<trio ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2733,.LE. 6-2664 
Vakarais H U. 9*1543

mNADIFR - RONCESVALLES
10 metų Hsimokėjimo sąlygos. \

$3.500 įmokėti, 6 kambariu pusiau atskiras, plytų narnas dvi mxkrndkos Vi C- j 
tuvės, nauja apšildymo sistema, gafožas. Viso $15.000, _ 
INDIAN RD. - BLOOR /.d ? 1
Vienos 10 matų "mortgage" balansui. ? V'

$5.000 įmokėti, 6 kambariu atskiros plytų nomos, 20- m**u senumo./ 
olwo šildomas, didelis sklypas, garažas. Viso; $18.700;
PACIFIC - BLOOR , < . , ..... .
Vienas 10 matų "mortgage" balomui. f

$5.000 įmokėtų 10 fcomboriu atskiros namas nėr 2 auęšhrs, alyva
ŠiMAevrs, VisO $20.500. <*
HEWITT . RONCESVALLES. "TRIPLEX" ;
Viešes 10 mato "mortgoga" balansui.

15.000 įmokėti,- 1J2 kombanų^ gražus pastatas, moderniškos vonias ir virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, pfivotus įvaiiovlmos, grožei $36.000.

PASITEIRAUKITE DtL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 4 ;


