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daugeliu kitų buvo duotas galu

Džiaukitės Exultet

f šio vaško stulpo, 
žia Dievo šlovei

Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Jo Sūnų, kuris 
gyvena ir viešpatauja su Juo ir Šventąja Dvasia, Dievas 
per amžių amžius.

vensime išvaduoti ir apvalyti nuo 
kūniškų svaigulių”. Krikščionybė 
gi jungia kūną su sielos pergale, 
pripažįsta pilnutinį žmogų, sielą 
sujungtą su kūnu tarpusave atsa
komybe. Kūnas neturi būti neap
kenčiamas, nes jis pašauktas da-

gųjų tautų viltis ir sugrius jų laisvės kovos

' Velykų rytas, savo deviška šviesa einąs po didžios kančios 
meto, krikščionių supratimu yra tas momentas, kuris atskleidžia 
Kristų žmonėms, tautoms, valstybėms ir veda- jas į blogio pergalę 
ir gėrio laimėjimą. Neteisybė, klasta ir apgaulė negali trukti am
žius. Po tamsiausios nakties visad aušta rytas. Po.-ękupacijos jungu 
nėra pasibaigusi nei Lietuvos istorija, nei lietuvių tauta ir jos 
valstybė. Mūsų priešas nepasidarė silpnesnis, bet mūsų sąjungi
ninkas yra visas laisvasis pasaulis ir visagalis Dievas, šiame lais
vajame pasauly turi atsiskleisti mums Velykinės Pergalės pras
mė: dar triumfuoja žmogaus išdidusis egoizmas, dar blaškosi žmo
nija tarp tirštos tamsos ir šviesaus Prisikėlimo ryto, šio ryto nuo
stabioje šviesoje iškyla gyvybę gaivinanti jėga ne tik gamtoje, bet 
ir mūsų dulkėtoje dvasioje, jei tik ji atsiskleidžia Prisikėlimo Ste
buklui, kuris naikina blogį, slegiantį tautas, valstybes ir atskirus 
žmones ir veda mus į geresnį pasaulį, taiką ir laisvę.

“... Angelas tarė moteriškėms 
Jūs nebijokite; žinau, kad iešk'* 
te Jėzaus, kuris buvo prikalt-'’ 
ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes 
prisikėlė, kaip vra sakęs” (Mt 
28, 5-6).

Neseniai miręs Jugoslavijos 
kardinolas A. Stepinač yra pali
kęs dvasinį testamentą, kuris, tie
sa, rašytas 1957 m. kovo 28 d. 
Krasic miestely, kur jis buvo in
ternuotas, bet paskelbtas tik da
bar. Jis pasižymi nepaprastu ryž
tingumu ir ištikimybe savo tikėji
mui. Testamentą jis rašė sunkiai 
susirgęs ir pramatydamas netoli
mą mirtį. Pradžioje jis sako, esą, 
Dievo Apvaizda išrinkusi jį būti 
savo krašto tikinčiųjų ganytoju, 
nors ir be jo buvę žymiai gabes
nių kunigų. Tai įvykę, kad, pasak 
šv. Pauliaus, silpnas sugėdintų 
galingąjį, neišmintingas — iš
mintinguosius. Toliau kardinolas 
rašo: ‘Nuo mano paskyrimo die
nos praėjo daug metų, sunkių ir 
audringų, tačiau mano energija 
liko nepalaužta. Jaučiu, kad nebe-

glūdi visas žmogaus likimas. Jė
zus, nugalėdamas mirtį, nugalė
jo ir blogio galybę. Per'nuodėmę 
atėjo mirtis į pasaulį, bet Jėzus 
atėjo parodyti, jog per Dievo pa
žadėtą pagalbą mūsų silpnumas 
bei sunykimas gali būti nugalė-

Tepamato jos žėrinčia liepsna Aušros Žvaigždė, 
Žvaigždė, kuri niekad neužgęsta ir kuri sugrįžusi iš 
pragarų aiškiai Šviečia žmonijai.

Prisikėlimo džiaugsme, Viešpatie, maldaujam: 
siųski taiką mums, Tavo tarnams — kunigams 
ir visiems atsidavusioms žmonėms; drauge su Šventuoju Tėvu N 
ir mūsų vyskupu N. veski, valdyki, ir saugoki 
tudatine savo globa.

Šią naktį malonės priimki o, Viešpatie, 
auką vakarinę žėrinčios šviesos, kurią šventoji 
Eklezija teikia Tau rankomis tarnų, iškilmingai tiesiančių 
tą vaško žvakę, darbingųjų bičių paruoštą.

Tad meldžiam Tave, Viešpatie: tegu Tavo garbei 
pašvęstoji žvakė niekad neužgęsta bei sklaido nakties tamSyl 
Priimki ją kaip malonią ir kvapią dovaną ir leiski jai jungtis 
su dangiška šviesa.

lyvauti visos būties amžinojoj 
garbėj./‘Jeigu mirusieji neprisi
keltų, beliktų tik valgyti ir gerti; 
bet kadangi jie prisikels, gerbki
me tad kūną savyje ir kituose 
kaip skirtą išaugštinimui.

Jėzaus Prisikėlimas, kaip žmo
gaus prisikėlimo priemonė, yra 
žmogaus kilnumo laidas. Prisikė
limo doktrina nėra jokia legenda 
nė literatūrinis simbolis, o ap
raiška augščiausio realizmo, ku
riuo remiasi visa krikščioniškoji 
sociologija ir dorovė.

yra užmigusiųjų pirmone (1 
Kor. 15, 20). Kaip Jis prisikėlė iš 

kiekvienas

PRISIKĖLIMAS yra krikščio 
niškosios vilties vainikas. KrisSu Kristumi ateina tiesa, teisė ir laisvė. O visa tai būtina 

pasaulio blogybėms nugalėti. Pavalgęs nežino, ką jaučia alkanas, 
sveikas neužjaučia sergančiojo skausmo. Todėl ir dauguma krikš
čionių, kurie niekad nėra patyrę siaubo, vargo ir grėsmės savo 
gyvybei, negali įsivaizduoti to, ką yra iškentėję kiti krikščionys, 
verždamiesi iš po geležinės uždangos. Laisvajame pasaulyje mel
džiamasi už taiką ir laisvę. Visur veik tas pats turinys, tie patys 
žodžiai ir tas pats pasitikėjimas Dievu. Bet ar tai viskas? Ar pa
tys žmonės neturi įsijungti į kovą su blogiu ir vergija? Ar neturi 
jie tikrai ir nuoširdžiai atsiskleisti Kristui ir Jo šviesai? Kur bus 
Kristus, ten bus meilė, tiesa ir laisvė.

—--------------—
se ar raštuose, jie atrodo mums 
kažkaip negyvi, archeologiški. 
Gyvojo Dievo palikimas mums 
yra ne vien mokslas, bet ir Jo 
Buvimas. Krikščionybė, kaip ti
kėjimas, yra daugiau nei išpaži
nimas tam tikros filosofinės sis-

kelsimės, bet ne visi būsime pa
keisti. Ūmai, akimirksnyje,’ kai 
atsilieps paskučiausias trimitas; 
nes trimitas atsilieps, ir mirusie
ji kelsis nebegendą, ir mes būsi
me perkeisti”. (1 Kor. 15, 51-52).

Kaip daugelis kirkščioniškųjų 
tiesų, taip ir šioji pakili viltis dy
go, augo ir subrendo Izraelio šir
dyje. Juk Izaijas sakė: ‘‘Jis pra
rys mirtį pergalėje” (25, 8). “Ta
vo mirusieji kelsis gyventi, drau
ge su mano mirusiu kūnu jie pri
sikels” (26, 19). “Ir daugelis tų, 
kurie ilsisi žemės dulkėse pabus:

mano kūną, tačiau aš tame kūne 
regėsiu Dievą”?

temos. Dalyvavimas Jėzuje reiš
kia kūrinio supanašėjimą su Kū
rėju. Ką krikščionys vadina ma
lone, yra ne kas kita kaip išlai 
kymas savyje tokio žmogaus, ko 
ki Dievas sukūrė.

Blogiausia, kad šių užsisklendusių žmonių daug yra ir tarp 
krikščionių. Jie mato dieviškąją šviesą, bet neatsiskleidžia Kris
tui, neperšiima Jo dvasia. Savimeilė ir asmeniškieji rūpesčiai 
apima viską. Todėl Velykų rytą iškyla amžinasis klausimas: “Kas 
atris akmenį?” Šis klausimas giliai liečia dabartinio meto tragiką 
ir būdingai simbolizuoja padėtį, kurioje yra atsidūręs modernu
sis žmogus. Apakintas savo didybės manija šio neapsakomo skaus
mo ir nelaimių metų, jis, tarsi aklas, graibstosi tamsoje, ieško ii* 
skelbia teorijas, iš kurių kilo mūsų dienų krizė, bet nei vienas 
ju nepasako, ką reiškia mūsų dienų tragikai nugalėti Velykų ry
tas? KoIta^iiėšup^S^'Tf/arnaūsimė' štabams, išblėš nelaiihTh-

prisimenu, ypač tada, kai galvoju 
apie šv. Jono posakį: “Jei sako
me, kad neturime nuodėmės, mes 
patys save suvedžiojame, ir mu
myse nėra tiesos” (1 Kor. 1, 8). 
eJi kam nusidėjau, prašau atleis
ti, tiems, kurie mane kankino, at- 
leidžiu iš visos širdies. Kitaip ne
būčiau vertas pasirodyti Kristui 
Atpirkėjui..Prieš atsiskirda
mas su savo ganomaisiais kardi
nolas pabrėžia ateizmo pavojų ir 
sako: “Palikdamas šį pasaulį, tu
riu jums pasakyti apie šios rūšies 
pastangas pranašo Izaijo žodžius: 
“Mano tauta, kurie sako tave 
esant laimingą, apgauna tave ir

įvykęs tam tikroje vietoje ir tam 
tikru laiku. Tai yra žmonijos is
torijos dramos išryškėjimas.

Kai Jėzus išnyko iš apaštalų 
tarpo, paliko džiugią tiesą, kurią 
gilesnioji Izraelio sąmonė nujau
tė, kad gyvenimas ir gėris yra 
viena netiktai Dieve, bet ir kiek
viename žmoguje. Vienintelis ke
lias, kuriuo žmogus gali dalyvau
ti amžinybės dieviškajame gyve
nime, yra vykdymas Jėzaus moks
lo šiame mirtingame gyvenime, 
mokslo, kurį Jis skelbė ir kurį 
gyveno — sunkųjį meilės įstaty-
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Džiaukitės dangiškieji būriai angelų, 
džiaukitės ir švęskite dieviškas paslaptis! 
Gauskite išganymo trimitai pergalę didžio Karaliaus! 
Džiaukis ir tu, žeme, švitėdama tokia šviesa, 
spindėdama amžinojo Karaliaus žavesiu 
ir žinodama, kad išsklaidytos jau pasaulio tamsybės! 
Džiaukis motin Eklezija, spindinti Šviesa didžiąja, 
ir šventykla ši tepradžiunga giesme galinga! 
O jus, broliai brangieji, sustoję čia, 
šaukitės drauge su manimi galingojo Viešpaties gailestingumo, 
ties nuostabia ir Šventa ugnimi, 
kad Tas, kuris mane teikės nevertą levitu išrinkti, 
apšviestų savo šviesos spinduliu ir įgalintų mane 
skleisti gu. bę šioįo dieviško žiburio.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS ši
tą viltį apvainikavo tikrumu. Kai 
Jėzus pranašavo savo žemiškojo 
gyvenimo pabaigą šventovės su
naikinimo ir jos atstatymo per 
tris dienas alegoriją, apaštalai 
nesuprato; nepagelbėjo nei jo pa
sakojimas apie Joną banginio vi
duriuose. Bet kai Prisikėlimas at
vėrė akis, jie suprato ir skelbė, 
kad šis įvykis, kuris lietė juos, 
taipogi liečia ir visą žmoniją. Kas 
Senajame Testamente buvo tik
tai neapibrėžta viltis ar nuojau
ta, Naujajame tapo pagrindine

Iškilmingas liturginis himnas prisikėlusiam Kristui. Jis giedamas Pri
sikėlimo išvakarėse — Didįjį Šeštadienį šventinant velykini 
Tai vienas gražiausių liturginių himnų, čia pateikiamas jo da 
timas.

JĖZUS PALIKO ŽEMĘ, ir 
žmogaus akys Jo daugiau nebe
matys. Nors Jo čia nebėra, Jo 
mokslas pasiliko, mokslas, kurį 
Jis liepė savo apaštalams skleisti. 
Ir vos kelių kartų laikotarpyje, 
kaip ta mažoji Evangelijos paly
ginimo sėkla, gerasis Jo mokslo 
grūdas, buvo pasėtas visuose Ro
mos imperijos kraštuose ir atne
šė gausų derlių. Vos trijų šimt
mečių laikotarpyje Nugalėtojo 
mokslas pasklido po visą pasaulį.

Kristus, palikdamas žemę, pali
ko.mums ne vien tik savo moks
lą. Dauguma žmonių, atsiskirda- 
mi su šiuo pasauliu, palieka tik 
prisiminimą, galbūt keletą para
šytų ar ištartų žodžių. Ir-kai ban
dome surasti net pačius didžiau-

lūs, ir pagaliau misijinis vysku
pas Walsh, komunistinėje Kini
joje nuteistas 20 metų kalėti. Lie
tuvių tarpe spėliojama, kad gal 
vienas iš tų trijų galįs būti ir lie
tuvis. Tokiam atvejy visų akys 
nukrypsta į vyskupą kankinį Ma
tulionį, nors prielaidai patvirtin
ti jokių ženklų dar nematyti.

vieni amžinam gyvenimui, kiti 
gėdai ir amžinam suniekinimui” 
(Danelius 12, 2).

Ir kuri krikščioniška širdis ne- 
sujudo, atsiliepdama į Jobo žo
džius: “Nors kirminai sunaikins

numirusiųjų 
žmogus gali tikėtis prisikėlimo 
"Štai aš sakau jums paslaptį, sa
ko šv. Paulius, mes visi, tiesa,

Tėvo Karalystė, kurioje Jis 
viešpatauja, yra Karalystė, kuri 
yra mumyse ir kuri, nors pradžio
je tik kaip garstyčios grūdas, iš
augs į medį ir išskleis mirijadus 
savo šakų šventųjų sielose.

Jeigu norime dalyvauti Prisi
kėlusio Kristaus garbėje, turime 
dalyvauti ir jo kančioje. Kadan
gi mirtis ir nuodėmė yra viena, 
mūsų pasidavimas nuodėmei yra 
pasidavimas mirčiai,- o kiekvie
nas siekimas gėrio yra žingsnis į 
amžinąjį gyvenimą. Prisikėlimas 
nėra vien tiktai istorinis faktas,

“MIRTIE, kur yra tavo aksti
nas? Mirtie, kur yra tavo perga 
lė?” Didis šv. Pauliaus balsas

PRISIKĖLIMAS nėra vien tik 
istorinis įvykis Kristaus gyveni
me. Jis siekia daug giliau. Krikš
čionybė būtų vięn tik moralės 
sistema, kaip tai teigia kaikurie 
liberalai protestantai, jeigu Pri
sikėlimas jai nebūtų davęs giles
nės prasmės. Juk tas, kuris tiki 
į Prisikėlimą, mato save ir savo 
gyvenimą naujoje šviesoje. Tai 
nėra vien teologinis išvedžioji
mas, išplaukiąs iš šv. Pauliaus 
subtilaus protavimo. Tiesa, ši
tam pagonių apaštalui priklauso 
pats svarbiausias Prisikėlimo 
doktrinos aiškinimas, išdėstytas 
pirmajame laiške korintiečiams, 
tačiau užtenka paskaityti šv. Pet
ro kalbą Apaštalų Darbuose, kad 
pastebėtume, jog pirmoji krikš
čionių karta teikė Prisikėlimui 
tą pačią reikšmę, nes, kai Matijas 
turėjo užimti Petro vietą, turėjo 
tapti “pirmuoju Prisikėlimo liu
dytoju”. Visi krikščionybės Tė
vai, šv. Klemensas Romietis, šv. 
Ignacas Antiochietis, šv. Polikar
pas, šv. Justinas, šv. Augustinas 
ir Origenas teikė pagrindinę 
reikšmę tikėjimui į Jėzaus Pri
sikėlimą;

tinis apreiškimas:
Tikėjimas į Prisikėlimą sutei

kia žmogui, pasmerktam mirti, 
ne tik augščiausią' Viltį, bet ir pa
keičia visą jo gyvenimo sampra
tą. Senoji filosofija laikė? žmo
gaus kūną grandinėmis, kalėji
mu, kančia, net karstu. “Siela ne
gali būti laisva, kol neatsįskiria 
nuo kūno” sako Platonas. “Gy-

ardo kelią kuriuo žengi” (Iz. 3, 
12). Apžvelgęs bedievybės grės
mę tautai, kardinolas ragina iš
tikimybės: “Mylimieji, būkite iš
tikimi, jei reikia, iki mrtes, Ek- 
lezijai, valdomai vyriausio Gany
tojo, Petro įpėdinio”.

Pagaliau, iškėlęs Marijos reikš
mę, kardinolas ragina tikinčiuo
sius mylėti vieni kitus ir savo 
priešus. Vienas dalykas esą žmo
gus, kitas — jo pikti darbai. Tes
tamentą baigia jis prašymu: “At
siminkite ir mane savo maldose, 
tą, kuris buvo jūsų ganytojas sun
kiai slaikais, kad Viešpats būtų tiesa, nes šiuo klausimu, kaip ir 
man gailestingas”

Mes girdė jonu 
kurią žėrinti ugnis 
Nors ugnis buvo siųsta įžiebti šviesai kitiems, 
tačiau jėga josios nuo to neišblėso. Nuolat ji gi maitinama 
tirpstančio vaško, sunešto bitės motutės 
ir skirto -šiam žiburiui.

Palaiminta naktis, suvargšinusi cgijftiečius ir 
praturtinusi izraelitus!

Naktis, kurioje dangus jungiasi su žeme, o Dievas 
^ su žmogumi.

: žvakę, 
ies ver-

Po antrojo pasaulinio karo pasaulį užgriuvo didelės nelaimės, 
vargo ir skurdo begalės. Kristus mažina šį skurdą ir skausmą bei 
rodo mums vienintelį tikrąjį kelią, kuriuo turime eiti, norėdami 
pasiekti taikos ir teisybės tarp tautų, laisvės ir žmogiško gyvenimo 
atskiroms tautoms bei žmonėms. Tačiau žmonija lieka užsisklen 
dusi dieviškajai Šviesai. Jai yra užsisklendę daug tautų, daug žmo
nių, daug valstybių ir mažai ženklų, kad šis užsisklendimas greit 
galėtų subyrėti.

skambąs per krikščioniškosios 
tradicijos šimtmečius, teikia 
mums suraminimą, tačiau pridu
ria, kad “mirties akstinas yra 
nuodėmė”; ir šituose žodžiuose

Kas tie trys 
kardinolai?

Popiežiaus paskirti trys nauji 
kardinolai, kurių vardai vis ne
skelbiami, pasauly sukėlė daug 
spėliojimų, bet nieko tikro vis 
nežinoma. Betgi visiems atrodo 
tikra, kad jie yra iš už geležinės 
uždangos. Daugumas spėja, kad 
tai gali būti Prahos arkivyskupas 
Beran, kalinamas jau nuo 1951 
m.; gal būt kuris iš Kroatijos 
vyskupų vietoje mirusio kardino
lo Stepinač, gal būt dar vienas 
lenkas, nes Lenkija pastaraisias 
laikais vis turėdavo du kardino-

Kova dėl Kristaus šviesos nėra pasibaigusi. Mūsų dienomis 
ji pasiekusi savo viršūnę ir pasaulį suskirsčiusi į dvi priešingas 
stovyklas. Nežinome, kada ji pasibaigs. Kodėl ši kova? Kodėl jai 
skiriama tokia milžiniška reikšmė? Jos nebūtų, jei žmogus būtų 
atviras Kristaus šviesai ir Jo meilei. Neužtenka, kad mes tik mel
džiamės, bet neatskleidžiame savo dvasios; garbiname, bet ne
užlaikome savyje bent mažo spindulio didžiosios šviesos, nušvie
čiančios pasaulį. Nedvejodami galime sakyti, kad šiandien daug 
krikščionių yra be Kristaus dvasios. Ten pastebimas išorinis apsi
metimas, maskuotas prisidengimas padėti kenčiantiems ir paverg
tiesiems, bet jis nesėkmingas, nes padėti gali tik tie, kurie vado
vaujasi žmonių meile ir Kristaus aukos dvasia.

Iš amžių glūdumos šviečia mums Kristaus mokslo šviesa, kuri 
per kiekvienas Velykas primena visiems žmonių meilės reikšmę 
ir kančios giliąją prasmę. Tuomet visas pasaulis buvo paskendęs 
gilioje tamsoje, kai Kristus rengėsi lipti į Kryžiaus kalną ir ken
tėti dėl žmonijos kalčių. Aplink Didžiojo Kentėtojo kaktą išaugo 
spindintis garbės vainikas, skleisdamas kaskart daugiau šviesos 
tautoms, valstybėms, žmonijai.
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Antilietuviškumo garbinimas
Vienas mūsų žymus visuomeni

ninkas yra pasakęs, kad lietuvis,
ištižę vyrai to nesugeba padary
ti. O ir pastarieji iš kitų konti-

kurs nebeatlieka lietuviškų pa- nentų parsigabena sau žmonų ne
reigų, yra kandidatas i mūsų tau
tos lavonus. Nežiūrint to neųialo- 
naus pavadinimo, dalis mūsų tau
tiečių nusuka i mūsų tautos lavo
nų kandidatus, o kaikurie tampa 
ir taikrais tautos lavonais.

Kai antilietuviškais keliais nu
eina atskiri mūsų tautiečiai — ką 
padarysi. Jiems i pakauši lietu
viškumo neįpilsi. Daugiausia tai 
nesusipratę lietuviai. Jų perdaug 
gal ir netektų kaltinti, nes jie sa
vo tautai daromos skriaudos ne
supranta. Didesnę atsakomybę 
neša laikraščių korespondentai, 
kurie tuos antilietuviškais keliais 
einančius lietuvius ne tik pateisi
na, bet dar ir išgarbina. Pagal 
tokių korespondentų supratimą 
išeitų, kad garbingiausi yra tie 
lietuviai, kurie veda svetimtautes 
žmonas, kurie nebelanko lietuviš
kų pamaldų, kurie namie su sa- 

• vo vaikais nebekalba lietuviškai, 
kurie neberemia lietuviškos spau
dos, kurie savo lietuviškas pavar
des pakeitė Į angliškas. Prie ko
kių prieinama nesąmonių!

Laikraščių korespondentai tu
rėtų būti pilnai susipratę ir są
moningi lietuviai. Bet, deja, yra 
tokių, kurių tautinis susipratimas 
menkas. Kartais net viename 
laikraščio puslapy randi porą ko
respondencijų. kuriose išgarbina
mi antilietuviškais keliais nueiną 
lietuviai. Vleiii korespondentai 
tai daro už stiklą alaus, o kiti — 
dėl nepakankamo tautinio susi
pratimo. Jei kas nors tokiam ko- 
.esuondč.'dui primena, kad jam 
trūksta tautinio susipratimo, jis 
dažniausia spaudoj atsikerta, kad 
tai blusinėjimas jo asmens. Gal 
geriau tiktų pasakymas — blusi
nėjimas tautos lavono. Kadangi 
toks lavonas nebeturi tautinės 
gyvybės, gal i jį ir nevertėtų 
kroioti Rct vissi
kieįpti jdėųięsjo negalima.- Jei 
prieš juos niekas nereaguos, jie 
pamanys, kad antilietuviškumo iš- 
garbinimas net spaudoje yra lie
tuviškas dalykas. Toks korespon
dentas visai nustos orientacijos.

Būtų gerai, kad laikraščių re
daktoriai antilietuviškumą propa
guojančių korespondencijų netal
pini ų savo redaguojamuose laik
raščiuose, nes jos labai nemalo
niai nuteikia tikrus lietuvius. Su
prantu sunkią redaktorių padėti. 
Jie nenori užgauti nei tokių 
respondentų, nei aprašomų 
menų/ nors pastarieji labai 
gauna mūsų tautą.

Kaikurie korespondentai 
siog vaikiškai' aprašo, kad lietu
viai vyrai vedyboms nesuranda 
lietuvaičių, todėl veda svetimtau
tes. Susipratę lietuviai vyrai ve
dyboms susiranda lietuvaičių net 
kitame kontinente, nekalbant 
apie kitas lietuvių kolonijas. Tik

lietuvaičių. Tokie po vestuvių 
dažnai pasijunta nelaimingi. Vie
nas sako nelaimę taip pergyveno, 
kad net atvirai pasakė: “Nei sa
vo priešui nelinkėčiau vesti sve
timtautę žmoną”, Tokie nelai
mingieji net pirmomis vedybinio 
gyvenimo dienomis į lietuviškas 
pamaldas ateina be žmonų, nes jų 
žmonos ten eiti nenori. Ar tai lai
minga šeima? Ar tokiose šeimose 
išaugs susipratę lietuviai? Ne, 
nes to susipratimo trūksta pas 
pačius tėvus.

Jeigu lietuvius, nueinančius an
tilietuviškais keliais, vadiname 
kandidatais į mūsų tautos lavo
nus, tai ar geresnio vardo verti 
tie koresponderitai, kurie garbina 
antilietuviškumą? J. J.
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KAM MOKĖTI DAUGIAU? 

^2.50 už valandą! 
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai. 

WALDI’S DRIVING SCHOOL 
859 College St ^eĮ. LE. 2-5401

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

" Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

E N U S
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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KANADOS ŠIAURĖS ATEITIS
(CSc) — Kas laukia Kanados 

Matūrinių teritorijų .(Northwest 
Territories) nuo prerijų provinci
jų nusitęsiančių ligi pačios šiau
rės? Jos atsiremia i Hudson Bay 
Ir eina ligi Rocky kalnų. Tai yra 
tik dalis teritorijos, kuri priklau
sė Hudson Bay* kompanijai pagal 
Charles II dovanojimo aktą 17 
šimt. Tada ji apėmė,ir šiandieni
nes Albertą, Saskatchewaną bei 
Manitobą. Joms dar ir šiandien

šiaurinių

nes
Manitobą. 4 
priklauso daugiau kaip 250.000 
kv. mylių arba visos Kanados 30 
%. Yra du distriktai. Pirmiausia 
Keewatin rytuose, kuris atsiremia 
į Hudson Bay, ir geriau žinomas 
vakarų-arba Mackenzie distrikto 
vardu, kuris tęsiasi ligi Yukono 
sienos, ir yra administruojamas 
iš Otavos Northwest Territories 
Tarybos, dalinai rinkto, dalinai 
skirto organo, kuris turi ir ista- 
tymdavystės teisių, bet neturi įta
kos i finansus ir į natūralius 
turtus.

Brangiųjų kailių verslas, kuris 
buvo svarbiausia priežastis Hud
son Bay kompanijai brautis i šią 
teritoriją, vis dar yra svarbiau
sias indėnų ir eskimų užsiėmimas. 
Verslo punktai tapo centrais ap
gyventais baltųjų. Juose įsikūrė 
religinės misijos,, o vėliau ir šiau- 
rės-vakarų raitoji policija čia

teritorijos mineralinius turtus. 
Tiesa, alyvos jbuvo rasta prie Fort 
Norman 1919 m. Mackenzie upės 
šone, aukso buvo rasta prie Yel
lowknife Great Slave ežero sri
ty 1934 m. Bet kol nepagarsėjo 
Eldorado uranito kasyklos prie 
Port Radium srity Great Bear 
ežero — dar toliau i šiaure — ši

Kanados: lietuviams savo paraptfięętams

linkime džiaugsmingo, Prisikėlimo ryto

Eskimu išdirbiniai
(CSc) — Norint pagelbėti es- 

kimjų moterims tapti ūkiškai dau
giau savarankiškoms, jos yra ap
rūpinamos siuvamomis mašino
mis, pakeičiant primityvų meto
dą gaminant eskimų parkas, 
muklukus, ar batus, pinigines, šil
tas pirštines iŠ kailių. Tuo būdu 
yra kuriama vakarinėje šiaurėje 
nauja pramonė. Pradėta prieš 
metus ir globojama Northern Af
fairs ministerijos, pradžioje pri
stačius pareigūnams Į Aklavik 
prie Mackenzie upės Įtakos dvi 
siuvamas mašinas.
’ Eskimų moterys, kurios šimt
mečiais siuvo kailinius drabu
žius, taip reikalingus žiauriose 
klimato sąlygose palaikyti šeimos 
jaukumą, greitai pakeitė adatas 
iš žuvies kaulo ir kitus Įrankius 
iš žvėrių ilčių i naujus mašininius 
Įrankius ir metodus. Dabar eski
mu, koperatyvai, skolindami pini
gus iš specialaus ^paskolų fondo, 
turinčio $15'0.(Jt)0; prieš kelis me
tus jau yra Įsikūrę, ir laukiama, 
kad sudarys naują siuvėjų verslą, 
pridedant prie jo ir drožinėjimą, 
kailius bendrai, šiaurės žuvies iš
dirbinius ir turizmą, kuriam vis 
daugiau ir daugiau eskimų pasi
švenčia. Dabar “didžiausias fab
rikas” yra Aklavike prie Macken- 
ze upės įtakos, kur yra daug mus-

kratų (šiaurės žvėreliai). Čia apie 
15 moterų dirba reguliariai ir 
tiek pat dalinai. Jos dirba pagal 
Edmontono kailiadirbio padirb
tus lengvus.šiltus kailio žaketus, 
kuriuos parduoda po $150, ir bal
tųjų lapių boa po $125. Rytinėj 
Arktikoj, vakariniame Baffin sa
los gale, prie Cape Dorset pana
šūs dalykai yra gaminami iš kitų 
žvėrelių kailių, nes šioje srityje 
muskratų nėra.

teritorija nebuvo patraukli. Ka
syklų miestas Yellowknife, žuvi
ninkystės centras prie Rey upės, 
Great Slave ežero srity, ir admi
nistracijos bazė Fort Smith, bu
vo vietos, kur gyveno daugiau 
kaip pusė iš 8.400 visos šios teri
torijos baltųjų. Jie gyvena beveik 
miestų gyvenimu šiame sub-ark- 
tikos klimate Mackenzie distrik- 
to vakarinėj daly. Iš viso gyven
toju visoje Northwest teritorijoje 
yra tik 21.000.

Gyventojams daugėjant kilo ir 
provincijos Statuso gavimo klau
simas, bet yra suprantama, kodėl 
žmonės šiose vietovėse dar nėra 
gavę pilnos atsakomingos vyriau
sybės. Taip pat yra aišku, kodėl 
Northwest teritorijos politinė 
ateitis taip yra tampriai surišta 
su jos ūkišku augimu. "Būsimi pa
jamų šaltiniai, kurie turėtų pa
kelti provincijos išlaidas, kaip 
sveikatos, kelių ir pan., gali būti 
išplėsti jei šios, teritorijos mine
raliniai šaltiniai bus rasti pakan
kamai turtingi ir bus tiek išnau
dojami, kad galėtų padengti ir 
transpbrto išlaidas, kurios yra 
bendros visoms toli nuo galimų 
rinkų esančioms sritims. Jei šiau
rės mineralų ir dujų eksploataci
jos kaštai galės būti sumažinti 
tiek, kad būtų žemesni už esan
čius arti gyvenamųjų centrų, šiau
rės mineralų produkcija galėtų 
konkuruoti pasaulio arba bent 
vietines rinkas.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

Tėvai Pranciškonai

/ - i

Knyga apie Chruščiovo^ kelionę po Ameriką
Sovietų boso Chruščiovo kelio

nė Amerikoje buvo stipriai pa
naudota komunistinei propagan
dai ne tik laisvajame pasaulyje, 
bet ir Sov. Sąjungoje ir jos už
grobtose šalyse. Kaip vieną iš tų 
propagandinių priemonių čia rei
kia paminėti Įvairiomis kalbomis 
išleistą knygą “Akis i akį su 
Amerika”, kuri išėjo ir lietuvių 
kalba..Joje yra parodomas dide
lis Chruščiovo pasisekimas Ame
rikoje, turintis vedamąją mintį: 
.“Atėjau, pamačiau, nugalėjau”.

Visos šios knygos skyriai sav.o 
tendencingumu yra maždaug vie
nodi, bet čia norisi kiek plačiau 
sustoti ties ta vieta, kurioje yra 
kalbama apie Hollywoodą. čia 
knygos sudarytojai su didele 
užuojauta kalba apie komunisti
nių idėjų šalininką Čarli Čapliną, 
Apgailint, jog jo kojos atspaudas 
buvo išimtas iš tam reikalui skir
tos aikštelės prieš vieną kino te
atrą. O to priežastimi jie štai ką 
laiko: ...

“Kai karo metu Čaplinas, kal
bėdamas dideliame mitinge, tvir-

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

Tel. RO. 7-9947 
24 Humberview Rd., Toronto.

Knygvedyba ir 
income Tax

užpildymas verslininkams

H U. 3-9187
HU. 5-6121

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni, labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-0537

DECTAD A MAC Naujai dekoruotos patalpos, valgiai gami*
Iv E 3 I UKAn Aj narni prityrusių virėju iš šviežią produktą |

II n ▲ // europietiško skonio.
K U f A VISI maloniai kviečiami atsilankyti

£ Atidaryta nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
994 DUNDAS ST. W„ TORONTO. • Telefonas LE. 6-4393

4 Savininkė Olga Compagnin.
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KURO ALYVA -ANGLYS
Paskambinkite dėl:

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLĮ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentams

(Tęsinys iš praeito nr.)
Mano pareiga buvo'skristi ša

lia grupės vado lėktuvo ir sau
goti-ji nuo netikėto užpuolimo. 
Pulk. Įeit. Ibel buvo jau pilotas 
pirmam pasauliniam kare, šis 
grubus bavarietis buvo gan popu
liarus mūsų tarpe. Jis jau nebu
vo jaunuolis, bet energija, kurią 
jis rodė, skraidymas su naujais 
moderniškais lėktuvais, kėlė jo 
prestižą mūsų akyse.

Tą dieną aš skridau su juo per 
tirštus juodus debesis, kurie ki
lo labai augštai. Staiga grupė 
Spitfire lėktuvų smigo ant mūsų. 
Mes abu pastebėjome juos tuo 
pačiu momentu ir šūktelėjome 
per radiją viens kitam. Abu me
tėmės Į šalį, bet priešingą viens 
kitam. Pagal taisykles taip netu
rėjo atsitikti, nes aš privalėjau jį 
lydėti. Mačiau, kaip mano vadas 
išnyko dūmuose ir meldžiausi, 
kad jis ištruktų nepaliestas. Nu
sižiūrėjau vieną britą ir užguliau 
šaudydamas iš visų ginklų, nesi
tikėdamas nieko kito, kaip tik pa
kelti savo puolusią savijautą. 
Spitfire lėktuvai, sekdami mano 
vadą, praūžė pro šalį. Kuri laiką 
veltui aš jo ieškojau. Negrįžo jis 
ir į aerodromą prie Saint-Pol. 
Mes jau buvom pradėję ištikrųjų 
jo gedėti, bet vėlai naktį jis pa
rėjo pėsčias. Spitfire ji pašovė, 
bet jam pavyko dasikasti iki savų 
linijų ir, nors iš lėktuvo bepali
ko laužo krūva, išlikti 
tam.

Vertė P. BRA-KAS

Užėmus Paryžių visai nelauk
tai aš buvau paskirtas Schlageter 
grupės. trečios eskadrilės vadu. 
Buvo karšta vasaros diena, kai 
atvykau j, rodos, pačio Dievo pa
mirštą apšausi, lauko aerodro
mą. Kasdieniniuose lakūno dra
bužiuose aš ėjau pro nusileidimo 
takus. Niekas nesirengė manęs 
pasitikti. Keletas tarnybos vyrų 
stovėjo prie seno šulinio. Buvau 
ištroškęs ir dulkinas. Labai man
dagiai aš jų paklausiau ar nega
lėčiau gauti kokį kibirą vandens.

— Kodėl gi ne, — buvo jų at
sakymas. — Tiktai reikia pačiam 
išsisukti.

Jiems nė i galvą neatėjo, kad 
aš esu jų naujas viršininkas. Kad 
nepasijustų nesmagiai, išsisukau 
su volu kibirą vandens, kaip bu
vau patartas.

Kai rugpjūčio 1 d. marš. Kes
selring prisegė man riterio kry
žių dėl -atliktų fronte daugelio 
žemo skridimo puolimų ir septy
nioliktos pergalės, mes jau stovė
jome prie kanalo priešais Angli
ją. Augštai praskrido du lėktuvai.

— Kas jie per vieni?
— Spitfires, pone maršale, — 

atsakiau.
— Patys pirmieji pasveikinti 

Jus su riterio .kryžium, — nusi
juokė maršalas.

nepalies-

Pagrindinis smūgis 
aviacijai turėjo būti 
“Operation Paula” veiksmu. Tai 
turėjo būti plataus masto Pary
žiaus aerodromų ir lėktuvų fabri
kų bombardavimas. Šiam puoli
mui buvo sutelkta 300 bombone
šių. Mes sudarėme naikintuvų 
apsaugą. Pasekmės ginčytinos. 
Vokiečių ir prancūzų pranešimai 
sutinka vienu punktu — vokie
čiai neteko tarp 25 ir 30 lėktu
vų. “Operation Paula” tebuvo 
vienintelis mėginimas strateginio 
oro karo prancūzų fronte.

Birželio 3 d. voš numušęs vie
ną lėktuvą panašų i Curtiss, vėl 
mes — aš skridau su kap. An
kum Frank — sutikom Moranes 
naikintuvus. Išsivystė aštrios 
dvikovos. Geriausia išeitis buvo 
pulti pirmutiniam ir po to spruk
ti i šalį kuo greičiausiai. Prisiar
tinau prie pačio užpakalinio. La
kūnas skrido labai gerai, bet jo 
lėktuvas buvo prastesnis už ma
no. Netrukus iš artimo atstumo 
man pavyko kylant sukiniu su
griebti jį į šoną. Liepsnos pasi
pylė iš jo. Prašoviau pro jį tik 
colio atstume. Užkabinęs jo spar
ną įlenkiau savo propeleri ir nu
mušiau trijų pėdų'anteną. Prie
šininkas liepsnose nuriūbavo že
myn ir ištiško miške netoli 
Meaux miesto į šiaurę nuo Pary
žiaus. Negaišdamas laiko mečiau- 
si ant kito. Gerai sušaudytas, jis 
nuėjo žemyn su juodų dūmų pėd
saku. Negalėjau matyti, kur jis 
nukrito, nds likusieji Morane lėk
tuvai spaudė mane. Jis būtų bu
vęs mano tryliktas.

prancūzų 
suduotas

Oro mūšiams ruošiant invazi
ją i Angliją vokiečiai surinko 
apie 2500 lėktuvų. Anglai tuo 
tarpu pastatė apie 3600. Bet mes 
versijom anglus geresne ■'lėktuvų 
kokybe, ypač naikintuvų. ME-109 
tuo laiku buvo pats geriausias 
lėktuvas pasaulyje. Jis ne tiktai 
buvo pranašesnis už visus priešo 
naikintuvų tipus, bet buvo pavyz
dys tarptautiniam naikintuvo 
tipui. ME-109 neiškilo, kaip re
zultatas oro karo statomų reika
lavimų, bet buvo dovana gabaus 
konstruktoriaus. Iš pradžių šis 
lėktuvas labai mažai turėjo pa
sitikėjimo, buvo net galvojama 
visiškai jį išbraukti. Buvo bijo
ma, kad jis yra per greitas, kad 
sparnų apkrovimas per didelis 
augštiėms sukiniams, kad uždaroj 
kabinoj lakūnas negalės gerai 
kautis, kad pakilimo ir nusileidi
mo greitis yra nežmoniškai dide
lis. Dabar visa tai skamba kaip

maujančią vietą. Puolimas^ bet 
ne gynyba buvo Hitlerio galvo
je. Todėl visai nenuostabu, kad 
iš 1940 m. pastatytų 6618 lėktu
vų tiktai 1693 buvo naikintuvai.

Kovose dėl Anglijos “Stuka” 
bombonešiai pasirodė nesėkmin
gi, nors niekas negali užginčyti 
jų reikšmės remiant pėstininkus. 
Ypač “Stuka” pasižymėjo rytų 
fronte. Tačiau, kadangi mėtant 
bombas jie turėjo palikti dalinį 
ir nusileisti arti žemės, tai tuo 
momentu juos lengvai pašaudavo 
žemės gynyba ar priešo naikintu
vai. Jų nuostoliai Anglijoj pasiro
dė tokie dideli, kad reikėjo juos 
visai išimti iš kovų.

Pirmieji karo metai ištikrųjų 
parodė, kad bombonešiai ir yra 
svarbesni už naikintuvus. Tiek 
Lenkijoj, tiek Prancūzijoj priešo 
aviacija beveik ištisai buvo su
naikinta ant žemės, tiktai maža 
dalis oro kautynėse. Iš pat pra
džios jau kas kita matėsi Angli
joje. Mūsų pati silpniausia vieta 
buvo mažas skridimo nuotolis. 
Mes nuo savo bazės galėjome 
skristi vos 125 mylias. Ilgesnis 
užtrukimas kautynėse reiškė iš
simaudymą kanale. Anglai nau
dojosi šia mūsų puolamąja silp
nybe. Po pirmųjų kautynių jų 
išretintos eskadrilės pasitrauk
davo i krašto gilumą. Jos ten ga
lėjo niekeno netrukdomos iš nau
jo susiorganizuoti ir pasipildyti. 
Vėliau stodavo i kautynes tiktai 
bombonešiams puolant. Su mū
sų naikintojais kautynių vengda
vo. Kad pailginus skridimo.nuo
tolį reikėjo išmetamųjų" pagelbi- 
nių benzino tankų. Kurių mes 
tuolaiku neturėjome. Bombone
šiai taip pat tebuvo tiktai dvimo- 
toriniai ir artimo skridimo. Mes 
galėjome pulti tiktai mažą Ang
lijos ruožą, Į kuri buvo suspiesta 
visa gynyba. Kad paklupdyti ang
lus, mums reikėjo lėktuvų, kurie 
galėtų kariauti iš visų pusių Į 
kiekvieną Anglijos vietą. Tokio 
lėktuvo mes neturėjome. Nors 
lėktuvų fabrikai buvo sukonstru- 
avę nevieną gerą tolimo skridi
mo bombonešio pavyzdi, ilgokai 
nebuvo išsirinkta. Pagaliau su
stota ties HE-177. Tai buvo ketu
rių varykliu bombonešis, kuria
me du varykliai buvo sutalpinti 
kartu ir suko vieną keturšakį 
propeleri, ši kombinacija iššau-

tino, kad būtent Tarybinė Armi
ja išgelbės pasaulį nuo fašizmo, 
Holivudo šeimininkai Įsiuto ir 
nusprendė išbraukti didžio akto
riaus vardą iš istorijos. Jiems tai 
atrodė paprastas dalykas. Jie iš
ėmė ir išmetė plytą su Čaplino 
kojos atspaudu”.

Toks yra komunistinių rašy
tojų aiškinimas, nors faktiškai 
buvo žymiai sudėtingesnių daly
kų dėl ko taip buvo pasielgta. 
Tai nebuvo jaunes aktorės suve
džiojimas apie ką knygoje rašo
ma ir sakoma, jog taip:'ameri
kiečiai teigią pateisinant' aųgš- 
čiau minimą Įvyki, bet tik. aiškus 
Čaplino simpatizavimas komunis
tams.

Taip pat autoriai labai nepa
lankiai atsiliepia ir apie sen. Mc
Carthy bei jo prieš komunistus 
nukreiptus tyrinėjimus, čia šiuo 
reikalu yra taip kalbama:

“Makartistinio tvaiko metai 
buvo sunkiausi Holivudo gyveni
mui ir istorijai. Dešimt įžymių 
Amerikos kino meno menininkų, 
kaltinamų prijautimu komuniz
mo idėjoms, buvo uždaryta į ka
lėjimus. šimtus puslapių surašė 
tardytojai Makarčio komisijoje, 
apklausinėdami vieną po kito ak
torius, režisierius, scenaristus. 
Ir baimė apėmė Holivudą, ir pa
gimdė ji tai, ką visada gimdo 
baimė, — prisitaikėliškumą, ma
razmą, pataikavimą”.

Po ilgos, labai, iškreipta tikro
ve skambančios įžangos, knygoje 
buvo prieita prie pačio Chruščio
vo viešėjimo Hollywode aprašy
mo. štai'viena dalelė šio komu
nistišku stiliumi aprašymo:

“Tarybinių svečių mašinos pri
važiavo prie vartų kino studijos 
“XX amžius-Foks”.. Vis gausėja 
žmonių minios šaligatviuose, vis 
garsiau jos šneka." Keletas dešim
čių motociklininkų, apsirengę 
juodomis, labai jau nelinksmo
mis ir kažkaip nesiderinančiomis 
su ryškiomis aplinkinio pasaulio 
spalvomis uniformomis, atstu
mia žmones, neduoda jiems net 
atsakyti į Nikitos Sergiejevičiaus 
svekinimus. Holivudo kino stu
dija aptverta augšta trijų metrų 
tvora, pro jos plieno vartus ir 
pelė neprasmuks, bet policinin
kai įvažiuoja ir į studijos “XX 

i amžius-Foks” kiemą. Dviejomis 
glaudžiomis gretomis jie išsiri
kiuoja priešais įėjimą į pastatą. 
Aktoriai nori prasiskverbti pas 
Nikitą Sergejevičių, bet “juodie.- 
ji angelai” šaltakraujiški”.

čia, kaip matome, Chruščiovo 
kailiui gelbėti skirtus .policinin
kus, knygos autoriai sutinka ne 
su dėkingumu, bet iš jų juokiasi, 
lyg jie būtų nežinoję, kad tokios 
apsaugos reikalavo ne tiek ame
rikiečiai, kiek sovietų saugumo 
agentai. Tačiau, propagandos dė- 
liai, ir čia jiemsyra griitpa daly
kus apversti augštyrikojoiųds.

Daug propagandos Wo įdėta 
neva amerikiečių klausytojų nuo
taikose po Chruščiovo kalbos ki
no aktoriams ir filmų pramonės 
žmonėms. Tą pailiustruoja tokie 
knygos žodžiai:

“Kai Nikita Chruščiovas baigė 
kalbą, salėje pasigirdo audringi, 
jeigu taip galima pasakyti, džiu
gūs, dėkingi plojimai. Žmonės 
tuo tarytum sakė:- ačiū Jums už 
atvirą pokalbį, už Jūsų nuošir
dumą, atvirumą, už tai, kad. Jūs 
su tokia energija ginate taikos 
reikalą, už tai, kad Jūs duodate 
ir- menininkui teisę būti, aktyviu 
žmogumi šioje kovoje už taiką”. '

Toliau šioje knygoje, žinoma, 
neužmiršta Įdėti “didžiojo sve
čio” nepasitenkinimas “Can-Can” 
(knygoje rašoma “kankano”) šo
kėjomis su “klasišku” išsireiški
mu, jog “mes esame Įpratę gėrė
tis aktorių veidais, o ne jų užpa
kaliais”, kuris parodė, kad sovie
tų bosas ne tik kad nežino, kaip 
turi svečias: elgtis, bet parodė 
taip pat, kad jis yra ir gerokai 
-neišsikaulėj ęs žmogus.;

Mes žinome, jog neseniai ’Niki
tai Chruščevui besilankant Arijo
je, jis su malonumu stebėjo ap
sinuoginusias šokėjas ir nieko 
dėl to nesakė, nes jos nebųyo 
“supuvusio kapitalistinio krašto” 
atstovės, o be to, ten reikėjo elg
tis pagal kitą programą, kuri ko
munistinėje sistemoje yra keičia
ma pagal reikalą iy pramatomą 
naudą. E.; Šulaitis.

AR VARGINA

Dirbtiniar da ntys
SLYSČIOJA IR ERZINA?

Kam turėti nemalonumo su liuosots. slystan
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždusinkite truputį FASTEETH ant plokš- 

.teliu. mokais, milteliai napaprąstpi padeda 
plokštelei išlaikyti patogiau ir saugiau, bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko .skojtį bei 
sulipimo jausmą. Jie yra šarminiai (berūgščiai). 
Reikalaukite kiekvienoje cheminiu gaminių 
parduotuvėje.

Pinigai yra 
puikiausia dovana^

•• • . v-. " ‘ 1
Taip sako tūkstančiai žmonią Sovie

tu Sąjungoje, kurie gavo pinigus do
vanas. — Pinigai taip lengva siusti.

Viskas, ką Jūs turite daryti, tai yra 
pranešti mums tikrą vardą ir adresą 
gavėjo USSR, Jūsų vardą ir adresą ir 
atsiųsti čekį ar money orderi. Laike 
2 savaičių, mūsų bankas USSR išmo
kės pinigus gavėjui SPECIALIU KUR
SU po 10 rublių už kiekvieną dolerį.

Gavėjas gauna pilną sumą be jokio 
atskaitymo. — Nėra muito ar mokes
čių ant siunčiamų pinigų, neatsižvel
giant į siunčiamų pinigų sumą. — Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą vienam 
asmeniui. — Po dviejų savaičių, kada 
tie pinigai išmokami, Jūs gausite iš 
mūsų oficialų pakvitavimą, pasirašy
tą pinigų gavėjo. Visos perlaidos pil
nai garantuotos ir apdraustos. Ųž pa
tarnavimą imama:

Už kiekvieną sumą:
ikĮ^$<&00.

iki $150.00
iki $200.00 — $20.00 ’• \

Nuo didesnių sumų 10% .
Prašome įsidėmėti, kad mūsų firma 

turi Bankų ir Apdraudoš'Dępartamen- 
to leidimą ir bondyta. Tik mes vieni 
Jums duodame pilną garantiją.. .. t

Siųskite kieįc pinigų ■ giminėms ir 
draugams Lietavon ir padarysite jiems 
džiaugsmo. |

-ikf-$100.00 — $tOOO'’>
--------- $15.00

akmens amžiaus aviacijos legen- kė daug‘ kliūčių, kas prisidėjo 
a, tod. r..™ i.k*. gamybos sutrukdymo. Kita

užtnikimo priežastis buvo, kad ir< 
šis bombonešis, kaip ir kiti, turė
jo būti pritaikintas smingama- 
jam bombardavimui. Vienu žo
džiu, HE-177 tuo laiku nebėturė-

da. bet tada tai buvo labai aktu-įj 
alūs dalykai. Visa tai prisidėjo, 
kad naikintuvų gamyba labai lė
tai vystėsi ir, pasiekė savo viršū
nę tiktai tada, kai karas praktiš
kai jau buvo praloštas.

1940 m. buvo pagadinama vos 
125 ME-109 lėktuvai i mėnesi. 
Tuo tarpu 1944 m. rudenį mėne
sinė produkcija siekė 2500 lėk
tuvu. Jei šio kiekio būtų buvę 
pasiekta dviem ar trim metais 
anksčiau, mes būtum niekad ne
praradę pirmenybės ore. tr tai 
galėjo būti lengvai pasiekta, nes 
nei rankų nei medžiagų netrūko, 
bet riša kliūtis buvo vyriausios 
vadovybės galvose. Naikintuvams 
buvo skiriama tiktai antrinė, 
reikšmė. Bombonešiai turėjo pir-‘

jdžiu, HE-177 tuo laiku nebeture- 
ta*. Jis dalyvavo tiktai Stalingrado 
evakuavime, bet ir tai ne kaip 
bomobnešis, bet kaip transporti
nis. Hitleris niėkada neturėjo no
ro su Anglija kariauti, todėl to
kiam karui ir nesiruošė.

(Bus daugiau)

Lake Simcoe
bara alyvas >

105 Cannon SC.

įvairūs siuntiniai
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ^ UKRAINĄJr JLS.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

' v ” *«? j

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

O SVT> 
8iU8tt

SAVININKAI & it A. JKALC^A,

Siunčiame ADA rj Ą čTI I J4sR sudarytus ir apdraw 
paprastu ir UKV r M b I U rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytas iki 17 svarų gi 

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš. Europos valstybi 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.

Mūsų patarnavimas 'greitas ir sųžiningagrAA

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont, Canwigi Odefoww Li 

SKYRIAI: m*

DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nue 9 vai.
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TĖVIŠKĖS^ ŽIBURIAI

RAŠAU SAU

Punsko lietuviu išleista velykinė atvirutė

JEI JŪS GYVENATE TORONTE AR LEASIDE
Geriausi dulkiu siurbliai

PRIEŠ PIRKDAMIHOOVER AR KEISDAMI
SAVO

TORONTO HYDRO

Mohawk f urniturė

landos saulės spinduliais. Vien 
tik Lietuvoj tiek triumfo parodo-

VANDENS ŠILDYMO 
PASKAMBINKITE

— O, tiek tai galiu mielai. Man 
kaip tik dabar poros žalių kiauši
nių reikia. Tuč tuojau.

• Ramūnas metė peiliuką ant sta
lo ir nuskubėjo pas mamą pažiū
rėti, kaip ji tą kiaušini iš nesu
daužyto kevalo išims. Ji gi pa
ėmė kiaušinį, su žirklutėm pra- 
baksnojo vieną jo galą, paskui

KOVO 29, 1960
AR DERA SLĖPTIS?
NYTimes rašo apie Oi jono bur

mistrą kanauninką Felix Kir, 
Prancūzijos pogrindžio prieš na
cius vieną vadų, kuris nepaten
kintas vykdęs vyresnybės įsaky
mą slėptis nuo Chruščiovo tuo 
Mietu vizituojančio miestą. Pa
skaičius šią žinią prisiminė lie
tuvis kanauninkas, taipgi pogrin
džio ir dar Lietuvos respublikos 
veikėjas, kuris šiandien irgi drįs
ta išeiti grieš populiarią “politi
ką”.' Pasak “Cicero Lietuvio” V. 
Zalatorių cituojame M. Krupavi-

štai ką reikia žinoti apie Toronto Hydro 
pastovios kainos vandens šildymą:

— Jokių paslėptu šildymo išlaidų
— Kas mėnuo mokama vienodai

— Jokio mokesčio už vandens prijungi
mą ar elektros įrengimų priežiūrą

— Jokių nuošimčių
— Įrengimas nemokamas

— Jūs nieko neperkate
Dviejų asmenų šeimai' mėnesinių 

vandens šildymo elektra išlaidu 
vidurkis yra $2.97

ton. Sugrįžus 

gauja visų valgių ir per visas 
šventes stalas būna valgiais ap
krautas. Velykos Lietuvoje bū 
davo švenčiamos dvi arba tris 
dienas. / ’<■ <

Kiaušinius arba velykaičius da
žyti lietuviai ypač moka. Kartais 
daromos varžybos ir dalinamos 
dovanos už gražiausius margu
čius.

Būdavo ir prietarų. Kaimo 
mergaitės, dar saulei netekėjus, 
Velykų rytą turėdavo būtinai nu
bėgti prie upelio ar tvenkinio ir 
nusiprausti tyru vandeniu, nes 
tik tuomet veidas bus skaistus, o 
dar nesudrumstame vandeny pa
matys būsimo savo gyvenimo 
draugo veidą- Gi berneliai tikė
jo, kad pirmasis, katras lygiai vi
durnaktį (iš Did. šeštadienio į 
Velykų sekmadienį) pasisems iš 
šulinio ar šaltinio vandens, van
duo bus vynu pavirtęs.

Ryte L. Spingytė, 
Pittsburgh, Pa.

Verbų sekmadienį einantieji į 
bažnyčią pasipuošia verbą, suda
rytą iš žalio kadugio, su melsvom 
uogom, šakelių. Pašventinta ver
ba namuose laikoma pagarbioje 
vietoje.

Didžiąją Savaitę Lietuvos žmo
nės turėdavo daug nuo įsenovės 
laikų prigijusių papročių, žemai
čiuose dar ir iki pat II Pasaulinio 
karo buvo paprotys statyti sargy- 
bą prie Kristaus karsto bažnyčio
je. Ugnies ir vandens šventini
mas turėjo Lietuvoje didelę pras
mę. Nelaimės atveju toji vieta bū- 
davo šlakstoma švęstu vandeniu.

Kristaus prisikėlimas Lietuvo
je būdavo-.-didingai švenčiamas. 
Prieš saulėteki žmonės su proce
sija Velykų rytą eina triskart

už tai at- 
— tam 

(Išvardintos 
pav. A.S.), dailininkai, mažuma 
tiesa, negali užsimokėti prenume-

“NEMOKAMI 
BENDRADARBIAI”
Iš vieno žurnalo administrato

riaus laiško: “Priekaištas, kad vi
si nori gauti nemokamai,... Ge
rai, kad yra toks "durnelis” leidė
jas, kuris išlygina pasitaikantį 
žurnalo nuostolį iš kitų savo pozi
cijų, kur uždirba. Bet honoraro 
mokėti, nei kitaip pagerbti savo 
bendradarbių neišgalime. Prie
kaištas taikomas visiems tiems 
šio žurnalo ‘bendradarbiams”, ku
rių surašyta apie 300, kaip tikri 
ir netikri rašytojai (Visi Sąjungos 
nariai pretenduoja gauti norš ir 
nieko žurnalui nerašo!), dailinin
kai, girdi, jų reprodukcijos til
po... Ir už ką? Savikaina yra 
apie $5 metams? Kas už juos turi 
uždirbti — redakcijos administra
cijos, nariai, leidėjas? O kai pa
prašai prenumeratos tai net ne
mirktelėję šie veikėjai atsako — 
“nereikia”... o Almus dar pa
sakys: “Matyt, prastai redaguo-
jat, kad neskaito ..Nereikia
jau, pasakė eilė dėstančių profe
sorių, dvasiškių, laikraštininkų. 
Ir daryk, ką nedaręs — sakau, 
kad paimtų tada redaguoti ir ad
ministruoti, skleisti, platinti tie, 
kurie mano, kad galima viską pa
daryti, ką jie siūlo kitiems... 
Tarnaitėmis dirbančios jau ge
riau* užsimoka už mūsų inteligen
tus! Skolos susidaro- per metus 
daugiau kaip $2.000, už kuriuos 
kaip tik galima mokėti kad ir 
kuklus honoraras. Taigi," kas 
apiplėšia ką? Tięsiog nustebtu
mėte, pamatęs, kiek žmo" 
to Žurnalą ir kas palieka 
silyginti administracijai 
pačiam leidėjui... "

CONSTELLATION 
MODELIS 851 su pilnais 
priedais

tik *69.95
Patogus i 
plaukiąs! 
vamai K»sų namuose pa
demonstruoti.

sninkais, padaugintom maldom 
visišku susilaikymu nuo pasi- 
ksiųinimų. Jau Pelenų dieną 
a šeimyna užgavėdavo, nei

vykstant, buvome aerodrome pen
ki lietuviai: Valaitis iš “Newsweek”, 
jaunasis Tysliava iš “Vienybės”, 
Jurkus iš “Darbininko”, aš iš “Dir
vos” (sveikinimai “D” įsitaisius N. 
Y. atstovybę. A.Š.), ir Simutis iš 
Konsulato. Buvo daug daugiau kitų 
laikraštininkų, žinių agentūrų, te
levizijos ir filmų apžvalgų reporte
rių. Išskyrus Simutį, visų laikrašti
ninkų vaidmuo buvo vienodas — 
ko nors paklausti pas atvykusius, 
gauti kokių skaitytojams įdomių at
sakymų. Kitų uždavinys tebuvo juos 
nufotografuoti. Simučio rolė buvo 
kiek kita — jis buvo vertėjas. Si
mučio laikraštininkai neklausinėjo 
ir jis neturėjo progos “visos tautos 
bylos” kelti. Jeigu jis ir būtų ban
dęs, jo pareiškimų laikraštininkai 
tokiose aplinkybėse nebūtų priėmę 
dėmesin — Sveikas labai puikiai tą 
žinai (Priešingai — jei demonstra
tyviai būtų buvę pareikalauta at
kreipti dėmesį, kad vertėjas yra ne 
TSRS ambasados, bet Lietuvos Kon
sulato, tebepripažįstamo JAV-se, 
pareigūnas. A.Š.). Juo labiau laik
raštininkai (amerikiečiai) neturėjo 
intencijos daryti interview su mu
mis, lietuviškų laikraščių atstovais. 
Irgi puikiai žinai (turėtum žinoti), 
kad ir amerikiečiai žurnalistai vi
siškai neturi palinkimo priimti pa
mokymus, ką ir kaip jie turi rašy
ti ir “kelti”. (Priešingai: — ameri
kiečiai žurnalistai dažnai ir mielai 
pasinaudoja ir apsvarsto kiekvieną 
įdomesnę sugetiją. A.Š.). Jų klau
simai tiems jaunuoliams vietomis 
buvo labai kvaili. (Jie tokie nebūtų 
buvę, jei gausūs N.Y. ''‘veiksniai” 
būtų pajėgę laiku susiprasti išsiun
tinėti visoms toms agentūroms, 
laikraščiams “Press Release” — kas, 
kaip, kodėl! Argi nebuvo tam laiko 
ir lėšų? A.S.). Laimė, kad patys 
(amerikiečių. A.Š.) kvailiausi klau
simai ir pačios kvailiausios pozos-, 
kurias fotografavo, laikraščiuose vis
gi nepasirodė”.
“Dirvos atstovas Niujorke, 

matyt, šios pastraipos skaitytojus 
šitaip toliau informuoja:

“Sveiko terminologija reikalinga

dėlę suspaudė ne r mas ir baimė. 
Kaip giliai jis dabtr toje nuodė
mių jūroje? Ar atleis jam Die
vulis? Kodėl dėdė Vytas tą mar
gutį padarė? Kam pamokė? Argi 
jis Ramūno nemyli? Argi nežino, 
kad tai nuodėmė?

— Klaupk! — kumštelėjo jį 
mama.

Išeivio lietuvio laikraštininko dienoraštis—apmąstymai

“Kai čia atsisėdom ant lašinių 
palties, tai ta pati paltis ir su
ėdė, mus, — tęsia, pūsdamas 'dū
mus. Paskui garsiai pagalvoja: — 
Lietuvą rasim nenutautėjusią, 
gal tik ne mūsų galvosenos”?

KOLEGIŠKAS KOMENTARAS
Taip ir neaišku, kam “kepurė 

užsidegė” šioj pastraipoj padeja
vus, kad viešpačiui Nikitai įsa
kius ‘-‘nepriklausomos tarybinės 
Lietuvos valdovams” išleisti Leo
nų vaikus, juos sutinkant Niujor
ke “nepirklausomos buržuazinės 
Lietuvos" buvę pareigūnai nera
do galima išreikalauti amerikie
čių spaudos dėmesio kaikuriems 
žinotiniems faktams. Dar nespė
jus išspausdintiems “TŽ” su šia 
dejone pasiekti autorių, pribuvo 
toks, turbūt atviras, nes neasme- 
niškas, laiškas:

“Ką tik perskaičiau Sveiko šaunų 
priekaištą “Neiškelta visos tautos 
byla”. Sakai: “Keista betgi, kad Le
onų vaikas pasitikę, o vėliau laiškais 
viešumai Čikagoje ir Niujorke lie- 

; tuviai laikraštininkai ir profesiona
lai politikai, net konsulatų nariai, 
nerado reikalo ar nesugebėjo iš
kelti ir įkalti amerikiečiams repor
teriams šios bylos esmės

New Yorke, tiems jaunuoliams at-

Bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių. Pirmą kartą gyvenime ir 
Ramūnas tokį ankstyvą rytą bu
vo geriausiai, šventiškai nusitei
kęs. Jis nuoširdžiai pasimeldė už 
savo tėvelius, už dėdę Vytą, pra
šydamas Dievulio, kad kaip nors 
sutvarkytų, jog dėdė pasiliktų gy
venti su jais.

Prasidėjo pamokslas. Kunigas 
pasveikino susirinkusius Velykų, 
gražiausios pavasario šventės, 
proga. Toliau jis kalbėjo apie 
prisikėlusį Kristų. Kalbėjo, lygi
no Jo mirtį su žmogų žudančio
mis nuodėmėmis. Garbingą Jo 
prisikėlimą su žmogaus prisikėli
mu iš blogo ir klaidingo gyveni
mo. Kalbėjo, kad kokia nuodė
mė bebūtų, nors ir pati mažiau
sia, ji daro dėmę žmogaus nemir
tingoje sieloje. •

— Ryžkitės, — kalbėjo kuni
gas, — ryžkitės Šiandien, toje 
spinduliuojančioje prisikėlusio 
Išganytojo šviesoje eiti paskui 
Jį. šiandien, per šventą Komuni
ją Jūsų sielos susijungs su Kris
tumi. Neapvilkite Jo! Nepaliki
te Jo! Nebeleiskite, kad nuodė
mės, ar jos didelės ar mažos bū
tų, žalotų jūsų sielą. Pats geriau
sias būdas nepasidaryti nusidė
jėliu, tai vengimas visų smulkių, 
taip vadinamų kasdieninių nuo
dėmių. Reikia stengtis išvengti

mas, paskui ir trynys pasirodė ir, 
tik pliurpt ir iškrito visas į du
benėlį. Kevalas liko tuščias ir 
lengvas. Motina dar nebuvo iš 
pylusi svogūnų žievių, taigi tuoj 
pat įdėjo į juos kevalą ir pastatė 
karštai, kad nusidažytų.

Dabar jau dėdės eilė buvo to
liau daryti. Jis tam tikslui gavo 
iš sesers puodelį, įpylė į jį trupu
čiuką vandens, įbėrė gerokai 
cukraus ir ėmė šildyti. Kai cuk
rus pavirto tiršta tyrele, dėdė 
per kelis kartus, pamažu supylė 
ją į tuščią kevalą ir leido gerai 
sustingti. Paskui gražiai užtaisė 
ir išdažė galus ir — cukrinis mar
gutis gatavas.

— Va, pasidėk, — sako dėdė 
Vytas, duodamas kiaušinį Ramū
nui. — Dabar jis tavo. Gali orga
nizuoti kiaušinių daužymo rung
tynes ir būk tikras, kad laimėto
jas būsi tu.

Ramūnas tik džiaugėsi. Kur 
buvęs, kur ne, vis ima, pasižiūri, 
pakilnoja cukrinį margutį ir taip 
linksma — juk tokio tikrai nie
kas neturės!
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Pagaliau dėdė Vytas atvažiavo! 
Jau seniai vis rašė, kad kada nors 
paiims ilgesnių atostogų ir atva
žiuos paviešėti. Ramūnas gi dar 
savo dėdės nėra matęs. Mat Plu- 
kaičiai iš- Vokietijos atvažiavo į 
Kanadą, o motinos brolis Vytas 
gayo afidevitus į Ameriką. Ra
mūnas buvo dar tik pusantrų 
metų, kai su dėde išsiskyrė, kur 
gi beatmins.

Kiek džiaugsmo, kai dėdė Vy
tas ėmė traukti iš lagamino lauk
tuves! Buvo ir didelis šokoladinis 
kiškis ir elektrinis traukinėlis. 
Tik pamanyk — elektrinis trauki
nėlis! O koks dėdė linksmas, koks 
mielas. Kiek jis tų pasakų žino. 
Kiek jis nuotykių iš pergyvento 
karo pripasakojo. Rodos, klausy
tum ir klausytum.

Jau tik trys dienos iki Velykų. 
Mamytė kepa, čirškina visokių 
skaniausių dalykų. Svogūnų lukš
tuose išvirė daugybę kiaušinių ir 
padėjo juos ant stalo ties pat dė
de Vytu.

— Na, grandyk dabar, brolau, 
— sako ji. — Manau dar neuž
miršai to meno.

Dėdė juokėsi, kad jau jo ran
kos nuo darbo sugrubusios, kad 
sutraiškysiąs kiaušinius.

— Aš tau sutraiškysiu, — juo
kais barė jį mamytė. — Už kiek
vieną sutraiškytą-išvirsiu du ir 
gausi dar gražiau padaryti.

— Na ,tai jau mudu su Ramū
nu, abu kartu dirbsime, — su
tiko dėdė ir ėmė kišenėse ieško
ti peiliuko.

— Jei jau Ramūnas grandys, 
tai tikrai nedaug cielų liks, — ta
rė mama. Paskui tapnodama sū
naus galvą,-pridėjo. — Gerai, sū
nau, grandyk ir tu. Gal kitąmet 
dėdė neatvažiuos, tai tu jau mo
kėsi kaip daryti.

O, kokie gražūs raštai, kokie 
raityti ruoželiai, kokios lyg iš la
šelių sudėtos gėlytės ėmė baltai 
žydėti ant gražių rudų, blizgančių 
kiaušinių. Kaip dėdė moka!

— Žinai, Ramūnai, — tarė pa
galiau dėdė Vytas, — ką vyrai 
Lietuvoje prasimanydavo? Gi bu
vo tokių, kur prisilydindavo cuk
rinių margučių, ir, paskui, bro
lyti, nieks tokių nenumušdavo.

Čia dėdė papasakojo, kaip jo 
tėvelis iš savo jaunystės atsimi
nimų jam pasakodavo apie Ve
lykų papročius, apie margučių 
ridinėjimą, apie jų mušimą ir t.t. 
Ramūnui gi labai parūpo, kaip 
tai iš cukraus galima pasidaryti 
margučių? Tačiau dėdė Vytas, 
pasirodo, ir pats nebuvo tokių 
daręs, tik'girdėjęs.

— Gal padarykim vieną ant 
juoko? — pasiūlė is seseriai.

— - To tik betrūko? Apsieikit 
jau, draugeliai, be manęs, — at
sakė ji.

— Matai su cukrum tai tikriau
siai ir vienas susitvarkysiu. Tu 
tik tą kiaušinį iš kevalo iškrapš-

dingų premisų — štai buvo vieta ir 
laikas, kur turėjo būti “iškelta vi
sos tautos bylos”, bet per “profesio
nalų politikų ir konsulato narių” 
žioplumą ar nesugebėjimą nebuvo 
iškelta”.' ■

“Iš tikrųjų čia (kam — “tarnau
tojams”? A.š.) nebuvo nei vietos 
nei laiko “visos tautos bylai kelti?, 
o — man susidaro toks įspūdis — 
kad šalčius dar kartą panūdo pasi
rodyti už visus išmintingiausias, už 
visus budriausias ir pasišvaistyti 
publicistikos deimančiukais... Ne, 
tikriausiai tai čia buvo Sveiko nuo
latinio degimo (“kad. kasnors gi 
pagaliau būtų daroma”) išsiverži
mas. Bet išėjo liK pasipūtėliškas 
pasišvaistymas, o ne publicistkos' 
šedevras”.

‘,‘Amerikiečių laikraščių laiškų 
skyrių (ypač NYTimes) redaktorių 
norai yra “nenuspėjami”, Sveikas, 
berods puikiai žinai. Ir kodėl NY 
Times įsidėjo šiuo atveju “Jero
me Dislan” (tokio lietuvio sla- 
pyvarde. A.š.) laišką, o ne ko
kį kitą, pagaliau, iš vis ką nors 
įsidėjo — nežinau ar mes katras mo
kėtume išaiškinti. Iš kitos pusės —
— ar taip jau labai augštai to 
laiško pasirodymas iškėlė “vi
sos tautos bylą”? Kas tą laišką skai
tė, o ypač kas beatsimena? žinoma, 
gerai, kad jis buvo, tačiau ar rei
kia be saiko pervertinti įdėtų laiš
kų reikšmę?”

“Dar kartą sakau, jog tikiu, kad 
turi geriausių intencijų. Bet dažnai 
imi ir parašai pirma, negu pagalvo
ji. Ir tuo sistematingai grauži, men
kini savo publicistikos įtakingumą”. 
(Kaltinimas tikslus: kai “pagalvoji”.
— tai ir norisi palikt viską ir pasi
traukti. A.Š.). ’ '

giau kunigas sakė? Cukrinis 
margutis ... Neturiu nosinės... 
Ir Ramūnui rodosi, kad tokia bai
si, gili, juoda jūra jau semia jo 
kojas, jo liemenį...

— Mama, — daug garsiau ne
gu bažnyčioje dera, šūktelėjo jis 
atsisukdamas į motiną. — Aš no-, 
riu namo!

— Kas tau darosi? — piktino
si mama. — Kalbėk poterius ir 
būk ramus!

— Kalbėk poterius... — vos 
judindamas lūpas, be garso pra
tarė Ramūnas. — Kaip gali kal
bėti poterius, kai kišenėje cukri
nis margutis. O gal pasilenkti ir 
padėti jį ant grindų, būk tai pa
mesti? Kas nors atras. Kas nors 
kitas muš kiaušinius ir apgaudi
nės, o aš turėsiu atsakyti. O gal 
dėdė Vytas atsakys? Vistiek ne
gerai! Vistiek negerai!

Taip kankinosi Ramūnas iki 
pat pamaldų pabaigos. Kai žmo
nės ėmė eiti iš bažnyčios, jis, 
kaip pelytė, susigūždamas prasi
grūdo pro juos pirmyn. Tekinas 
nubėgo į tolimiausi šventoriaus 

(Nukelta į 9 psl.)

Kaip mat Velykų rytas ir čia. 
Dar buvo visai tamsu, kai ma
ma pažadino Ramūną. Jam taip 
gera ir šilta lovoje ir taip sunku 
praplėšti saldaus miego sulipin
tas akis. Tik staiga jis atsiminė 
cukrinį margutį. Greit šoko iš 
lovos ir greičiau, kaip betkada 
nusiprausė ir apsirengė.

—O, tai vyras! — pagyrė ma
ma. — Ir žadinti antru kart ne
reikėjo.

Ramūnas gi karts nuo karto 
vis ranka siekė kišenėn, cukrinio 
margučio pačiupinėti.

kaikurių korektūrų. Sakai, kad bu
vo net ‘konsulatų nariai” ... Kon
sulatai yra įstaigos, ne organizaci
jos, ne draugijos, todėl jie narių 
neturi, turi tik pareigūnus, tarnau
tojus .... Pareigūnų vardas dera 
sprendžiamosios galios turintiems, 
tarnautojų — vien technikinį dar
bą teatliekantiems. Mūsų Konsula
tas Niujorke, p. Mackevičienei iš 
ten pasitraukus, tarnautojų kaip ir 
neturi”.

“Toliau sakai, kad buvo ir “pro
fesionalai politikai”. Nežinau kam 
iš pirma minėtų asmenų toks api
būdinimas tiktų. Profesionalas yra 
ta^, kas praktikuoja kokiame nors 
užsiemime ir iš jo tūri pajamų (pvz. 
“Free Europe” tarnautojai? A.Š.), 
sudarančių pagrindinį ar bent žymų 

. to asmens pajamų nuošimtį. Profe
sionalas politikas yra tas. kas turi 
pajamų iš politinio darbo. Nei Va
laitis, nei Tysliava, Jr., nei Jurkus 
tokio darbo neturi. Kiek tai liečia 
mane, tai politinį atlyginamą dar
bą esu dirbęs 1931-35 metais, kai 
buvau LTS gen. sekretorius. Nei vė
liau. nei anksčiau už politinį darbą 
atlyginimo neteko gauti, šiuo metu 
yra man pagrindo vadintis profesio
nalu laikraštininku (nes esu “Ame
rica Newspaper Guild” — žurna
listų “profsojuzo“ narys, CIO-AFL), 
bet mano darbas su politika (su ma
no asmenišku politikavimu, jei taip 
galima išsireikšti) vargu ar turi 
daugiau bendra, kaip Sveiko su dar
bu sandėly (jeigu ten tebedirbi)”.
Toliau, “Dirvos” atstovas laik

raštininką “mėgėją” baigia šitaip 
vanoti: —

“Tuos taškus ant i statau todėl, 
kad Sveiko šaunusis preikaištas su
konstruotas kaip tik ant tų klai-

Pavasario valymui specialiai papiginta kaina
__ Modelis 661 tik

(už priedus reikia primokėti) £
St- CONVERTIBLE!
[4 Nepakeičiamas, kai valo ar
K. šluoja! Įsiurbimo galia 50%
V didesnė su priedais. S
a Faktiškai du siurbliai viename! »

pikto žodžio, piktos minties, ma
žiausio melo ir mažiausios ap
gaulės.

Ramūnui prireikė nosinės. Jis 
kišo ranką kišenėn jos pasiimti ir 
palietė cukrinį margutį.

.. .-mažiausios apgavystės... 
Kaip aidas nuaidėjo per jo širde
lę, o rankutę lyg nudegusią sku
biai ištraukė iš kišenės.

— Tos mažosios, kasdieninės 
nuodėmės, yra pirmieji žingsniai 
į bedugnę jūrą. Žingsnis po žings
nio, tolyn ir toyin, iš mažesnių 
į didesnes, — toliau kalbėjo ku
nigas. — Taip prieiname prie 
taško, iš kurio kartais neberanda
me kelio atgal. Nuodėmė, kaip 
jūros bangos pagauna mus ir nu
sineša.

— Tai aš tas! Aš, kuris jau 
brendu į tą jūrą ... — su baime 
pagalvojo Ramūnas. — Dievuli, 
Dievuli, aš tikrai grįšiu atgal. Aš 
niekada to margučio nepanaudo
siu! Aš jį išmesiu, kai tik išeisiu 
iš bažnyčios.

— Išsipūsk nosį, — tarė jam 
mama pasilenkusi.

— Neturiu nosinės.
Mama padavė jam savo. Ramū

nas išsipūtė nosį ir — sustingo.
— Antras žingsnis! Pamela

vau! — šaukte šaukė Ramūno są
žinė. Nuleidęs galvą jis atidavė 
nosinę mamai.

— Tas nelabas cukrinis mar
gutis? .

Nebegirdėjo dai giau Ramūnas,

LIETUVA VELYKŲ LAIKE
ma Prisikėlusiam Kristui. Po 
Prisikėlimo Mišių būna pašven
tinti valgiai, kuriuos šeimininkės 
atsinešdavo bažnyčion. Sugrįžus 
šeimynai namo iš bažnyčios, ra-
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buvęs suimtas ir pasmerktas mirti, 
bet ypatingomis aplinkybėmis išlikęs 
sveikas, kalėjime suirus sveikatai gy
venęs Prienuose, mirė kovo 17 d. ir 
palaidotas Prienuose:

Lietuvos sviesto 125 tonos šiemet 
buvę eksportuota į Rytų Vokietiją.

Paleckio sūnus Justas, kaip rašo 
sąvo įspūdžiuose Mizara, dirba dien
rašty “Komjaunimo tiesa”.

Perkūno alėja Kaune yra pavadinta 
Montvilos gatve.

Kad žmonės lanko bažnyčias esanti 
didelė gėda, rašo “Lit. ir Menas” Nr. 
8 iš Švenčionių Vyt. Šileikis ir R. Lu- 
kinskas. Esą nenuostabu, kad lanką 
senos bobelės, bet štai kepurę užsi
maukšlinęs ir kalnierių pasistatęs, 
kad nepainių,,prie šventoriaus bailiai 
apsidairęs, bažnyčion įsmunkąs gydy
tojas, sanitarinės - epidemiologijos sto
ties vedėjas, ten štai stovį dvi jaunos 
merginos, dirbančios J. žemaitės var
do kolūkio laukuose. Kolūkietė Genė 
Kazimierienė, jauna, energinga mo
teriškė, brigados apskaitininke, kurios 
skambus balsas bažnyčioje nuo vargp- • 
nų kvietė ir šimtametes senutes ir 
tuos jaunuolius — “Pulkim ant ke
lių”, aiškinusis, kad jie esą taip auk
lėti, o be to ji mėgstanti dainą, mu
ziką, o kolūky nieko nesą daroma, 
tad einanti bažnyčion giedoti.

Švenčionių klebonas kun. Algirdas 
Gutauskas esąs apsukrus. Jis suor
ganizavęs net du bažnytinius chorus, 
“tarp kurių vyksta nacionalistinio po
būdžio rietenos. Jis sugebėjo iš numi
rusių prikelti Švenčionyse Kazimie
ro atlaidus ir per pačias rudens dar- 
bymetes įvesti net 3.-jų dienų reko
lekcijas”.

“Formaliai jis teisus ir “niekam 
nieko blogo nedaro”. Viešai iš sakyk
los jis paskelbia, kad nei Kazimiero 
atlaidai, nei rudeninės rekolekcijos ti
kintiesiems neprivalomos, šitaip sa
kydamas, jis labai gerai žino, kad 
“įpročio jėga dar ne vieną kolūkietį 
atves tomis dienomis bažnyčion, o ne 
į ^kolūkio lauką, kur laukia nenukąs
tos bulvės”. Jaunimo tarpe bažnyčios 
lankymo paprotys taip pat esąs ugdo
mas ir, girdi, mums bus gėda, kai to
kie reiškiniai bus matomi “mūsų ta
rybinėje santvarkoje brendusių žmo
nių tarpe”.

Dainų šventė šiemet ruošiama pa
minėti Lietuvos aneksijos 20 metų 
sukakčiai. Ji bus dviejų dienų — lie
pos 20 d. dainų diena su chorų, liau
dies instrumentų bei pučiamųjų or
kestrų koncertais, o liepos 21 d. — 
šokių diena su jungtinio šokių kolek
tyvo, kaimo kapelų, kanklių ir sku
dučių grupių pasirodymais. Būdinga, 
kad be lietuviškų liaudies šokių bū
sianti ir “Tarybų Sąj. tautų šokių 
siuita”. Prieš tai liepos 14-19 d.d. 
vyks liaudies meno savaitė, “kurios 
metu vyks chorų, šokių kolektyvų, or
kestrų, liaudies teatrų, meninių agit- 
brigadų ir kitų saviveiklinių kolek
tyvų pasirodymai”.

Dabar vyksta pasiruošimas rajo
nuose. Kaip organizatoriai spaudoje 
skelbia, vienur tai vykstą gražiai, o 
kitur visiškai nepatenkinamai. Jau 
pernai buvę išspausdintas repertua
ras, “įvyko seminarai visų žanrų me
no saviveiklos vadovams, rajonams 
patvirtinti konsultantai tikrintojai”, 
numatytos rajoninės dainų šventės 
gegužės - birželio mėn., bet joms dar 
ne visur tinkamai esą ruošiamasi. Kai- 
kur dainų šventės ruošą apsvarstę ir 
vykdomieji komitetai, bet kaikur ir 
konsultatoriai nieko nepadarę. Pvz. 
Raseinių rajone gyvai veikiama. Ten 
esą 23 chorai, 32 liaudies šokių ra
teliai, 3 pučiamųjų orkestrai, 3 sku
dučių ansambliai, 17 kaimo kapelų, 
bet patys Raseiniai choro neturį. Gir
di, aiškinamasi tuo, kad “rajono sta
tybinės organizacijos niekai negali
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kitur daug kur taip pat nesą patalpų, 
bet chorai veikią. Lazdijuose nesą 
choro, nes nesą vedėjo, o puikūs kul
tūros namai esą atidaryti. Ten šventės 
komisija po 1959 m. dainų šventės dar 
nieko nedariusi ir iš savo konsultan
to, J. Šidlausko, Kauno Politechnikos 
instituto vyrų choro vadovo, jie nega
vę jokios paramos. Ir rajono laik
raštis “Raudonasis artojas” jnažai te- 
skiriąs dėmesio dainų šventei.

Kodėl neišleidžiamas Goethes Faus
tas, Dantės Dieviškoji komedija, Odi
sėja ir kt. kūriniai užklausė “L. ir M.” 
redakciją skaitytojas J. Giedra, ku
riam, matyt, atsibodo vien rusų auto
rių vertimus skaityti. Grožinės lei
dyklos vyr. redaktoriaus pavaduotojas 
V. Visockis paaiškino, jog Odisėja 
1948 m. buvuąį išėjusi, Faustas turė
jęs išeiti 1959 m., bet vertėjas nespė
jęs darbo baigti, Iliados vertimas esąs 
senstelėjęs, reikią jį “iš pagrindų per
žiūrėti”. “Dieviškajai komedijai ir ki
tiems stambiems Vakarų poezijos kū
riniams išversti reikia ne tik laiko, 
bet — svarbiausia — gerai pasiruo
šusių vertėjų - poetų. Tokių plunks
nos darbininkų mes, vis dar nedaug 
teturime, o tie, kurie yra, negali vie
nu metu visko nudirbti”.

Kad Dieviškoji komedija jau buvo 
išversta kan. Narjausko, Visockis ne
prisimena.

Darbėnų vidurinės mokyklos abitu
rientai (26) “nutarę”, brandos atesta
tą gavus, eiti darbams į Lazdininkų 
kolchozą, čia jie būsią apgyvendinti 
bendrabutyje ir dirbsią visus darbus 
kaip ir kiti kolchozininkai.

“Kauno jūroje” suleista daug kar
šių ir kitokių žuvų veislei. Bus įveis
tos naujos žuvų rūšys ir 69 stambiuo
se Lietuvos ežeruose. Artimiausiais 
metais steigsią keletą stambių žuvė- 
veisos ūkių, kurių vienas dar šiemet 
pradės veikti Nęmuno žiotyse, Rus
nėje.

Niunka partijos suvažiavime kriti
kavo Lietuvos augštąsias mokyklas, 
kad jos nekovoja prieš idealistinės fi
losofijos koncepcijas, kurios pasitar
naujančios religijai ir bažnyčiai^ 
Niunka dar pasakė, ateinąs metas, 
kad ir Lietuvos rašytojai turį savo 
kūriniuose kelti “bendrasąjungines 
cemas”.

Raudonosios armijos prospekte Vil
niuje naujakuriams yra pastatytą ke
letas namų, kurie pasižymi tuo, kad 
yra su naujais baldais. Gavę apsigy
venimo orderį naujakuriai baldų kom
binate gauna dar pažymėjimą, kad 
yra už baidus apsimokėję ir po to jau 
gali naujuose butuose apsigyventi. 
Tačiau su tais namais išėjo taip, kad 
jie jau ilgą laiką stovi tušti. Mat, sta
tybininkai savo darbą buvo taip pa
skubomis atlikę, kad tuoj reikėjo re
montą daryti Be to, naujieji nuomi
ninkai nėra patenkinti ir rastais bu
tuose baldais, už kuriuos jau iš anksto 
yra sumokėję. Spalvotuose prospek
tuose visa buvę gražiau atvaizduota, 
negu paskiau tikrovėje pasirodė. Sie
ninės spintos tokios mažos, kad nėra 
pakankamai vietos visos šeimos narių 
rūbams sukabinti. Prospektuose bu
vę atvaizduoti ir kilimai bei kiti pa
puošimai, kurių tikrovėje, tačiau, nė
ra. Atsakingieji pareigūnai naujaku
rius raminą: “Nesinervinkit, palau
kit, namai nepabėgs”.

VANCOUVER, B.C.
TAUTOS FONDUI VASARIO 16
PROGA AUKOJO: po $15 J. Vilenči- 

kas, J. Kartočius; $14 J. Sakalauskas; 
po $10 J. Macijauskas, K. Miniota, P. 
Stalionis, K. Skrinskas; $7 A. Baronie
nė; po $5 E. Smūgis, A. Ivanauskas, 
J. Dudėnas, S. B. Nakvašai, A. Stalio
nis, A. K. Smilgiai, J. Raudonis, P. 
Baronas; po $3 B. Radzevičius, V. Kul
nys, V. Ašmonas; po $2 M. Artimavi- 
čius, F. Skrinskas, R. Prieskaitis, E. 
Gumbelevičius, V. Smitas, J. Gulbinas, 
O. Gulbinienė, P. Dainius, A. Kazlaus
kas, A. Sakalauskas, A. Kaulius, Pr. 
Jukna, K. Mizcikis; po $1 A. Fraser, 
I. Macijauskaitė, E. Daraškevičienė, 
S. Deveikis; 50c. S. Belik; 25c. J. 
Kliauga. Viso suaukota $170,75, kurie 
pasiųsti V. Vaidoto vardu Tautos Fon
do Atstovybei Kanadoje. Ta proga 
reiškiame didelę padėką visiems gera
širdžiams aukotojams.

K. Skrinskas, TF įgaliotinis.

kiams gros Bennie |'errie pagarsėjęs 
orkestras. Bus daug staigmenų ir ne
tikėtumų. Visi hamiltoniečiai ir arti
mesnių ir tolimesnių apylinkių lietu
viai yra prašomi to vakaro nepamirš
ti. Visi esate mielai laukiami!

LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS
‘AUKURAS* balandžio 24 d. H. Lie

tuvių Namuose, 1292 Barton St. E., 
ruošia labai įdomų ir įspūdingą vai
dinimą “Žmogus, kurį aš užmušiau”. 
Tai žinomo prancūzų rašytojo Maurice 
Rustand 3 veiksmų drama iš II Pa
saulinio karo, čia daug labai jau jau
dinančių scenų ir didelio sentimenta
lumo, kuriuo pasižymi tik prancūzai. 
Kiekvienam įdomu tai pamatyti. Mes 
laukiame artimų ir tolimų svečių Ha
miltone. Vaidinimo valanda dar bus 
pranešta. Kl. G.

TORONTAS LAUKIA. Šalpos Gru
pė ‘Daina” maloniai kviečia kaimynus 
hamiltoniečius atsilankyti balandžio 
23 d. į Regency Tower Hotel Toronte 
rengiamą didžiulį Kartūno Balių.

Gražiausios kartūno suknelės bus 
premijuojamos, gausi loterija ir ma
loni aplinka.

Tikimės sulaukti gausaus hamilto- 
niečių būrio ir maloniai dėkojame.

Valdyba.
HAMILTONO SKAUTAI-TĖS ruo 

šiasi savo pavasario šventei — 10-me- 
čio ir šv. Jurgio minėjimui, kuris įvyks 
balandžio 24 d. Meninėj daly dalyvaus 
Niagaros pusiasalio skautai su vaidi
nimu “Našlaitėlė”. Kviečiama visuo-

menė tą dieną atsilankyti mūsų šven
tėje. f

' Taip pat pranešame tėvams; kad 
š.m. skautų stovykla įvyks liepos 247 
d.d. Kartu su Toronto, Niagaros pu
siasalio vienetais. Vieta jau dabar rū
pinamasi ir tą pranešime vėliau.

LITERATŪROS ŠVENTĖ 
HAMILTONE
Praėjusį sekmadienį HLN įvyko Ra

šytojų D-jos premijos įteikimas poe
tui VI. šlaitui ir muzikinis koncertas.

Su LRD valdybos sudarytos jury 
komisijos nariu J. Kralikausku ir po
nia užsukę pirmiau pas apyl. valdy
bos pirm. p. Skripkutę, radome ir dar 
vieną netikėtą svečią, tai kitą jury 
komisijos narį, “NL” redaktorių J. 
Kardelį, kuris, k-jos pirm. dr. H. Na- 
gio įgaliotas, turėjo priimti iš Hamil
tono Bendruomenės v-bos Vl-tosios 
Lietuvių Dienos Kanadoje komiteto 
paskirtą literatūrinę premiją $500 ir 
persiųsti ją laureatui, gyv. Anglijoje.

Premijos įteikimo iškiliųes atidarė 
valdybos pirm. G. Skripkutė, pabrėž
dama, jog kiekviena nauja lietuviška 
knyga išeivijoje yra begaliniai didelis 
ir svarbus veiksnys, nedilstama lietu
vybės paminklo dalis.

Po to, pirmininkės paprašytas į sce
ną, J. Kardelis hamiltoniečius pirmiau
sia pasveikino KLB Kr. V-bos, Mont- 
realio apyl. seimelio ir “NL” vardu. 
Toliau kalbėjo kaip jury komisijos na
rys ir atstovas. Jis užakcentavo dide
lę Hamiltono LB v-bos ir visos koloni
jos veiklumo reikšmę lietuviškajai vi
suomenei, padėkojo hamiltoniečiams 
už paskirtą literatūrinę premiją. Gro
žio esančios penkios šakos, o Ūteratū-

A. t A. ANELEI DOMCIŪTEI 
Lietuvoje mirus,

seserims — K. Blekaitienei, O. čeliauskienei, E. Ramanaus
kienei ir visoms giminėms gilią užuojautą reiškia

Hamiltono Liet. Kat. Mot. Draugija.

rinė šaka jų karalaitė. Ypač poezija 
esanti tokio apibudinimo verta, kuri 
ir Ūpo šia hamiltoniečių premija ap
vainikuota. Po to J. Kardelis perskai
tė LRD v-bos sudarytos jury komisijos 
aktą, skelbiantį, kad Vl-tosios LD Ka
nadoje komiteto parūpintoji literatū
ros premija $500 visais balsais paskir
ta poetui Vladui šlaitui, gyv. Angli
joje, už jo eilėraščių rinkinį “Ant sau
lėgrąžos vamzdžio”.

Perskaitęs aktą, p. Kardelis dar mi
nutėlę stabtelėjo ties poeto kūryba, 
netgi perskaitė V. šlaito eilėraštį iš 
premijuotos knygos “Be saulės”.

Ligi tol buvo viskas sklandu, gera 
ir miela. Deja, kiek vėliau, kada p. 
Kardelis pradėjo auditorijai smulkiai 
dėstyti jury komisijos posėdžiavimo 
smulkmenas, ypač tokias, kurios lietė 
nepremijuotuosius autorius ir jų kūri
nius ir kurios turėjo visam laikui pasi
likti jury komisijos paslaptyje, pasi
darė jau nebegerai...

Esą, LRD v-ba, kurios pirmininkas 
yra J. Tysliava, sekr. P. Jurkus ir na
riai Zobarskas, Grigaitytė ir Landsber
gis, jury komisijai nurodžiusi 1959 
m. atspausdintas 11 knygų (Ištikrųjų 
jų buvo atspausta 12, tačiau kadangi 
J. švaisto “Jo sužadėtinė” buvo “Drau
go” premijuota, tad ji iš anksto at
puolė. — Pr. Al.). Iš tų 11 knygų — 
St. Santvaro “Atdari langai” ir I šei
niaus “Vyskupas ir velnias” — LRD 
v-bos buvusios nurodytos kaip nesvars- 
tytinos, nes St. Santvaro poezijos kny
ga vieną kartą premijavimo komisijos 
jau buvusi svarstyta, o I. Šeiniaus ne- 
svarstytina dėl dviejų motyvų: 1) kad 
rašytojas jau miręs ir nebegalėtų jaus
ti jam skirtos garbės netgi ir premi
javimo atveju (esą, ir Nobelio premi
jų skyrimo komisija įnirusiems pre
mijų skyrimo nebesvarstanti), 2) rin
kinyje iš 11 dalykų net 5 esą paimti 
iš anksčiau jau išleistų I. Šeiniaus 
knygų.

Rašančiajam šias eilutes norėtųsi 
pastebėti, kad patikimesnis tik antra
sis motyvas, o pirmasis labai abejoti
nas. Lietuvai ir lietuviams I. šeinius 
mirė tik kaip žmogus, o kaip rašyto
jas tebegyvena. Be to, mūsuose toks 
precedentas jau yra buvęs. J. Savic
kiui už jo “žemė dega” premija bu
vo paskirta po jo mirties.

Lietuviai pasaulyje

LONDON, Ont
MŪSŲ PREMIJOS IR
LAUREATAI
KLB Londono apylinkės valdyba, 

atsižvelgdama į tai, kad lietuvybės iš
laikymas šiuose kraštuose yra nepa
prastos svarbos reikalais ir kad dabar
tinės darbo sąlygos su jaunimu yra 
labai sunkios, nutarė atkreipti ypa
tingą dėmesį į dirbančiuosius šioje 
srityje ir pagerbti Londone daugiausia 
nusipelniusius asmenis, kasmet tam 
tikslui skiriant jaunimo premijas: vie
ną vyresniosios kartos visuomeninin
kui ir vieną jaunesniosios kartos dar
buotojui, subrendusiam Kanados že
mėje. Tikslu pagerbti tą jų darbą, 
ypatingai svarbą mūsų tautai, nutarta 
premijas įteikti per Vasario 16-osios 
minėjimą. Tas pats asmuo kitą pre
miją gali gauti tik po trijų metų. Bū- 
simosios valdybos prašomos šį pre
mijų skyrimą tęsti ir ateityje.

Apyl. v-bos nutarimu, 1960 m. jaun. 
premijos paskirtos: vyresniosios kar
tos premija — šeštadieninės mokyk-Į 
los steigėjui, vedėjui ir nuolatiniam } 
mokytojui Leonardui Eimantui, o jau- Į 
nesniosios karto — tautinių šokių at- j 
gaivintojai ir veikliausiajai jaunosios * 
kartos atstovei — Birutei Ratkevi-I 
čiūtei.

Tebūna leista arčiau su jais susi
pažinti.

L. Eimantas, vos tik atvykęs 1950 
m. pavasarį Londonan, ėmėsi intensy
vaus visuomeninio darbo. Iš esamos 
liet, organizacinės užuomazgos, jis su
kūrė tvirtą organizaciją, apjungusią 
visus tautiečius, pasivadinusią Londo
no Lietuvių Bendruomenės vardu ir 
veikusią dabartinės KLB pagrindais. 
Pastaroji tada dar nebuvo įteisinta. 
Jis išrinktas valdybos pirmininku ir 
šiose svarbiose pareigose išdirbo ligi 
1954 m. Jo vadovaujama valdyba pasi
žymėjo ypatingu veiklumu. 1952 m. 
kovo 1 d. L. Eimanto ir M. Chainaus- 
ko, tada ėjusio v-bos šviet. ir kultūros 
vadovo pareigas. įsteigta šeštadieninė 
mokykla, tebeveikianti dar ir šian
dien. Taip pat prie šios valdybos su
organizuotas bene pirmas šalpos sky
rius, veikęs tokiais pat pagrindais kaip 
ir vėliau įkurtasis šalpos Fondas. Be 
to, L. Eimantas buvo vienas svarbiau
siųjų skautų steigėjų Londone. 1950 
m. bal?23 d. įsteigta S. Daukanto miš
ri dr-vė, jis paskirtas draugininku ir

Iš likusių 8 knygų, po jų skaitymo 
j ir apsvarstymo, pagaliau, buvę liku-

SS Brolijos Vadijos narys ir kaip pa
tyręs skautininkas, nuolat talkinąs 
skautams ir bendrai liet, .veiklai. Ta
čiau jo svarbiausios pareigos, kurias 
londoniečiai labiausiai vertina, ir šian
dien tebėra tos pačios — šeštadieninė-

sios tik trijų autorių knygos, kaip ver
tingiausios, būtent: A. Baranausko 
“Kalvos ir lankos”, A. Mackaus “Jo 
yra žemė” ir V. Šlaito “Ant saulėgrą
žos vamzdžio”.

Kodėl anie du autoriai atkrito p. 
Kardelis irgi išdėstė. Esą, A. Barą:

je mokykloje. Yra aišku, kad jam su- i naus^0 kūryboje dar daugoka žurna-
negalavus, mokykla nebeįstengtų eg
zistuoti. Tai suprasdamas jis dar la
biau įtempia beišsenkančias jėgas ir 
toliau dirba, nebodamas savo silpnos 
sveikatos ir nelaukdamas iš visuome
nės ne tik jokio atlyginimo, bet ir nė 
mažiausios padėkos. Būdamas moky
tojas ne tik iš profesijos, bet ir iš pa
šaukimo, jis. visada suranda laiko 
ateiti į pamokas, jam visada geras 
oras ir niekada nėra jokių kliūčių! : apsisprendęs, suradęs aiškų savo kelią.

listikos,dar daugoka reportažiškos pai
šybos ... Gi A. Mackus — atkritęs to
dėl, kad jo poezijoj dar daugoka ma
nieringumo, mažoka apsisprendimo 
kūryboj, daug blaškymosi, o tikrasis 
menas esąs ten, kur paprastumas, su
prantamumas. Be to, poetas dar tebe
sąs jaunas ir turįs laiko savo tikrąjį 
kelią surasti. Šiaip jau — jis esąs ga
na geras poetas. Šlaitas rastas daugiau

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 

turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.-
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden 
Building. 20 King St. E., not. A. Liudžiaus įstaigoj II augšte, tel JA. 7-5575. 
Sekmadieniais 12 - 2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.

Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

Vokietija | 
£ HAMBURGĘ PRADĖJO DIRBTI la
va Banevičienė NCWC. Emigracija? 
reikaluose galės jinai visiems mielai 
pagelbėti; Povilas Gaidelis dirba di
džiulėje Oskar Wucherpfenning. Ten 
pat pradėjo darbą ir Kristina Gele#- 
niūtė. Antanas Bruzys dirba prie ke
lių tiesimo, firmoje Amandus Kauf
mann. Ten pat jau iš anksčiau dirtta 
iš Sibiro lietuvis Jonas Jockus.

NESENIAI GRĮŽĘ IS SIBIRO, An
tanas Šimkus ir Morta Kuraitė sustf- 
tuokė Hamburge. r £

Prancūzija --
“KAIP GALIMA UŽMIRŠTI 1939X
METŲ PAKTĄ? “Le Figaro”, Parr 

žiuje, ryšium, su Chruščiovo vizitu 
Prancūzijoje t.k. parašė: “Chruščio
vas nepaliaujamai vis kartoja — Ng- 
užmirškite, kas buvo praeityje. Bet 
ką neturime ir negalime užmiršti? Jei 
anot Chruščiovo nieko nereikia už
miršti^ kaip tad galime užmiršti Sta- 
lino-Hitlerio 1939 m. pakĮą, kaip ga
lima užmiršti sovietų įsiveržimą ir 
Pabaltijo, Lenkijos ir- Suomijos pasi
dalinimą? Kaip galime užmiršti Pra
hą, Budapeštą, Korėją? Kaip galime 
užmiršti šešėlius hitlerinių ir stali
ninių diktatūrų?

LENKAI visą balandžio mėnesį ski
ria Katyno aukų mirties 20 metų su
kakčiai paminėti. Paryžiuje pamaldo
se už nužudytuosius Katyne dalyva
vo ir bolševikų okupuotųjų kraštų 
diplomatai — Vengrų, Estų, Rumunų, 
Jugoslavų ir Lietuvių pulk. Lansko- 
ronskis.

Kolumbija
(E) LĖKTUVO KATASTROFOJE 

kovo 15 d. Kolumbijoje žuvo ir lie
tuvis Adolfas Čiuoderis. Lėktuvui nu
kritus neįžengiamose ' giriose, iš 15 
žmonių 9 išsigelbėjo, 6 žuvo.

Lenkija ' .
(E) GAULEITERIO KOCHO MIR- }
TIES SPRENDIMAS Lenkijos vals

tybės tarybos patvirtintas, malonės 
prašymas atmestas; tačiau pagal lenkų 
įstatymus Kochas negali būti pakartas, 
kol' jis:įerga’ ir giflf lovojte/ : į G * 

Australija
Latvaitei Australija nepatiko. Prieš 

kurį laiką 13 latvių grupė persikėlė 
iš Latvijos į Australiją pas gimines. 
Grupėje buvo ir 17 metų latvaite Vi
ja Lubava, kuri kartu su motina* atvy
ko pas tėvą, jau nuo seniau gyvenan
tį Australijoje. Bet mergaitei Austra
lija nepatikusi. Su Sidnėjaus latvįaįs 
ji nenorėjusi palaikyti jokių santykių, 
nesimbkiusi nė anglų kalbos, 6 dėl 
darbo, tai pareiškusi, kad nenoring 
“kapitalistams vergauti”. Australijoje 
gyveną latviai nesą tikrieji latviai gy
veną Latvijoje. Po trijų mėnesių buvi
mo pas nemėgiamus “kapitalistus^ 
Australijoje, mergaitė išvyko’atgal į 
Latviją. (E)

East Coulee, Alta.
Prie mano korespondencijos apie 

lietuvišką programą oro bangomis, til- 
pusios “Tž” Nr. 16, redakcijos pasta
boj yra pasakyta, kad “TŽ” jau buvo 
paskelbusi vasario 4 d. Nr. 5, psl. 5, 
ir pasakoma: “Labai gaila, kad p. VaiS^ 
nis pastebėjo tik jos antrą paskelbi
mą”. Sirgau gruodžio ir sausio mėh. 
ir tuomeU“TŽ” vos galėjau pirmą pt^- 
lapį perskaityti. Bet nuo sausio pa
baigos pasveikau, i? kai esu sveikas, 
tuomet visą laikraitį perskaitau nųb 
pirmo iki paskutinio puslapio. Mini
mą paskelbimą vakario 4 d. Nr. 5 Ž- 
pastebėjau ir perskaičiau. Bet ten del 
lietuviškos programos iš Windsor^ per 
CBC tinklą nieko gero nebuvo pasa
kyta. Nebuvo paminėta kokią yalaft- 
dą ir, kas svarbiausia, net nebuvo pa
sakyta, kurią dieną. Tik buvo pasaky
ta, kad sekančiame nr. bus paaiškin
ta kurią dieną. • $ ;

O kai dėl “Songs of My People” pro
gramos, kurios svetimtautis vedėjas 
ne visuomet priima lietuviams pagei
daujamas lietuviškas dainas ir kartais 
priverčia duoti spiegiančios muzikos, 
redakcijos pataria rašyti tai radijo 
stočiai, gal tankiau.ir pageidaujamąs 
lietuviškas dainas padainuos. , <- 

Labai geras patarimas ir a^ kiek 
sugebu angliškai parašyti, prašau re- 
dkcijos nurodyti tos “Songs of My 
People” programos adresą! -

Reiškiu pagarbą " A. Vaisnis.
Prašomas adresas yra toks: CBC 

“Songs of Aly People”, 354 Jarvis Sfc, 
Toronto, Ont. Red. .

JA Valstybės
IŠ LIETUVOS KVYKTI I JAV So

vietų Sąj. vyriausybė davė leidimą 
Marijai Žalkauskienei, gyvenančiai Pa
nevėžyje. Jos dvi dukros ir sūnus su 
šeimomis gyvena JAV ir motinos at
vykimu rūpinosi paprastu keliu, be 
jokios ‘didžiųjų” pagalbos. Motina pir
miausia atvyksianti pas sūnų Antaną, 
gyvenantį Detroite.

PABALTIJO 20-ties METŲ OKUPA-
CIJOS sukakčiai laisvajame pasau

lyje paminėti ir kaip galima daugiau 
laisvų tautų dėmesį į bolševikų tiems 
kraštams padarytas skriaudas atkreip
ti Niujorke veikia Baltijos Valstybių 
Laisvės Komitetas — Baltic States 
Freedom Committee. Šiam komitetui 
šiemet iš eilės pirmininkauja latvis 
Charles Stankevitzs. Vicepirmininkais 
yra: iš lietuvių pusės J. Audėnas ir iš 
estų pusės A. Mei. Lietuvių grupėn iš 
Niujorko ALTo ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto dar įeina A. Varnas, St. 
Briedis, A. Alksninis, M. Kižytė ir P. 
Vainauskas. Minėjimas bus birželio 12 
d. Town Hall, t.y. salėje, kurioje ren
giami visi geriausi koncertai. Tą pa
čią dieną yra .numatytos specialius 
pamaldos didžiojoje ir garsiojoje St. 
Patrick katedroje. Kita programos da
lis bus vėliau paruošta. Visiems yra 
aišku, kad birželio 12 d. niekas Niu
jorke jokių pramogų nekels.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
renka savo sąjungos centro valdybą 
korespondenciniu būdu. Rinkiminė 
komisija, kuri yra Čikagoje, visiems 
nariams išsiuntinėjo kandidatų sąra
šus. Jų yra du — vienas iš Čikagos, 
antras iš Vašingtono. Taip pat du są
rašai kandidatų ir r revzijos komisiją 
— vienas iš Clevelando, antras iš Va
šingtono. Nariai balsavimo lapus rin
kiminei komisijai turi grąžinti iki ba
landžio 25 d.

LFRONTO BIČIULIŲ, JAV ir Ka
nados, studijų ir poilsio savaitė bus 
liepos 30 - rugpjūčio 7 d. Kennebunk- 
porte. Laukiama apie 150 stovyklau
tojų.

KREPŠINIO RINKTINĖS, kuri lan
kėsi Pietų Amerikoje vardu, į Monte
video buvo pasiųstas laiškas — krei
pimasis į Montevideo studentiją, ku
riame stebimasi, kad prezidentui Ei- 
senhoweriui lankantis Montevideo stu
dentų buvo sukeltos triukšmingos de
monstracijos, kurių metu visdėlto ne
paaiškėjo jų priežastis. Laiške sako
ma, kad geriau būtų buvę savo norus 
pareikšti memorandumo forma ir gau
ti prezidento audienciją. Rinktinės 
sportininkai apgailestaują, kad buvo 
imtasi nekultūringo žygio, darančio 
gėdą kultūringam kraštui. Jiems at
rodą, jog tai darbas tų imperialistų, 
kurie nuo 1939 m. užgrobė ir naikina 
nepriklausomas tautas, kaip Lietuva, 
Latvija, Estija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, Lenkija, R. Vokietija. 
“Dieve apsaugok Urugvajų nuo šitos 
komunistinės grėsmės”, — sakoma 
laiške.

Laišką pasirašė krepšinio rinktinės 
vadovas Adamkavičius. Jis buvo pa
siųstas per Lietuvos pasiuntinybę, ku
ri pranešė, kad laiškas buvo išsamiai 
komentuotas Urugvajaus spaudos.

KUN. V. MINCEVIČIUS į Italiją 
grįš gegužės mėnesį. Dabar jis lanko
si Kalifornijoje, žada dar aplankyti 
Kanadą, apie gegužės 1 d. jis bus dar 
Waterbary.

A. VARNAS, Niujorko Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas ir lie
tuvių demokratų grupės pirmininkas, 
balandžio 3 d. su demokratų partijos 
delegacija išvyko į Maskvą ir Vilnių. 
Vilniuje jie tebūsią 3 d., o išviso iš
busią 10 dienų. I Niujorką delegaci
ja grįšianti prieš Velykas. Niujorko 
lietuvių shiogsniuose dėl to yra vi
sokių komentarų. Daugelis mano, kad 
ALTo oficialiam žmogui lankytis So
vietų Sąjungoje ir pavergtoje Lietu
voje dabar netinką. Bet kita vertus 
ar negerai, kad amerikiečiai demokra
tų partijos nariai būdami Vilniuje be 
specialių okupanto priskirtų vadovų 
bei informatorių turės taip pat lietu
vį, kuris pats galės daug ką paaiškinti 
vietoje ar vėliau, galės taip pat at
kreipti amerikiečių dėmesį į tai, į ką 
bolševikiniai vadovai tikrai neat
kreiptų.

A. Varnas tuo būdu bus pirmasis 
lietuvis pereito karo pabėgėlis aplan
kęs Lietuvą. Dar prieš jį išvvko į Eu
ropą, taip pat vyksianti į Vilnių tėvų 
aplankyti, p. Paprockienė, bet ji Lie
tuvos dar berods nepasiekė, dar tebe
vieši pas Europoje studijuojančią 
dukrą. . . w

Apyl. v-bos pirmininkas, iteikda-j p0 J. Kardelio kalbos, L. Verbickai- 
mas premiją, linkėjo jam .sveikatos irj tė paskaitė V. Šlaito kūrybos du ei- 
prašė ir toliau jaunimo širdyse kurs-j lėraščiu, kurių tarpe — titulinį kūri- 
tyti tautinę ugnį, kad ji neužgestų j nį “Ant saulėgrąžos vamzdžio”. 
Lietuvai. J Rašytojų D-jos v-bos įgaliotinio

. žodis. Šią pareigą atliko rašyt. J. Kra- 
j likauskas. Jis kalbėjo neilgai, bet la- 
i bai gražiais žodžiais, kruopščiai su- 
f dėstytais sakiniais ir sodria mintimi. 
: (Jo kalbą žr. 6 psl. Red.).
| Koncerto programą išpildė Toronto 
i dainos pajėgos, vadovaujamos muz. St. 
į Gailevičiaus — mišrus choras “Var
pas”, vyrų kvartetas (paskirai pasiro
dė iš kvarteto solistai: V. Bigauskas ir 

į H. Rožaitis) ir sol. J. Sriubiškicnė.
Choras “Varpas”, su didele impre

sija ir impozantiškumu išpildė E. Gai
levičiaus, K. Kavecko, K. V. Banai 
čio ir Ed. Grieg kūrinius.

Vyrų kvartetas per du pasirody
mus, puikiai išpildė J. švedo, St. Šim
kaus,. A. Kačanausko, Fr. Schubert, 
G. Bizet ir R. Rodgers kompozicijas.

Solistė J. Sriubiškicnė — taipogi per 
du pasirodymus — imponuojančiai in
terpretavo St. Gailevičiaus, A. Kača
nausko ir G. Pucini kūrybą.
x Sol. H. Rožaitį girdėjome subtiliai 
padainuojant St. Šimkaus ir Fr. Schu
bert, o sol. V. Bigauską — J. Gruo
džio ir G. Verdi kompoziiejas.

Solistams ir kvartetui akompanavo 
ir chorui dirigavo muz. St. Gailevi- 
čius, o chorui akompanavo D. Skrins- 
kaitė.

Po programos choro dirigentas St. 
Gailcvičius ir sol. J. Sriubiškicnė bu
vo apdovanoti gėlėmis, o visi progra
mos išpildytojai — gražiais Bendruo
menės pirmininkės padėkos žodžiais.

Po to programos dalyviai puikiame 
priėmime p-lės Skripkutės namuose, 
buvo skaniai pavaišinti. O jie atsidė
kodami šeimininkei sugiedojo “Ilgiau
sių metų”. Pr. Alšėnas.

Birutė Ratkevičiūtė, duktė Onos Zo
fijos ir Andriaus Ratkevičių, gimė 
1936 m. Kaune. Iš Lietuvos išvyko 
1944 m. Vokietijoje lankė liet, gimna
ziją. Kanadoh atvyko 1948 m. Baigusi 
čia gimnaziją^ jr Business College, da
bar dirba kahadiškoje firmoje sekre-

ii vti-vc, Jio uaormiao vii ciM^iiiiiirku 11 . - , , . __

juo išbuvo ligi 1955. X. 1, kai buvol,torc irJąnko vakąnnes paskaitas Va
pakviestas “Skautų Aido” administra
torium. -

Nemažiau aktyvus L. E. buvo ir Vo
kietijoje. Liet, stovykloje Waidene jis 
pirmas komendantas, nuolatinis LT 
Bendruomenės pirmininkas ligi išvy
kimo ir lietuvių kalbos dėstytojas 
liet, gimnazijoje.

Nežiūrint didelių sveikatos trukumų, 
jis ir šiandien tebėra kupinas energi
jos ir pasišventimo lietuviškam dar
bui: kaip “Sk. Aido” administratorius,

DŽIAUKITĖS ŠVARIU, PATIKIMU, NEBRANGIU 
NAMŲ APŠILDYMU!
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. PAKEIČIAMĄ DEGINTUVĄ 

pritaikintą jūsų esamai krosniai.

• t P*®® mėnesiui
•1 Nemokamas pakeitimas ■ • Nemokamas pristatymas ■
• Nemokamas įmontavimas • Jokio amortizacijos mokesčio • *>
• Jokio jmokėjimo ' • Nemokamas aptarnavimas

I GARANTUOTAS JMONTAVIMAS — VELTUI KROSNIES PRIEŽIŪRA

Į skambinkite ^onsumers'^as
’ 19 Toronto St., Toronto - EM. 2-5858 Local 500

karų Ontario Universitete. Gyvenda
ma West Lome, ji buvo išrinkta revi
zijos komisijon, o atvykusi j Londoną 
1958 m. išrinkta apyl. valdybon, vė
liau perinkta ir joje tebedirba dar ir 
šiandien, kaip jos pavyzdinga sekre
torė. 1958 m. M. Chainauskui sutikus 
būti taut, šokių vadovu, ji, padeda
ma tėvelių ir sesutės, suorganizavo 
jaunų šokėjų ’ ratelį, kuris tebeveikia 
ir dabar. Be to, ji viena pavyzdingiau
sių LL Choro dalyvių ir viena veikliau
sių skaučių — Londono Viet. Panemu
nės miško mišriosios dr-vės draugi
ninke. Būdama malonaus būdo 
visų mėgiama. Nėra parengimo, ku
riame ji aktyviai nedalyvautų.:, tik 
ir girdi: Birute, padėk čia, Birutėle 
— ten... Visur jos pilna, nes ji ne
žino žodžio “ne”. Kam tik ką reikia 
parašyti, ką pavežti ar kitu būdu pa
dėti, visur jr sutinka ir puikiai vis
ką atlieka. Ji nesivaiko tuščių ambi
cijų, o žino nuoširdų darbą savo tau
tai. Tai yra nepaprastai gražus pavyz
dys mūsų jaunimui. Birutė, kad Ir 
brendusi Kanadoje, ne tik pati susira
do lietuviškąjį kelią per tremties miš
ką* bet ir kitus jaunuolius skatina 
į lietuvišką Veiklą paraginančiu žo
džiu ir savo kruopščiu darbu.

Apyl. v-bos pirmininkas, įteikdamas 
šiai liet, vaidilutei premiją, linkėjo 
jai ir toliau būti ta šiaurine žvaigž
dute, taip skaisčiai šviečiančia mūsų 
Atžalynui!

Premijos didžiosiose liet kolonijose 
siekia net tūkstantį dol. Mums tai gali

būti tik tuščia svajone. Mes siekia
me tik šimtinės, tačiau šiais metais 
ir tos dar neįstengėme — įteikėme 
tik simbolines premijas: kiekvienam 
po menišką Vyt. Pačkausko adresą ir 
$25 nusipirkti dovanėlei.

Sveikatos ir ištvermės darbštiesiems 
mūsų visuomenininkams! D .E.

O. Z. RATKEVIČIENĖ, didelė lie 
tuviškos veiklos rėmėja, neseniai grį
žo iš ligoninės po sunkios ir sėkmin
gos operacijos ir jau baigia pasveikti. 
Būdama ligoninėje ji susilaukė datig 
lankytojų ir tiek gėlių, kiek labai re
tas ligonis gauna. Gail. sesutės susi
darė įspūdį, kad ji yra žmona labai 
turtingo asmens: jos nespėjo gėles 
nešti ir nebegalėjo surasti vietos joms 
patalpinti. Taigi turtuolio įspūdį ga
lima sudaryti ne tik turint daug pini
gų, bet ir atlikus daug naudingų darbų 
visuomenei, kuri nelaimės atveju su
grįžta nuoširdžiu dėkingumu atsily
ginti už visa gera. Kaip gera turėti 
daug draugų!

Poniai linkime ateity dvigubai ge
resnės sveikatos!

M. CHAINAUSKAS, s.v.vyr^kltn., 
skautų vadovybės paskirtas naujuoju 
vietininku & Daukanto skautų vieti-

ninkijai Londone. Naujajam pareigū
nui linkėjimas: kad skautų veikla čia 
dar labiau pagyvėtų ir kad jis būtų 
vaikučių taip pamėgtas, kaip ir jo 
pirmtakūnas sktn. O. Gešventas, ne
seniai išvykęs į JAV. Pastarajam pri
klauso tėvų dėkingumas už atliktus 
čia darbus ir nuoširdus linkėjimas: 
sėkmingai naujoje vietoje įsikurti ir 
toliau su tokia pat energija dirbti 
pamėgtąjį skautijos darbą su JAV 
liet jaunimu. M. Chainauskas pri
klauso tai šeimai, kurioje nėra ne 
skautų! Jis pats — vietininkas, žmona 
— v.s.vyr.skltn., Danutė — v-ko pava
duotoja, sūnus ir dukra — jaunieji 
skautai. Be to, žmonos tėvelis V. Gu
delis — skautų rėmėjų pirmininkas ir 
Džiamborės Fondo įgaliotinis. D.E.

Pigiausi 
SIUNTINIAI 

į Lietuva 
PRAMONĖS GAMINIAI — 

MAISTAS — VAISTAI 
Siuntiniai pristatomi per 34 sar.
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835 QUREN ST. W„ TORONTO ' 
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RighSTiine Watch and Cl^y 

2748 Dundas St. W. Tel. RO. 3-1862
laikrodžiai ir žadintuvai, darbas aibe-Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, narnas ai 

karnas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
. FELIKSAS BARZDŽIUS
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MYLIMIEJI KRISTUJE,
BROLIAI KUNIGAI, SESELĖS VIENUOLĖS, BROLIAI IR SE

SĖS PASAULIEČIAI!
Visus nuoširdžiai sveikinu Kris

taus Prisikėlimo šventės proga. 
Linkiu, kad šios šventės turinys 
visus nuteiktų džiaugsmui, vil
čiai, drąsai if norui tobulinti sa
vo sielą, teikti šviesos vsos žmo
nijos gyvenimui.

Kūne liūdite dėl brangaus as
mens mirties, susiraminkite. Mir
tis yra prisikėlimui ir gyveni
mui.

Kurie liūdite dėl siautėjančių 
pasaulyje neteisybių ir nedory
bių, skaudžiai palietusių ir mūsų 
tautą, atsiminkite, kad žmonių 
klaidos gali ir turi būti pataisy
tos pačių žmonių, nelaukiant ste-

buklo iš dangaus. Tai tepažadina 
kiekviename mūsų atsakingumo 
ir galios pajautimą. Tepažadina 
mumyse didesnį entuzijazmą 
skleisti visuomenėje kilnesnę, 
kirkščioniškesnę dvasią, kuri 
sklisdama keltų žmoniją naujam 
gražesniam gyvenimui. Kristaus 
Prisikėlimo stebuklas teuždega 
visus entuzijazmu visos žmonijos 
gyvenimą naujinti Kristaus Evan
gelijos dvasioje.

Velykų ryto šv. Mišių aukoje 
visus jus su meile pavesiu Išgany
tojo maloningumui. Nuoširdžiai 
jūsų Kristuje

Vysk. V. Brizgys.

DIDELIO MASTO PAGALDA P. AMERIKAI
KANADOS KATALIKŲ VYSKUPŲ GANYTOJINIS LAIŠKAS

žmonių, steigti ligonines, prie
glaudas, dispanserius, mokyklas. 
Pasauliečiai raginami taipgi siųs
ti savo atstovus ir P. Amerikoj 
įsijungti į apaštalinį darbą. -

Vyskupai taipgi esą numatę ati
daryti duris visų Kanados kata
likiškų institucijų P. Amerikos 
studentams bei seminaristams, 
rekomenduotiems jų vyskupų. 
Esą tikimasi prieiti prie profe
sorių ir studentų pasikeitimo. 
Tuo būdu esą bus prisidėta prie 
gelbėjimo -akcijos P. Amerikos 
kraštų, kuriems gresia bedievy
bė, marksistinės diktatūros bei 
anarchija.

Laiškas 
‘Jei mūsų 
sius, kurių
dvasinę gerovę ir socialinę pa
žangą visoms šio žemyno tau
toms. Jos sustiprins pasaulio tai
ką, išsaugodamos žmogaus laisvę 
bei vertę ir paskatins išsiskleidi
mą krikščioniškosios kultūros bei 
civilizacijos, kuri buvo įdiegta 
Naujajame Pasaulyje, preš beveik 
500 metu

Kanados vyskupai paskelbė 
bendrą laišką tikintiesiems, ku
riame išdėsto reikalą telkti pagal
bą P. Amerikos katalikams ir 
kviečia visas Kanados katalikų or
ganizuotas ir neorganizuotas pa
jėgas didelėn talkon. Esą P. Ame
rikoj šiuo metu gyvena 167 mil., 
t.y. 34% viso pasaulio katalikų, 
tačiau jie teturi 35.000 kunigų. 
Apie 40.000 vietovių visai neturį 
kunigų. Pagal J. Tautų apskai
čiavimus, P. Amerikoj per 40 
metų būsią 600 mil. gyventojų ir 
jos reikšmė labai padidėsianti. 
Kol kas P. Amerikos kraštai ne
pajėgią nei finansiškai, nei dva
siškai plėsti katalikybės, ir todėl

SOVIETAI IŠGYDĖ AUSTRIJĄ NUO KOMUNIZMOi

Savaitės įvykiai

Pokario metu Austrijos būklė 
nuo Vokietijos labai skyrėsi. Nors 
abi valstybės buvo dalinai oku
puotos Sovietų S-gos, tačiau, 
austrų laimei, ir sovietai (ne tik 
amerikiečiai bei anglai) savo zo
noje austrams daugeliu atveju 
leido savarankiškai tvarkytis. 
Svarbiausia, kraštui neužmetė 
prievarta Maskvos diriguojamo 
komunistinio režimo, kokį užmetė 
ir iki šiol laiko Vokietijos savo 
zonoje. Šitai leido austrams atsi
kurti, suklestėti demokratinėms 
partijoms ir, be didesnių truk
dymų, tvarkytis kultūriniai bei 
socialiniai pagal savo tautos pa
geidavimus.

Dviejų partijų sistema
Visą pokario metą,- renkant 

Austrijos parlamentą, beveik vi
sa tauta (apie 80-90% balsuoto
jų) savo balsus atiduoda dviems 
partijoms: OeVP (A. liaudies par
tija — krikščionys demokratai) ir 
SPoe (A. socialdemokratu parti
ja).

Trečioji savo dydžiu partija 
yra kraštutinės dešinės, visai ma
žytė, krašte labai nemėgiama (dėl 
to su ja, kaip ir su komunistais, 
nei krikščionys demokratai, nei 
soc. demogratai nebendrauja).

Austrijos komunistų partija 
tuoj po karo į parlamentą pajėg
davo pravedi eile savo atstovų, 
tačiau juo ngiau krašte laikėsi 
Sov. S-gos okupacinės pajėgos, 
tuo labiau silpnėjo Austrijos ko
munistai. Gi paskutiniu laiku, kai 
sovietai pasitraukė iš Austrijos, 
kp tiek susilpnėjo, kad per pas
kutiniuosius rinkimus. į parla
mentą nepravedė nė vieno savo 
atstovo. Kai kraštas komunizmą 
gavo pažinti praktikoje, tai grei
tai nuo jo “išsigydė”.

Didžiausioji partija yra krikš
čionių demokratų, tačiau ji ne
gauna tiek balsų, kad galėtų val
dyti viena ir, norom nenorom, tu
ri sudaryti koalicinę vyriausybę 
su soc. demokratais, čia Austri
ja skiriasi nuo anglosaksų kraš
tų: nors ta pati dviejų partija sis
tema, tačiau Austrijoje valdo dvi 
partijos, beveik be opozicijos.

Abi partijos laimėjo 
rinkimus, bet nepatenkintos...
Abi didžiosios partijos, drauge 

bevaldydamos kraštą, žymiai pri
artėjo prie viena kitos tiek savo 
programomis, tiek dydžiu .... Už
sienio politikoj visą laiką abi 
partijos sutardavo, tačiau ir vi
daus politikoje įvyko reikšmingų 
suartėjimo posūkių; čia dideles 
nuolaidas padarė socialdemokra
tai. Bekeisdami savo programą 
(1958), soc. dem. atsisakė eilės 
marksistinių dogmų ir ryškios 
antiklerikalinės pasaulėžiūros. To 
pasėkoj susidarė tinkamesnė at
mosfera išspręsti konkordato 
klausimą Austrijos katalikams 
palankia prasme. Socialinėj sri
ty soc. demokratai, matydami 
nuolatinio Austrijos ūkio minis- 
terio prof. Kamitz. (krikšč. dem.) 
vestos laisvojo ūkio politikos pa
sisekimą ir naudą (kaip ir V. Vo
kietijoje) atsisakė žymios dalies 
savo suvalstybinimo programos. 
Aplamai, Austrijos soc. dem. aiš-

M. MUSTEIKIS (ELI)

kiai palinko Skandinavijos socia
lizmui.

žinoma, svarbiausioji tų refor
mų priežastis buvo ruošimasis ar- 
timiausiems parlamento rinki
mams, nes vadai matė, kad po so
vietų okupacijos marksistinė lini
ja krašte neturės didesnio pasi
sekimo.

Kad užbėgus soc. demokratų 
siekiams už akių — kol naujos re
formos krašte dar neišpopulia
rintos, min. pirm. Julius Raab, 
kurs drauge buvo kr. demokratų 
galva (dabar šį postą užleido jau
nesniam), parlamento rinkimus 
paskelbė žymiai anksčiau norma
laus termino — 1959. V. 10.

Šie rinkimai abiems partijoms 
atnešė savotišką staigmeną: soc. 
demokratai gavo daugiausiai bal
sų, bet kr. demokratai į parla
mentą pravedė vienu atstovu dau
giau ... Abi partijos skelbiasi 
laimėjusios rinkimus, bet dėl ši
tokio “laimėjimo” buvo labai 
sunku sudaryti naują vyriausy
bę: abi partijos reiškė pretenzi
jas užimti svarbiausius postus. 
Atrodė, kad susitarti išviso bus 
neįmanoma ir teks skelbti nau
jus rinkimus. Tik po gerų dviejų 
mėnesių tąsymosi pavyko sudary
ti vyriausybę. , ' ' .

Proporcinė valdžia
Naujosios vyriausybės min. pir

mininku liko vėl Julius Raab — 
kd, tačiau antrą svarbiausią — 
užsienio reikalų ministerio postą 
(kurį iki šiol nuolatos turėjo kd), 
gavo soc, dem. Bruno Kreisky. 
Ir taip panašia tvarka buvo pasi
dalinta visos ministerijos. Be to, 
kiekvienas ministeris gavo prie
šingos partijos sekretorių, taip, 
kad viena partija galėtų kitą 
kontroliuoti ar net... varžyti. Ši
tokia “proporcija” persimetė ir 
į kitas' įvairias valdžios įstaigas, 
pasireikšdama neigiamais reiški
niais. Besiskirstant postus, įvyko 
taip, kad daug kur buvo žiūrima 
daugiau partinės priklausomybės, 
kaip asmens kvalifikacijų ... Ši
tai krašte iššaukė didelį nepasi
tenkinimą, kurs nėra pranykęs 
dar ir dabar.

Ir čia įvyko
“ūkinis stebuklas”
Sovietams iŠ Austrijos pasi

traukus, gerovė krašte staiga žy
miai pakilo. Jau nekalbant apie 
demokratines laisves, nuostabiai 
pakilo krašto ūkis; sunormalėjo 
kainos, pakilo uždarbiai, prany
ko nedarbas. Sakoma, kad ir 
Austrijoje įvykęs panašus “ūki
nis stebuklas”, kaip ir V. Vokie
tijoje, o socialinio aprūpinimo 
srity austrai kaikuriais atvejais 
pralenkė net vokiečius.

Austrijos užsienio politika 
kreipia pasaulio dėmesį
Kad ir maža valstybė, tačiau 

paskutiniu laiku Austrija vis dau
giau atkreipia į save Vakarų 
valstybių dėmesį, taipgi ir Rytų? 
Užsienio politikoj Austrija sten
giasi išlaikyti neutralumą, tačiau 
tai nelengva. Neseniai Austrijos 
užs. reikalų ministeris dr. Bru
no Kreisky, be kitų valstybių, laft-

kėši ir Lenkijoje. Čia jis vienoje 
kalboje prieš plačią komunistų 
auditoriją drąsiai ir aiškiai pasi
sakė už Vakarų pasaulį, už par
lamentinę demokratiją, už Vaka
rų ir Rytų Vokietijos susijungi
mą, už laisvą berlyniečių apsi
sprendimą dėl Berlyno ateities ir 
kita. Taip pat pasisakė prieš so
vietų sistemą, prieš sovietų da
bartinius kėslus Berlyne ir griež
tai atmetė savu laiku lenkų pasiū
lytą, o Sovietų S-gos išpopulia
rintą karinių jėgų Europoje ati
traukimą (disangagement). ši 
min. Kreisky kalba atkreipė juo 
didesnį dėmesį, kad taip aiškiai 
pasisakyti nedrįsta nė žymieji 
Vakarų valstybių politikai, kai jie 
lankosi Rytuose, ši kalba ypač 
nemaloni buvo Kreisky kolegoms 
— V. Vokietijos socialdemokra
tams, kurie dar ir šiandien,pasi
sako už karinių jėgų atitraukimą 
Europoje bei prieštarauja V. Vo
kietijos vedamai užs. politikai.

Ir kitu atžvilgiu Austrija at
kreipė į save nemažą dėmesį: ne
seniai ji įstojo į vadinamą Euro
pos mažąją „laisvosios prekybos 
zoną — antrąją Europos valsty
bių ūkinę sąjungą, kuriai pri
klauso Skandinavijos valstybės, 
vadovaujamos Anglijos, šį Aust
rijos žingsnį min. Kreisky pa
grindė neutralumu; esą tuo at
žvilgiu minėtų valstybių grupėje 
yra patogiau. Tačiau šiuo žygiu 
yra labai nepatenkintos Prancū
zija ir ypač V. Vokietija, kurios 
vadovauja jau seniau įsikūrusiai 
vadinamai Europos ūkinei ben
druomenei, kuriai priklauso V.. 
Vokietija, Prancūzija, ‘ Italija, 
Belgija^ Olandija ir Luksembur- 
gas. Buvo norima, kad ir Austri
ja į šią ūkinę bendruomenę įsto
tų,* o vėliau prisijungtų ir visa 
minėtoji “mažoji laisvosios pre
kybos zona”. Austrijos įstojimas 
į pastarąją grupę sumažino gali
mybę artimesniu laiku atsiekti 
visos Europos ūkinio apsijungi- 
mo (tam ypač priešinasi Anglija).

šitie faktai parodo, kad ir ma
ža valstybė, kaip Austrija, gali 
turėti nemažos įtakos ir tarptau
tinės politikos įvykių raidai.

pagalba iš šalies būtina, juo la
biau, kad ten jau veržiasi įvairios 
sektos. Pagalbai organizuoti, po
piežiaus Jono XXIII pavedimu, 
sudaryta tarpamerikinė vyskupų 
komisija, kurį jau pradeda telkti 
reikalingą pagalbą. Kanadiškėn 
komisijon įeina: arkiv. J. Le
mieux, arkiv. G. Cabana, arkiv. 
P. Bernier, vysk. J. C. Cody, 
vysk. F. Allen ir vysk. A. Sans- 
chagrin. Komisijos pirm, išrink
tas Otavos arkiv. J. Lemieux, do
mininkonas, sekretoriais — To
ronto vysk, pagalb. F. Allen ir 
Amos apaštal. adm. A. Sanschag- 
rin, oblatas.

Vyskupai savo laiške pažymi, 
kad jau 1958 m. birželio 1 a. P. 
Amerikoj kaip misijonieriai dir
bo 1000 kanadiečių kunigų, vie
nuolių, 5 vyskupai ir daugybė pa
sauliečių. Ši pagalba betgi ne
santi pakankama, ir Kanados vys
kupai įsipareigoję siųsti iš savo 
vyskupijų po keletą kunigų, kurie 
P. Amerikoj turėsią pirmoj eilėj 
dirbti vietinių naujų kunigų pa
ruošime. Visos ‘ vienuolijos kvie
čiamos ten siųsti daugiau savo

KAS NAUJO

V

"Jie atlieka tai gražiai ir iškilmingai"
Paprastai, gražiai... ceremonijos pilnos žmogaus supratimo 

dvasios... ramūs veiksmai nedrumsčią susikaupusių maldų. 
Per daugiau kaip šešiasdešimt metų Wm. Speers yra laimėjęs 

simpatijų daugelio širdyse... ir yra pasiruošęs mielai padiskutuoti 
su jumis kiekvieną laidotuvių tvarkos planą, įskaitant ir mūsų 

įprastinius pasiruošimus.

Wm. SPEERS FUNERAL DIRECTORS
(LAIDOTUVIŲ NAMAI)

DUNDAS ST. WEST (prie Keele) RO. 7-2154

Kanados bankai pranešė, kad 
amerikinės monetos nebebus pri
imamos vienodu kursu su kana- 
diškėmis; už 25 et. monetą rei
kėsią mokėti 2 et., o už 50 et. 
monetą — 4 et. Tuo norima nusi
kratyti amerikinėmis monetomis, 
kurios sudaro ketvirtadali apy
vartoj esančių Kanados monetų. 
Automatų savininkai susirūpinę, 
kad kanadiečiai nenukreiptų 
amerikinių monetų į juos, nes 
tada per metus padarytų apie mi
lijoną dol. nuotsolių. /• .

Pragyvenimo lygio rodyklė ko
vo 1 d. krito vieno nuošimčio 
penktadaliu: buvo 127,2, dabar 
126,9. Tai jau ketvirtas mėnuo iš 
eilės su krintančia pragyvenimo 
rodykle ir reiškia atpigimą 1,5 
taškų. Augščiausiai rodyklė buvo 
pakilusi praėjusi lapkričio mėn. 
— 128,3. Pernai kovo 1 d. pragy
venimo rodyklė siekė 125,5. Tai 
rodo, kad nežiūrint atpigimo kai- 
kurių gaminių pastaraisiais mė
nesiais, pragyvenimas per metus 
yra pabrangęs. Apskaičiavimo 
pagrindu yra imamas 1949 m. 
pragyvenimo lygis vertinant ji 
100 taškų.

Atominė elektros jėgainė Dou
glas Point vietovėje prie Htfron 
ežero bus baigta Įrengti 1965 m. 
ir galės pagaminti 200.000 kilo
vatų energijos. Jos kaina bus 
kaip ir anglimis gaminamos. Pa
našią jėgainę statydinasi ir ame
rikiečiai. Ji bus įrengta 1968 m. 
Kanados atominės elektros jėgai
nės pagaminta energija, žinovų 
apskaičiavimu, bus pigesnė, neš 
būsią naudojami paprasteni ga
mybos būdai. Kanadiškėjė jėgai
nėj būsią vartojamas sunkusis 
vanduo ir natūralinis uranijus, ovanduo ir natūralinis uranijus,
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Lake Simcoe
kuro alyvos ir hurnerių optornovimos
Toronte, lietuviško; kolbontieji klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-618)
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Prancūzijos prezidento gen. De Gaulle vizitas Britanijai pasižy

mėjo dideliu iškilmingumu ir nuomonių skirtumu. Prieš 20 metų 
tas pats De Gaulle atvyko į Londoną kaip mažai žinomas sumuštos 
prancūzų armijos generolas ir suorganizavo išlaisvinimo komitetą. 
Praėjusią gi savaitę jis atvyko kaip laisvos Prancūzijos prezidentas 
ir pareiškė, esą jo išlaisvinimo žygis buvo išmintingas, nes parodė, 
kad laiko tėkmėje tikrosios vertybės neišnyksta. Ir britų vyriau
sybė, ir visuomenė prezidentui De Gaulle reiškė daug simpatijų 
bei pritarė jo minčiai, kad Britanija, JAV ir Prancūzija turinčios 
bendrai laikyti taikos frontą. Nuomonių skirtumas pasireiškė ūki
nėje srityje. Kaip žinoma, Pran-»----- -—----------------- ----------- —
cūzija priklauso bendrajai V. Eu- Į tumui tarp abiejų pozicijų at
ropos rinkai drauge su V. Vokie- j rodo, kad Kipro nepriklausbmy- 
tija, Belgija, Olandija, Italija, bė gali nusitęsti ir pareikalauti 
Luksemburgu. šie kraštai yra i naujų aukų, juoba, kad arkiv. Ma- 
sutarę palaipsniui panaikinti tar- 
pusavius muitus ir juos taikyti 
tiktai nepriklausantiems kraš
tams. Britanija gi ir yra tų kitų 
kraštų tarpe drauge su Švedija, 
Norvegija, Šveicarija, Danija, 
Austrija, Portugalija. Ši septy
niukė yra sudariusi atskirą ūki
nę organizaciją, kuri neturi ant- 
valstybinio organo ir remiasi dau
giau laisvo pobūdžio mainais. Jai 
vadovauja Britanija, kuri mato, 
kad V. Europos ūkinis suskilimas 
gali persimesti į politinę sritį. 

(Buvo manyta, kad De Gaulle vi- 
" zitas prisidės prie kompromiso 

į suradimo, bet kol kas nematyti 
tokių ženklų.
Sužeistas P. Afrikos premjeras 

įsisiūbavusi rasiu kova P. Af- .. , . ,. , , -.
irikoj jau praliejo daug kraujo: kĮausomybe paliekant jas Pran- 
! žuvo virš 70 negru, keletas bal- euzijos unijos rėmuose Prancu- 
! tųjų, šimtai sužeistų iš abiejų pu- zlj°s,, u.n|?a, buvo Paskelbta 1958 
siu. Policijos ir kariuomenės da- P1'.’ ^ai sitema tapo ne-
liniai, kovodami su streikuojan- j beįmanoma T ada buvo pasiūlyta 
čiais negrais, apsupo keletą negrų;—Vhhai kolonijų pasiriųkti arba 
kolonijų ir tūkstančius ju su- i autonomiją Prancūzijos unijos 
ėmė. Net ir baltieji, pasisakę reniuose, arba n^ 
prieš vyriausybės politiką, buvo Pastapaią pasirinko tiktar Gvine- 
suimti. Visos politinės negru or- ]a‘ Seb.au pradėjo reikšti pre- 

i ganizacijos uždarytos. Suspenduo- i Į nepriklausomybę ir kiti 
i tas negru pasu istatvmas riaušių krastaE Prancūzijos vyriausybe 
i metu buvo'vės įvestas ir paskelb-:untare pakeisti unijos konstituci- 
tas reikalavimas negrams, sude-' ta prasme, kad joje galėtų da
giausiems pasus, išsiimti naujus ^'ivau^. n. nepriklausomi krasta!. 
sumokant po vieną sv. sterlingų. *ls nutarimas dar turės būti pa- 
Šioj įtampoj įvyko pasikėsini- ptvlrtintas Prancūzijos parla- 
mas prieš premjerą Vėrwoerd,!fiient0’
nuvykusi atidaryti ūkio parodos? Griūva Italijos vyriausybė?
— anglų kilmės ūkininkas Pratt Premjero Tambroni vyriausy- 

. i paleido porą šūvių, pataikiusių į bė. sudaryta iš vienų kr. demok- 
! premjero galvą. Kol kas skelbia- ratų, prisistatė seimui ir buvo 
ma. kad premjeras nesąs mirties patvirtinta kelių balsų dauguma.

i pavojuje.
Kipras derasi ir grasina

...... I Kipro salos nepriklausomybė J daugumos. Reikėjo pasitelkti ki- 
kviečiami ruoštis į svečius To-i turėjusi būti paskelbta kovo 19 tas grupes — 24 fašistų atstovus 
ronte. - • d., liko atidėta neribotam laikui.. ir kelis nepriklausomus — suda-

. .. . rir-tai dėlto. Ęritanija nesuti- ryti reikiamai daugumai300 \
DĖMESIO ŠIUNČIANTIEMS T ko nusileisti dėl karinių bazių balsų. Balsavo prieš: "140 komu- 
VAISTUS Į LIETUVĄ j ploto sumažinimo. Kipro atsto- nistų, 88 kairieji socialistai, 17 
Turime žinių, kad Lietuvoje vai — arkiv. Makarios ir Kučuk demokratinių socialistų, 18 libe- 

pradedama stipriau kontroliuoti — siūlė sumažinti jas iki 26 kv. ralų, 18 monarchist ir 12 smul- * 
vaistų išdavimą. Gavusieji iš už- mylių,_britai gi sutiko nusileisti kiųjų partijų atstovų. Vienas vy- 
sienio vaistus turi pristatvti re- muo 150 ki 123.5. Derybos sau- riaušybes narys Pastore atsista- 
ceptus ar pan. Matvt, kaikas siun-j šio mėn. liko atidėtos, nors bri- ■ lydino protestuodamas prieš fa
cia didesnius vaistu kiekius arba i tai per savo gubernatorių Kipre įšistų talką. Jį pasekė dar keli mi- 
siuntinėja kitais, ne gydymo, i tęsė pasitarimus su Kipro atsto- į misteriai ir gresia suirimas, nors 
tikslais. ivais. Esant tokiam žymiam skir-j premjeras pasiryžęs laikytis.

Būtų tikslu vaistų gavėjus iš i 
anksto individualiai įspėti, kas m r a
siunčiama, kad pasirūpintų do- Liet. Kasytojo D-jos 1959 m. premija 

paskirta VI. Šlaitui
LRD sudarytoji jury komisija: 

paskelbė šitokį premijos paskel
bimo aktą:

“Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijos jury komisija — pirm, 
dr. Henrikas Nągys, sekretorius 
Jonas Žmuidzinaš, nariai Jonas; 
Kardelis, Vytautas Tamulaitis ir 
Juozas Kralikauskas — peržiūrė-

baigiamas žodžiais: 
pastangos duos vai- 
tikimės, jos pakels

TIK PRISIKĖLIMAS galutinai išryškino, kas yra Atpirki
mas; ne tik tai, kas yra Dievas, kas mes esame, kas yra nuo
dėmė; ne tik tai, kad Dievo vaikams liko parodytas kelias 
į naują veikimą bei duota jėga jam pradėti ir jį ištesėti; ir ne 
tik tai, kad atlyginta liko nuodėmė ir atleidimas atėjo iš 
meilės bei gailestingumo gausos, bet daug daugiau ir gi
liau — atpirkimas reiškia, kad Dievo meilės galia perkuria 
visą mūsų buitį. Jis yra tikrovė, nevien idėja, nusiteikimas, 
gyvenimo linkmė. Atpirkimas tad yra antrasis sukūrimas bei 
pradžia. Ir kokia pradžia! Jei kas paklaustų, kas yra atpirki
mas, ką reiškia būti išganytu, atsakytume — prisikėlęs Vieš
pats! Jis, savo tikrovinėj būty, savo nušvitusiame žmogišku
me — Jis yra atpirktasis pasaulis. Todėl Jis ir vadinamas 
“visos kūrinijos pirmgimiu”, “pirmąja atžala”, “pradžia” 
(Kol. 1, 15 ir 18; 1 Kor. 15, 20). Per Jį visa kūrinija liko 
pakelta amžinojon Dievo būtin. Jis stovi pasaulyje kaip ne
sunaikinama pradžia. Jis veikia kaip įžiebta liepsna, kuri 
negęsta; kaip vartai, kurie traukia savin; kaip gyvas keliasi 
kuris šaukia keleivi (Lk. 12, 49; Jon. 10, 7; 14, 6). Visi turi 
būti įjungti Prisikėlusin, kad dalyvautų Jo išaugštinime.

Romano G u a r d i n i.

karios pagrasino skelbsiąs nepri
klausomybę ir kviesiąs kiprie- 
čius i civilinį pasipriešinimą bri
tų valdžiai. Praėjusią betgi savai
tę išrinktasis Kipro vicepreziden
tas. turkų mažumos atstovas, pa
siūlė britams kompromisą — su
mažinti karinių bazių plotą iki 
100 kv. mylių ir palikti jas bri
tams nuomos pagrindu, šis pasiū
lymas sušvelnino padėtį ir britai 
svarsto jį gana palankiai.

Naujos respublikos
Paryžiuje pasirašytos sutartys 

tarp Prancūzijos vyriausybės ir 
buvusių kolonijų Mali federaci
jos, kurią sudaro Senegalija-Su- 
danas. ir Madaskaras. Jomis 
šiems kraštams suteikiama nepri

ja. Vėliau pradėjo reikšti pre-

Ateitininkijos 50 metu jubilėjus
Kanados ateitininkų centro; numeriuose. Tuo tarpu visi atei- 

valdyba organizuoja ateitininkį-i tininkai iš visos Kanados yra •• • • z\ • Y • T • * • * W •• ‘

Seime yra 596 atstovai, kurių 272 
yra* kr. demokratai, nesudarą

jos 50 metų jubilėjaus paminėji
mą Kanadoje š.m.. gegužės 15 d. 
Toronte Prisikėlimo parapijos 
salėje. Minėjime liečiami daly
vauti visi Kanados ateitininkų 
vienetai ir visi ateitininkai, moks
leiviai, studentai ir sendraugiai. Į 
iškilmes kviečiama ir visa lietu
viškoji visuomenė.

Iškilmingoje akademijoje kal
bės Otavos universiteto profeso
rius dr. Antanas Paplauskas-Ra- 
mūnas. Koncerte dainuoti jau su
tiko sol. Stankaitytė iš Čikagos, 
neseniai dainavusi su dideliu pa
sisekimu Trubaduro operoje.

Smulkesnė visų iškilmių tvarka 
bus paskelbta sekančiuose “TŽ”

KANADOJE?
amerikinėj — paprastas vanduo 
ir kondensuotas uranijus.

Tolimųjų vietovių tarnauto
jams fed? vyriausybė šalia pagrin
dinės algos moka specialius izo
liacijos priedus. Tokius priedus 
gaudavo ir Sept Iles tarnautojai 
nuo 1953 m. $40-47 mėn. Dabar 
šie priedai nutraukti, nes Sept 
Iles nebelaikoma izoliuota sriti
mi. Tarnautojai protestuoja ir 
grasina pasitraukti’ iš tarnybų. 
Esą privačių b-vių tarnautojai to
kius priedus gauna ir toliau, o 
darbininkų atlyginimo minimu
mas $2.07 už vai.

Sovietų puolimą š. Amerikos 
žemyno vaizduoja amerikiečių 
gamybos filmas, informuojąs NO 
RAD karinės organizacijos pasi
ruošimą gynybai. Jis buvo paro
dytas Barrie televizijos CKVR, 
bet valdžios viršūnės sustabdė jo 
tolimesni rodymą, nes esą prieš
tarauja dabartinei Kanados po
litikai. Pvz. filmas vaizduoja so
vietinę grėsmę ir cituoja Leni
no politinės mokyklos dėstytojo 
Manuilskio pareiškimą iši 1931 
m., esą už 20-30 metų būsianti 
pradėta didžiulė taikos ofensyva, 
o kai Amerika būsianti užliūliuo
ta, Sov. Sąjunga smogsianti visa 
jėga. Politikų nuomone, dabarti
niai sovietų taikos pasiūlymai rei
kią priimti rimtai, o filmas turįs 
būti išcenzūruotas.

kumentus, o jei yra receptai iš 
Lietuvos — reiktų juos į Lietuvą 
ir grąžinti. JAV išduoti receptai, 
greičiausia, Lietuvoje neturi 
vertės. BALFo Centras.

šiai nutarė Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1959 metų literatūrinę 
premiją paskirti Vladui Šlaitui 
už jo eilėraščių rinkinį “Ant sau
lėgrąžos vamzdžio”, kuriame po
etas grakščiu ir paprastu žodžiu 
išsako kūrėjo žmogiškąją buitį”.

Apie premijos įteikimo iškil
mes žr. reportaže iš Hamiltono 4 
psl.. o jury komisijos nario rašyt.

i J. Kraiikausko kalbą 6 psl,

Š. Amerikoj ir Commonwealthe. 
Šiuo metu jis turi 924 studentus; 
jo direktorius — J. St. Clair-So- 
bell. Ikišiol un-tas teikė Master 
of Arts — magistro laipsnius ir, . . _ .
tikisi įvesti daktarato kursą. Sla-Į iusl metais išleistas grozi- 
vistikos skyrių išplėsti įgalino. n^s literatūros knygas, vienbal- 
1949 m. gauta Rockefellerio do
vana $90.000 penkiems metams: 
1955 m. dar buvo pridėta $10.
Walfpr C Knprnpr Ravonipr nf (GSc) —Kažkur Kanadoje yra diecių motiną. Reikia tik para- 
Canada pirm., davė $40.000 sti- naujoji kanadietė motina, kuri syti laišką, nurodant jos vardą, 

jdirba savo bendruomenei labai tautybę ir ypatybes, uz ką jitu-
- . j . . , . , ,. retu gauti sias dovanas: FTD,

Suimti šeši Jacoues Cartier Box 4044 Ottawa' Canada' Visita metų naująja kanadiete moti- pasiūlymai turi būti padaryti li
ną, bus atvežta į Otavą, kartu su gi balandžio 14 dienos. ■ 

iies^narisarinimu*— SŽsTūO4 Taiiv-vru’ padengiant visas kelionės lies pasisavinimu ^ai enefinės saskaiton Ten ii Itik bvlos pradžia; tardvmai tebei-1 ls,a.1“1as sostines sąsKaiton. ten ji ■ 
na ir. manoma, kad "prisidės ir 
didesnės sumos, ir nauji asine-i erį “™artumui 
Sas UhSre"nT i gnomaisVisuomenės asmenimis,
gumas paaiškėjo, kai buvo ireng- . „ 
ii automatai. * > k.ur §aus ^ymejimą - dovaną

e Į iš imigracijos ministeres Ellen
Otava. - Kanados nedarbo Plough ir Motinos Dienos do- 

draudimo fondas pereitais finan-1 „aSiJti1 namhiH «avn tiirlmFhii1 
siniais metais imoku gavo $283. i sį’Pa nSv
000.000; o išmokėjo $409.000.000. K1^ k • Pan9res. Pasaulv. Ir

Otava. — Skyrybų skaičius Ka- nesi gaus specialiai paruoštą “mo
nadoje mažėja. 1947 m. buvo nėšio gėlių” puokštę, kurią parū- 
kiekvienam 100.000 gyventojų: pins Florist’ Telegraph Delivery 
65,5, 1958 m. — 36,8, 1959 m. — Association, kuri ir dabar parū- 
35,7. Pereitais metais dagiausia į pina šias dovanas.
skyrybų buvo Br. Kolumbijoje— ■ Kiekvienas gali pasiūlyti šiai 
90,4 kiekvienam 100.000 gyv. garbei betkurią iš naujųjų kana-

Naujoji kanadietė motina

pendijoms ir bibliotekai.

Suimti šeši Jacques Cartier til- * 
to, Montrealy, mokesčio rinkėjai 
ir kaltinami surinktų pinigų da
lies pasisavinimu — $25.750. Tai; 
tik bvlos pradžia; tardymai tebei- j* ;r? susitiks su Mrs. John Diefenba-:iri manoma, kad p s dės I „i.or miniefarin nirmininlrn 7mn-

VELYKOMS nėra 
geresnės dovanos 

už

(H(I

sekančiais metais kiekvieną mė-

Quebeco premjeras Barrette 
lankėsi Toronte ir pasakė kalbą 
Ontario prov. parlamente. Jis pa
brėžė abiejų tautų — anglų ir 
prancūzų — bendradarbiavimą 
praeiti ir skatino ji vykdyti atei
tyje. Ontario premjeras Frost 
yra pakviestas kalbėti Quebeco 
parlamente.

Slavistikos skyrius Br. Kolum
bijos universitete yra didžiausias 
Kanadoj studentų ir profesorių 
skaičiumi, o programa — visoj

BULOVĄ
18 kar. auk*"' 

FIRST LAD*’ 
28 akmenė!1;. 
18 kar. auk - 
preciziškai si 

reguliuotas 
nclūžtanti spy 

ruoklė

. $59.50

šventėms ar brTaip, VELYKŲ 
kuriai kitai progai nieko nėra ta: 
laukiamo, kaip puikus BULOVĄ 
laikrodis.

Visur 
pas geresnius 

juvelyrus
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(“LIETUVIŲ DIENŲ” DEŠIMTMEČIO PROGA) 
AL. GIMANTAS '

Stasys Santvaras ALMAUS GALERIJOJ Great Neck,

VELYKOMS
Iš rinktinės lyrikos “Atidari langai

KULTŪROS IR

Kiekvienas lietuviškas spaus
dintas leidinys yra itin brangus 
ir mielas tautiečio širdžiai. Ne
nuostabu tai. Tauta, kuriai dar 
taip neseniai caristinis okupan
tas buvo uždraudęs savąją spau
dą, išmoko branginti ir mylėti 
lietuviškąjį raštą —-. knygą, laik
raštį, žurnalą. Didelę mūsų tau
tos meilę spausdintajam žodžiui 
gali liudyti ir tikrai gausus pe
riodinių leidinių skaičius išeivi
joje. Nė visi jie pakankamai stip
rūs, ne visi je pateisina savo eg
zistenciją, bet ir tokie, vis dėlto, 
turėtų likti branginami ir 
mieli. Realybė, deja, yra kiek ki
tokia. Net ir tikrai labai dide
lius norus rodančiam išeiviui, 
praktiškai yra neįmanoma pre
numeruoti visą lietuviškąją pe
riodiką. Nereikia tad ir stebėtis, 
kad dar rasime tautiečių, kurie 
išvis dar nėra susipažinę ar net 
ir nematę vieno ar kito leidinio;

Nuo “Kalifornijos Lietuvio” 
iki “Lietuvių Dienų”
Nedaug turime leidinių, kurie 

tikrai plačiai ir su dideliu pa
mėgimu yra skaitomi ir kiekvie
nas pasirodąs numeris laukiamas 
ir grobstomas. Vienas tokių puoš
nių leidinių, be abejo, yra mėne
sinis žurnalas “Lietuvių Dienos”, 
kuris pereitais metais šventė 10- 
mečio gyvavimo sukaktį. Oficia
lus minėjimas užsitęsė ir lietu
vių kolonijose plačiau tebus pa
minėta tik šiais metais. O ši su
kaktis, kad ir kukli, bet yra pa
kankamai reikšminga mūsų kul
tūriniame gyvenime ir neturėtų 
praeiti negirdomis bent jau skai
tančiosios visuomenės tarpe. Tie
sa, “Lietuvių Dienų” pirmatakas, 
“Kalifornijos Lietuvis”, gimė dar 
1946 m. ir iki 1949 m. susijungi
mo, gal, teisingiau, įsijungimo į 
“Lietuvių Dienas”, taipgi buvo 
simpatingas ir patrauklus leidi
nys. Bet tik naujoje formoje žur
nalas parode- daug pažangos ir 
pradėjo pasiekti toliausiai išsi
sklaidžiusių tautiečių pastoges. 
“Lietuvių Dienos”, nors ir turi 
aktualių straipsnių, nors ir ne
vengia kultūrinių temų nagrinė
jimo, nors ir deda nemažai aktu
alijų iš lietuviškojo gyvenimo 
įvairių sričių, skaitytojų daugiau
sia mėgstamas už lietuviškųjų 
įvykių iliustracijas. Jų čia itin 
gausu ir kiekvienas numeris ga
li būti vertinamas lyg savotiškas 
lietuviškas albumas.

Tautiečiams, nekalbantiems 
lietuviškai
Kam patinka, kam ne, bet ten

ka susigyventi ir su angliškąja 
žurnalo dalimi. Tiesa, ji angliška 
tėra tik kalba, bet visa liečia gry
niausius lietuviškus reikalus. Ji 
didžiai pasitarnauja supažindin
dama tuos mūsų tautiečius, kurie 
dėl vienų ar kitų priežasčių turi 
sunkumų su savo tėvukų ar pro
senių gimtąją kalba. Bet ir čia 
nėra koks žingsnis atgal, priešin
gai, tai yra lyg savotiškas pro
gresas, nes žurnalas darosi su
prantamas ir tūri nemažai įtakos 
bei leidžia nenutolti nuo lietuviš
kojo gyvenimo aktualijų tiems, 
kuriems amerikinė kalba yra pa-

rankesnė. Be to, kas žino, jei ne- 
; turėtume tokio leidinio, kuris į 

minėtą tautiečių būrį negalėtų 
ateiti anglų kalba, rasi, dar la
biau susilpnėtų mūsų gretos šia
me žemyne, dar daugiau nustotu
me čia gimusio jaunimo.

Neužmigti ant laurų
Be abejo, ir anksčiau ir šian

dien, žurnalas nepretenduoja į 
visišką tobulumą, bet svarbu yra 
tai, kad “Lietuvių Dienų” tvar
kytojai deda matomas pastangas, 
savąjį leidinį plėsti, tobulinti, 
plačiau paskleisti tautiečių tar
pe, o taip pat ir plačiau ir giliau 
gvildenti visokeriopus lietuviš
kuosius reikalus. Vien tų pastan
gų neužtenka, reikalinga ir vi
suomenės parama. Neprašoma 
aukų, bet siekiama gauti galimai 
daugiau pastovių prenumerato
rių. Jų didėjimas yra geriausias 
laidas ir žurnalo tobulėjimo. Pa
tikės skaitytojas ar ne, bet daug 
kas tikrai- nustebtų peržvelgęs 
“LD” prenumeratorių sąrašą. 
Jame pasigestame ne vienos, ne 
dešimties, J>et žymiai daugiau pa
vardžių, kurių savininkai labai 
dažnai ir kiekviena proga iškil
mingai deklaruoja patriotiškiau
sius šūkius, kurie žodžiais rodo 
nepaprastą meilę ir prisirišimą 
viskam, kas tik lietuviška, bet, 
kurie, tikriausiai turėdami lietu
viškojo darbo kalnus, taip ir už
miršta užsisakyti tą lietuviškojo 
gyvenimo “Life” magaziną, — 
“Lietuvių Dienas”. Nustebtų 
skaitytojas ir pamatęs žurnalo 
administracijoje gautus laiškus— 
“... man daugiau nesiuntinėki
te!” Nustebintu ne tie laiškai, 
bet parašai po jais. Neseniai vie
name laikraštyje buvo paskelbtas 
sąrašas baigusių augšt. lituanisti
nę mokyklą. Spėkite, kiek iš to 
garbaus sąrašo prenumeruoja 
iliustruota kultūros žurnalą?v

Lietuviškųjų reikalų
sargyboje
Sukakties proga, negalima kal

bėti vien tik apie smagius ir ma
lonius dalykus, reikėjo sustoti ir 
ties skauduliais. Tikėkime ir tu
rėkime viltį — jie praeis. Praei-

Kai mano Nemuno ledai išplaukia
Ir jo pakrančių karklai katinėliais pasipuošia —
Manoj tėvynėj dainos subanguoja
Ir pasakingųjų varpų giesmė suūžia ...

Velykos, ■_ *
Nulaužkyte pražydusių karklynų ša kely te 
Ir neškite į niūrų, pilką miestą. 
Kur žvalgosi padangėn atsirėmę rūstūs kaminai, 
Kur aš. pro savo langus tematau vien artimų stogų

šyjtsojimąsi keistą ...
Atneškite, ir aš regėsiu savo tėvyškės gražumą —
Šventadienio laukų maldas graudžiąsias, 
Žydrumą mėlyno dangaus vršuj tylių pušynų, 
O gal ir Indijos pakrantes tolimąsias.. .

Kai mano Nemuno ledai išplaukia
Ir jo pakrančių karklai katinėliais pasipuošia — 
Manoj tėvynėj dainos subanguoja, 
Sena Jeruzalės giesmė suūžia ..— 
Velykos!..

SEVEN-OP

KIEKVIENAI

PROGAI

Niekas nepakeičia 7-up. Idea
lus gėrimas kiekviename su
sibūrime. Prie valgio, skanius 
patiekalus padaro dar skanes
niais. Paslaptis?! Seven-up 
gaivus, citrinų-lime skonis.

Jūs mėgstate ji - 
jis mėgsta jus!

1583-B

KNYGŲ 
PASAULYJE

JEIGU TURITE UŽSILIKUSIŲ SE
NŲ LAIŠKŲ, seną pašto ženklų 

rinkinį ar nors ir tik keletą vokų su 
užsienietiškais ar vietiniais spacialių 
progų paminėjimo pašto ženklais, ga
lite pagelbėti jėzuitams misijonie- 
riams įvairiuose pasaulio kraštuose pa
siųsdami tokius pašto ženklus į Mis
sion Stamp Bureau, 3700 West Pine 
Boulevard, Saint Louis 8, Misouri.

Parduodant šiuos ženklus padarofna 
pajamų, kuriomis apmokamos misijų 
išlaidos Centrinėj Amerikoj, Japoni 
joj, Korėjoj ir tarp Amerikos indėnų.

Šis misijų ženklų biuras prie Saint 
Louis universiteto šiemet švenčia 25 
m. sukaktį. Tai yra vienas iš seniau
sių pašto ženklų biurų JAV. Jis yra 
vedamas studentų jėzuitų jų “laisva
laikio” metu. Daugelis iš šių jaunų 
vyrų baigę studijas bus paskirti ir 
vyks misijonieriauti.

KNYGA IR ATSAKOMYBĖ
1. Imkit mane ir 

skaitykit.
Šia iškilminga ir šventiška pro

ga tebūnie prisiminta pati pirmo
ji spausdinta lietuviškoji knyga: 
Catechizmusa prasty Szadei, ku
rią autorius M. Mažvydas keturei
liu Ad Magnum Ducatum Litua- 
nia paskyrė Lietuvai. Jau pačiuo
se pirmuose spausdintuose žo
džiuose regime rūpinimąsi savo 
tėvyne Lietuva, garsiąja Lietuva 
(Lituania clara). Pačioje pirmoje 
prakalboje letuvininkump ir Sze- 
maieziump sušvyti didelė meilė 
savo tautiečiams. Drauge tai pats 
pirmasis lietuviškas eilėraštis, 
prasidedąs ypatingai nuoširdžiais 
ir prasmingais žodžiais: Broliai, 
seserys, imkit mane ir skaitykit.

M. Mažvydo įžanginis kreipinys 
tebėra aktualus jau penktasis 
šimtas metų. Jo nesugėrė nei 
žmogaus užuomirštis. nei amžių 
perspektyva, žymiausieji tautos 
mokytojai ir vadai ta pačia pras
me bylojo į savo tautą, prašytė 
prašydami pamilti broliškąjį lie
tuviškos knygos žodi. Kan. Dauk
ša, S. Daukantas ir vysk. M. Va
lančius, dr. J. Basanavičius ir

JUOZAS KRALIKAUSKAS

Santrauka minčių, pasakytų 
Liet. Rašytojų D-jos premi
jos Vladui Šlaitui įteikimo 
koncerte 1960. IV. 10. Ha

miltone.
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rasis dešimtmetis “LD” leido su-;dr- V. Kudirka Maironis ir kiti
tern-uon savistovų veidą, kuris- 
yra platus, tolerantingas ir lietu
viškai kūrybingas. Ateičiai? Ne
sustoti vietoje, galimybių dar la
bai daug. Klausimų, reikalų, pro
blemų ir įvairių temų, liečiančių 
lietuviškąjį gyvenimą, begalės. 
Dar įvairesnių, nespėjusių pasen
ti nuotraukų, dar daugiau jų. Jei 
vienas ar kitas straipsnis ir nepa
trauks skaitytojo dėmesio, jis ne
atsispirs pagundai pažvelgti į 
iliustracijas — vaizdu ir greita.

švelnusis Kalifornijos klimatas 
jaučiamas ir lietuviškajame gyve
nime — jis gyvai plazdena kiek
vieną mėnesį “Lietuvių Dienų” 
puslapiuose, kurie padeda mums 
išlikti . geresniais lietuviais.

Redakcijai prisiųsta
Aidai, 1960 m. kovo mėnuo, Nr. 3 

(128). 97-136 psl. •
Turinys: A. Baltinis — Liet, kultū

ros kilimas ir smukimas išeivijos gy
venimo sąlygose; Mali Jurma —r Estų 
poetė Marie Under; Dr. V. Mar. — 
Pravoslavų Bažnyčia Sovietų Sąjun
goje: VI. Šlaitas — eilėr.; Nelė Maza- 
laitė — Tiesos; J. Matusas — Žemai
tija iki Šešupės ir Virbalio. Kūrybos 
pasaulyje — Literatūra, Knygos ir 
žurnalai, Menas, Religinis gyvenimas, 
Visuomeninins gyvenimas.

Eglutė, 1950 m. kovas, Nr. 3, 32 psl.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Lake Simcoe
kuro alyvos ir burneriq aptotnavimos 
Toronte. Uctuviskoi kalbantieji klauskite

Knygą jie laikė pagrindine są
lyga ne tik tautos gerovei; bet 
net ir pačiam jos išsigelbėjimui 
bei išlikimui. x-

Bet ypač aktualus M. Mažvydo 
kreipimasis tapo tremtyje bei iš
eivijoje. čia mes daug ką supra
tome it sužinojome. Bet užvis 
aiškiau ir geriau supratome tai, 
kad lietuvybės branduolys yra 
lietuviškasis žodis, kad lietuviš
kame žodyje slypi lietuvybės gy
vybė. Praregėjome, kad kūryba 
yra vienintelis mūsų išlikimo lai
das. Su baimės jausmu išvydome, 
kad lietuvio - kūrėjo uždusimas 
tremtyje reikštų visišką mūsų 
tremties bei išeivijos tragediją. 
Siaubas pagavo supratus, kad jei 
paniėkinsim lietuvišką žodį ir iš 
rankų išleisime lietuvišką knygą, 
tai netrukus atsidursime prie šer
menų upės. Mes supratome, kas 
iš tikrųjų yra svarbiausia.

Reikėjo daugiau negu 50 metų 
ir labai sunkios patirties, kad 
pagaliau tikrai suprastumėm Mai
ronio žodžius: “Paimsim arklą, 
knygą, lyrą, ir eisim Lietuvos ke
liu”. Reikėjo pergyventi II-jį Pa
saulinį karą, pamatyti milžiniškas 
tautas ir teritorijas, reikėjo su
žinoti apie atominius ir vandeni
linius ginklus, kad suprastumėm, 
jog tiek išeivinė bendruomenė, 
tiek ir visa mūsų tauta tegali ap
siginti ir išsigelbėti tiktai knyga 
if lyra; tegalime išlikti tiktai pei
są vo kūrybiškumą ir kultūrą.

Todėl šį vakarą šioje salėje yra 
iš tikrųjų maironinė sandora: čia 
knyga ir lyra drauge Lietuvos ke
lyje. čia draugėje premijuotoji 
knyga ir įžymusis Toronto “Var
po” choras, čia trVs seserys — 
poezija, daina ir muzika — kaip 
trys gražiosios gėlės.

2. KLB Hamiltono apylinkė
— literatūros premijos 
mecenatas ir knygos 
įbendruomenintojas

1959 m. literatūros premijai

500 dol. paskyrįmas — plačia- 
mostis ir spontaniškas pragied
rulis. Tai tikėjimo į mūsų litera
tūrą šviesi apraiška. Tai bendruo
meninės sąmonės pagilėjimo 
simptomas, šie pinigai premijai 
jau nėra suelgetauti, prašyte iš
prašyti, o pačių Hamiltono apy
linkės vadovų pasiūlyti. Toks pa
aukojimas pačią premiją pakelia 
į tauresnį lygį bei orumą. Ji yra 
efektyvi, skaidri ir tikra pagar
ba bei parama knygai ir rašyto
jui. Būtų džiugu, jeigu šis reikš
mingas įvykis taptų knygos įben- 
druomeninimo tradicijos pradžia 
ir pavyzdžiu kitoms apylinkėms. 
Ši premija dar kartą paliudija 
Hamiltono lietuvių apylinkę 
esant vieną iš pačių pirmųjų 
Amerikos kontinente savo patrio
tizmu. vitališku dinamizmu ir lai
ko uždavinių supratimu.

3. 1959 m. išleistieji grožinės 
literatūros veikalai

1. Albinaslšaranauskas: Kalvos 
ir lankos, apybraižos, novelės.

2. Stasius Būdavas: Rūsti siena, 
romanas.

3. Antanas Giedrius: Pasakė
čios.

4. Antanas Giedrius: Liukšių- 
jai, atsiminimai.

5. Algimantas Mackus: Jo yra 
žemė, eilėraščiai.

6. Pranas Naujokaitis: šviesos 
mergaitė, lyrinė poema.

7. Pranas Naujokaitis: Upeliai 
negrįžta į kalnus, romanas.

8. Petronėlė Orintąitė: Tafilė 
nuo Kražantės, eiliuota apysaka.

9. Vladas Šlaitas: Ant saulėgrą
žos vamzdžio, eilėraščiai.

10. Ignas šeinius: Vyskupas ir 
velnias, apysakos.

Lietuvių Rašytojų Draugijos

valdyba Niujorke premijai išrink
ti geriausią 1959 m. išleistą lietu
vių grožinės literatūros veikalą 
pakvietė į jury komisiją: iš Mont- 
realio — H. Nagi, J. Žmuidziną 
ir J. Kardelį; iš Toronto — V. 
Tamulaitį ir J. Kralikauską.

Taigi, 10 grožinės literatūros 
veikalų per vienerius metus. Kie
kybiniu požiūriu — nemažas der
lius. Kūrybinės įtampos vaisin
gumas dar aiškesnis kokybiniu 
požiūriu: vadinasi, turinio ir for
mos vertybėmis, t.y. meniniu ly
giu. Visuose dešimtyje — ir kiek
viename atskirai — daug gyveni
mo teisybės ir nuoširdumo. Nė 
vienas autorius nemeluoja ir ne
apgaudinėja nei savęs, nei skaity
tojo Gausu filosofinio ir psicho
loginio gilumo ir niuansų.

Kiekvienas tas veikalas yra 
įnašas. Kiekvienas pulsuoja 
gyvąja lietuvybe ir kreipiasi tuo 
pačiu kreipiniu: “Broliai, seserys, 
imkit mane ir skaitykit”.

4. Knygos bendruomeninis 
paskleidimas

Knygas reikia priimti. Jas rei
kia skaityti. Jei knyga neperka
ma ir neskaitoma, ji karšinama 
leidyklos sandėlyje: lieka neįsi
leista, nepriimta, paniekinta ir 
izoliuota.

Ignoracija lietuviškos knygos 
atžvilgiu esti kažkas panašaus į 
tęsinį carinio spaudos draudimo.

Sandėlyje knygai neįmanoma 
juk veikti: ji veikia tik skaitoma, 
tik platinama, tik paskleista — 
įbendruomeninta. Kad ji galėtų 
veikti, ji turi būti atskleista 
bendruomenei ir tautai.

Sandėlys yra knygos kacetas: 
pelės, žiurkės ir laikas ėda ten 
tos knygos galėjusią būti istorinę 
įtaką. Kol knyga sandėlyje, tol ji 
negali būti kultūros įnašu. Tik 
per pakankamai platų paskleidi
mą, tik per įbendruomeninimą 
knyga tegali turėti poveikio tau
tos kultūrai ir būti perduota atei
nančioms kartoms.

Taigi — “Broliai, seserys; im
kit mane ir skaitykit”.

JAUNŲJŲ DAINININKŲ, SMUIKI
NINKŲ IR BALETO ŠOKĖJŲ, gy

venančių JAV ir Kanadoje, varžybos, 
organizuojamos “Dirvos”, įvyksta ge
gužės 14 d., Clevetande, Slovenian 
Auditorium. Kviečiami dalyvauti mer
gaitės ir vyrai, nevyresni kaip 28 m. 
amžiaus.

Nugalėtojams paskirta trys pirmo
sios po $200 ir trys antrosios po $100 
premijos. Varžyboms reikia įsiregist
ruoti iki balandžio 23 d. pranešant 
“Dirvai”, kur mokosi, kiek turi metų, 
ir atsiųsti fotografiją, tinkančią laik
raščiui. Užsiregistravusieji tuoj gaus 
platesnius varžybų pranešimus.

Varžybų sprendėjais bus pakviesti 
tų meno šakų specialistai, o drauge 
savo nuomonę turės teisę balsuoda
mi pasakyti ir visi varžybų koncerto 
dalyviai. “Dirvos” adresa: 6907 Supe
rior Ave., Cleveland 3, Ohio, USA.

I
PASAULIO KATALIKIŲ MOTERŲ 
ORGANIZACIJŲ UNIJA (UMOFC) 

šiais metais mini savo veiklos jubilė- 
jų. Ta progą ruošiamas specialus leidi
nys, kuriame bus suminėti svarbiausi 
Unijos veiklos bruožai bei reikšmin
giausi momentai, paminėta visų kraštų 
oragnizacijų, įeinančių į PKMOU 
veiklą bei aktyviai katalikiškoje akci
joje pasireiškusių moterų darbai. PK 
MOU gen. sekretoriatas Paryžiuje 
kreipėsi į P. Liet. Kat. Organizacijų 
Sąjungos (PLKOS) atstovę prie šios 
Unijos — B. Šlepetytę-Venskuvienę, 
prašydamas suteikti platesnės medžia
gos minimam leidiniui apie lietuvių 
katalikių moterų veiklą nepriklauso
mybės laikais ir tremtyje.

MELBOURNO UNIVERSITETĄ 
šiais metais baigė 4 lietuvaitės: Irena 
Tamošaitienė, studijavusi vokiečių ir 
anglų kalbas bei literatūras; Kristina 
Česnaitė, gimusi 1938 m., studijavusi 
vokiečių ir anglų kalbas bei literatū
ras; Liucija šeštakauskaitė, studijavu
si vokiečių ir prancūzų kalbas bei li
teratūras; Rūta Laisvėnaitė, gim. 
1938 m., studijavusi vokiečių kalbą bei 
literatūrą ir britų ir amerikiečių nau
jųjų laikų istoriją.

Melbourne Karališkąją Technikos 
Kolegiją baigė Elena Zdanavičiūtė, 
studijavusi komercinį meną.

Naujais studentais šiemet stoja: į 
humanitarinį fakultetą Arūnas žižys, 
studijuosiąs prancūzų kalbą ir istori
ją; Antanas Fišeris stoja į teisių fa
kultetą, o Karolis Kazlauskas į medi
cinos fakultetą. Kazys Zdanavičius 
pradėjo medicinos studijų trečius me- 
tUS. . Z'

ČIURLIONIO ANSAMBLIS gegužės 
21 d. koncertuos Brooklyno Opera 
House salėje. Kartu dalyvaus ir solis
tai: A. Stempužienė, J. Krištolaitytė 
ir V. Verikaitis.

SOL. LEONAS BALTRUS su žmona 
ir sūnumi išvyko Į JAV.* Dainininkas 
ketina apsistoti pas savo tėvelius Ro- 
chesteryje. Ten pat ieškos sau tinka
mo darbo, o laisvu laiku dainuos lie
tuviams ir kitataučiams, žmona nu
mato dėstyti mokykloje arba duoti 
muzikos pamokas pianinu dainavimo 
srityje.

SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ da
lyvavo operos “Tosca” pastatyme The 
Chicago Park District Opera Guild. 
Balandžio mėn. ji turi tris koncertus 
įvairiuose JAV miestuose.

ATEITININKUOS 50 M. JUBILĖ-
JŲ Cleveland© ateitininkai paminės 

balandžio 30 - gegužės 1 d.d. Į minė
jimą atvyks At-kų Federacijos pirmi
ninkas prof. S. Sužiedėlis, o meninei 
daliai poetas K. Bradūnas iš Balti- 
morės ir sol. Danutė Stankaitytė iš 
Čikagos.

MELAS ŠVENTYKLOJE

VISŲ RŪŠIŲ STALIŲ BARBA!
Virtuvių spintelės (kobitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos.

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

APSAUGA - GERI
DRAUDIME

VACLOVAS VERIKAITIS
RO. 7-0074 
WA. 4-8314

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA

a
H

Mes buvome perspėti, jog “Me
las šventykloje” yra kontroversi
nė drama. Ir mes, kurie matėme 
ją kovo 26-tąją dieną Toronte 
Prisikėlimo parapijos salėje, no
rėtume paklausti savęs: kurgi 
glūdi šios dramos kontroversija: 
moralinėje, religinėje, tautinėje 
ar draminėje srityje? Įsiklausę į 
save, mes prieiname išvados, kad 
atsakymo nėra, nes jokios idėji
nės kontroversijos šitas sceninis 
veikalas nesukelia. Todėl toks 
klausimas negali ir negalėjo būti 
statomas, nebent reklaminiais 
sumetimais. Yra daug aspektų, iš 
kurių galima vertinti draminį vei
kalą. Mūsų delikatiška tremties 
dalia kartais iššaukia apie litera
tūrą pasisakymų, turinčių politinį 
atspalvį. Tokie pasisakymai bet
gi, kad ir organiškai tariamai bū
tini, literatūrai ne tik nieko ne
duoda, bet atvirkščiai — uždeda 
jai nepakenčiamus varžtus, ją su
sina. Gera literatūra, ir jos žan
ras drama, su politika neturi nie
ko bendro, niekad neturėjo ir nie
kad neturės. Todėl pasisakant 
apie “Melą šventykloje”, mes 
tikslingiau apsiribokime ir pa
klauskime, kiek šis sceninis vei
kalas vertas literatūrine - drami
ne prasme? Dramos siužetas toks:

Rita Kalnėnienė, sesers pa
akinta, išteka už amerikiečio tur
tuolio. Vėliau atsiranda tikrasis 
vyras, nuo kurio abi bando nu
slėpti antrąsias vedybas, bet pa
galiau Rita prisipažįsta ir vyras 
jai atleidžia. 1

Siužetas, kaip siužetas — iš jo 
galima viską padaryti. Andre Gi
de yra pasakęs, jog kūrėjas turi 
būti arti beprotybės, kai svajoja 
ir arti proto, kaip rašo. Deja, pir
mučiausia, ko pasigendame šitoje 
dramoje, ir yra elementari logi
ka. Veikėjai savo dialoguose taip 
dažnai prašauna pro šikšnelę, kad 
imi abejoti ar jie išviso girdi vie-

nas kitą, o jei girdi, ar supranta, 
ką kitas pasakė, ar norėjo pasa
kyti. Pavyzdžiui Jurgis sakosi 
Kleopui, jog pasiliksiąs Ameriko
je. Kleopas atsakąs, jog grįšiąs ir 
pasakysiąs draugams partizanams 
nutraukti beprasmingą kovą. Jur
gis apšaukia jį išdaviku, o Kleo
pas aiškinasi, jog jis toks nesąs. 
Blaivus protas turėjo padiktuoti 
Jurgiui (ir autoriui), kad Jurgis, 
o ne Kleopas atsižadėjo kovos — 
Jurgis atsisako ankstyvesnių 
principų, o Kleopas grįžta, gali
ma sakyti, į tikrą mirtį. Todėl 
Jurgis net neturėjo šito pasaky
ti, bet, jei meilė našlei susuko 
jam protą, tai Kleopas turėjo ki
taip atsakyti. Tokių dialoginių ne- 
tisklumų šitoje dramoje apstu. 
Veikėjai kartais išsilieja į tokias 
pseudo - lyriškas tiradas (purvas, 
naktis, vėtros, maldauju), kad jų 
net neįmanoma sekti ir imi gal
voti: ko gi jie klykia? Nesupran
tama nė Jurgio desperacija, kai 
jam pasakoma, jog Augustė (ku
ri, pagal įvykių eigą, turėtų būti 
vyresnė už jį mažiausiai dešim
čia metų), prieš sutikdama jį, bu
vo ištekėjusi du kartu, o ne vie
ną (tiesa, ji neva nuslėpusi nuo 
jo tariamas antrąsias vedybas). 
Sužinojęs tai Jurgis pasijunta 
apgautas ir labai blaškosi po sce
ną. Kartais veikėjai reaguoja į 
žodžius kaip mimoza į palytėji
mus ir keičiasi taip greit savo nu
sistatymuose, jog žiūrovas nespė
ja sekti jų nuotaikų, nes jų lanks
tumas nėpagrindžiamas veikėjų 
charakteriais, bet autoriaus nesu
gebėjimu charakterius sukurti. 
Kapitonas Mykolas apkaltina sa
vo žmoną, čia pat atsiprašo, ir, 
vos jai išėjus, vėl kaltina. Į pa

Silpnas savo dialoguose, silpnas 
ir draminėje struktūroje. Toki 
veikalą režisuoti yra nedėkinga, 
o aktoriams neįmanoma sukurti 
charakterių, kurių nė pats auto
rius nesukūrė.

“Melas šventykloje” paliko 
blankų, nebrandų Įspūdį. Prie
žasčių ir pateisinimų (ir visai pa
grįstų) galima būtų rasti nema
ža, bet jie veikalo literatūrinės 
vertės nepakeistų. VI. š.

čios dali. Prano Lapės parodos, bus 
dail. T. Valiaus iš Toronto ir S. Zip 
kuvienės iš Baltimorės parodos.

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFIJA KA-
NADOS MOKSLO ĮSTAIGOSE. Emi- 

gracijoje dažnokai tašoma apie kiek
vieno išeivio pareigą: būti savo kraš
to pasiuntiniu - ambasadorium kita
taučių tarpe. Nuo 1948 m. Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos leidžiama 
“Knygų Lentyna” nesiekia tokių augš- 
tų ir atsakomingų pareigų, bet kaip 
“diplomatinis kurjeris” patarnauja 
ypač tų kraštų, kur gyvena išeiviai 
lietuviai, mokslo įstaigoms. Taigi ir 
Kanadoje šiemet ir vėl gauna Vytau
to Sauliaus atgaivintą “Knygų Len
tyną”: Otavoje — Canadian Biblio- 
graph. Centre (Public Archives of 
Canada) ir Library of Parliament, To
ronte — The Toronto Public Libra
ries, Forte Garry, Man. — The Lib
rary of University, Dptm. of Slavic 
<& Baltic) Studies. Nepamirštos ir 
stambių tautinių mažumų įstaigos: 
Winnipege, Man. — Ukrainska Vilna 
Akademija Nauk ir Toronte Po
lish Research Institute in Canada.

Ta proga norime priminti, kad JA 
V-bėse gyveną “KL” prenumeratoriai 
apmokėjo be savo prenumeratų dar 
38 kitų kraštų (Europos, B. Amerikos, 
Azijos, Australijos) kitataučių moks
lo įstaigų prenumeratas, gal but ir 
Kanadoje atsiras norinčių kiek padėti 
bibliografiniam biuleteniui, kuris lei
džiamas vien tik prenumeratorių su
dėties pinigais. “KL” gauna ir visos 
laisvojo pasaulio Met. laikr. ir žurnalų 
redakcijos. Kanadoje tuo tarpu turi
me 3 prenumeratorius: St. Dalių, Aug. 
Kuolą ir “žiburių” leidyklą. Mūsų ad
resas: Lithuanian Bibliogr. Service, 
1132 North Walnut Street, Danville, 
Illinois, USA.

(E) MIRUS PROF. E. FRENKE
LIUI, kurį laiką nebuvo aišku, kas 

toliau tvarkys ‘Etimologinio lietuvių 
kalbos žodyno” redagavimą. To žo
dyno redagavimas pavestas prof. Eri- 
chui Hofmann, žinopam indogerma- 
nistui ir bu v. Kielo* un-to rektoriui. 
Jam ką tik suėjo 65 metai. Hofmann 
tvarko ir “Zeitschrift fuer verglei- 
chende Sprachforschung”, kuris ski
riamas lyginamajai kalbotyrai.

KRISTINA LAUDE-RAUDYTĖ iš
vyko i JAV praleisti atostogų ir pagi
linti anglų kalbos mokėjimą.

GUDŲ MOKSLININKAI VILNIU
JE. Vrublevskių bibliotekoje, ku

riai LTSR mokslų akademija nepali
ko steigėjo vardo ir vadina centrine 
b-ka, gudų mokslininkai dažni sve
čiai, nes Vilniuje daug daugiau me
džiagos apie DLK-stę ir buvusią jos 
sudėtyje Gudiją, negu Mienske. Vie
nam tokių mokslininkų būreliui va
dovavo prof, dn M. Kacar, meno is
torijos žinovas. Nemaža įdomių atsi
minimų apie menininkus M. Kulėša, 
Slizienį ir kt. surasta bibliotekoje ir 
jos archyve. Valstybiniame istorinia
me archyve iš rastų dokumentų nu
statyti Kulėšos ir kt. ryšiai su revo
liuciniu sąjūdžiu. Slaptose studentų 
draugijose dalyvavo nemaža auklėti-' 
nių Vilniaus meno mokyklos, veiku
sios prie universiteto. Menininkai da
lyvavo ir 1831 bei 1863 metu sukili
muose. Vilniaus un-to rankraščių sky
riuje atrasti grafikų A. Bartelsko, P. 
Barkoūskio ir kt. darbai, o taip pat 
L. Brastos apylinkių gyventojų (gu
dų) drabužių ir avalinės piešinių. Iš 
Vilniaus būrelis nuvyko į Maladeč- 
nios apylinkes, kur aplankė gudų me
nininkų Ferdinando Suščyco ir Nika- 
noro Silvanovičiaus tėviškes. Pavyko 
surasti Silvanovičiaus mozaiką.

LBT.
SOVIETINĖS GUDIJOS RAŠYTO
JAI. Tokiu pavadinimu Gudijos TSR 

valstybinė leidykla išleido 233 rašyto
jų biobibliografijas ir biografijas su 
jų atvaizdais. Daugiau kaip 20 rašy
tojų yra rusai ar žydai, rusiškai ra
šantieji, atvykę iš kitų respublikų, 
arba surusėję gudai. Pirmą kartą pa
našiam leidiny paminėti rašytojai 
skaudžiai nukentėję praeityję, Stali
no viešpatavimo laikais. Tokiems man
dagiai priminti jų nusižengimai prieš 
generalinę liniją, pvz. “kaikuriuose 
veikaluose yra idėjinių klaidų”, “ra
šytojas idėjiškai suklydo, už ką savo 
laiku jį kritikavo sovietiškoji visuome
nė”. Bet kad tie nusidėjėliai “atosto
gavo” tolimuose kraštuose, kur kli
matas žymiai šaltesnis, negu Gudijo
je, nerašoma. LBT.

Kiekviename dideliame mieste yra salos naujų ka
nadiečių. žavinga Marika Robert iš Čekoslovakijos 
pasakoja savo persikėlimo istoriją bei ieškojimą 
pastogės Toronte — visur laikoma išvietintu asme
niu. Tame pačiame žurnale MACLĖAN’S numery 
— Ar De Gaulle susprogdins mūsų taikos viltis? 
Bruce Hutchison svarsto sekančio Amerikos pre
zidento klausimą.

KAIP IMIGRANTĖ MERGAITE 
PAMILO KANADĄ

Skaitykite apie tai
JAU 
PARDUODAMAS - -----

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dover court Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS \

e* machina) ir jis tos minties at
sisako.

Taigi, pats veikalas yra silpnas.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL.

K Geriausi linkėjimai mūsų klijentams Velykų Šventėse. 5
Julius Miliušas |

MONTROSE BUTCHER & GROCERY

S- LE. 1-9714 1006 Dundas St. W. J

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” SKAITYTOJAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKSMU IR DŽIAUGSMO PILNŲ 

SV. VELYKV!
Linki:

J. R. Simanavičius,
L. J. MacGuinness Distillery Co., Ltd. 

ir
O’Keefe Brewing Co., Ltd. 

Reprezentantas.
Telefonai: LE. 5-3321 ir LE. 4-1274

SKAMBĖK PER AMŽIUS
(MUZ. ST. GAILEVIČIAUS KONCERTUI PRAĖJUS)

St. Gailevičiaus muzikinės veik- pripildyta, kaip šį kartą. Čia su
los apžvalginis koncertas, įvykęs sirinko apie 800, o gal ir daugiau, 
kovo 13 d., priklauso tai įvykių žmonių, kas sudaro 12-15% visu 
rūšiai, kuri taip greitai iš žmonių Toronto lietuvių. Skaitant, kad 
atminties neišgaruoja ir kuri tai buvokoncertažs, o koncertai vi-

no svyruonėliai tarias, kaip J’vi* 
so svieto vargą vargužėlį žagrelė; 
aparti.. .’’/Tai tik nekfcstįB&s

Vasario 16 gimnazijos ;
rėmėjų būrelis Nr. 16

įspaudžia gilius pėdsakus lietu
viškos kultūros dirvoje.

Generolas ir jo armija
St. Gailevičius yra, ne eilinio 

masto muzikas. Jo muzikinė veik
la yra šakota. Šį šakotumą jis 
pabrėžė ir savo kūrybos apžval- 
gintame koncerte. Be kompozici- 
nių darbų, kurios nuotaikingai 
išpildė dainavimo besimokanti p. 
Sriubiškienė, ir be dirigavimo 
meno, kur jo rankos mosto klau- 
so du chorai ir kvartetas, jis dar

$ 1 pasireiškė ir kaip pedagogas sek-
•_ bl nunSai ve«?s 1 garsų pasauli ne-

p p mažą lietuviško jaunimo buri
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ LINKIME

SAVO GAUSIEMS LIETUVIAMS KL1.IENTAMS.

Parkside Meat Market
savininkai

E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS
LE. 5-1258, 335 Roncesvalles Avė.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGAR
J SVEIKINAME SAVO KLIJENTUS IR PRIETELIUS

Courtland Packers Co
Z. B. ŠCEPANAVICIAI ir R. D. BENDIKAI

žuvu krautuvės savininkai estai
VELYKŲ ŠVENČIU PROGA SVEIKINAME .

SAVO KLIJENTUS LIETUVIUS.

Parkdale Fish
2204 DUNDAS ST. W.

LE. 2-2692

w
1

GERIAUSI LINKĖJIMAI VELYKŲ ŠVENTĖSE

K. ARDAViČIUS
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKU RŪBU SIUVĖJAS 

LE. 3-2220 - 2102 Dundas St. W.
.sXXXN' .xWNX' .vWXX.' a\\W' AWv ,«SS*' aW .xVN'S' a\\\\v a\Wv aNSSV-' XWV AW* a

TORONTO LIETUVIUS TELYDI VELYKŲ ALELIUJA.

Stasys Norvaiša
OSSINGTON- COLLEGE HARDWARE 

LE. 6-3173, 840 College St.

WINDSOR, Ont.
WINDSORO LIETUVIAMS TRIJŲ
DIENŲ REKOLEKCIJAS labai gra

žiai pravedė kun. B. Sugintas, žmo
nių prisirinko pusėtinai. Pamokslai 
buvo sakomi vaizdžiai ir su pavyz
džiais, turiningi ir patrijotiniai. Klau
sytojams darė gero įspūdžio. Nors 
rekolekcijų vadovas sirgo, bet dvasi
ni susitelkimą pravedė iki galo. Kle
boniją išlaikė Bronius Barisas ir jo 
jautrioji žmonelė Erna. Jis ten ir nak
vojo.

AGAPĖ. Tuojau po rekolekcijų už
baigos, mokytojos Emilijos Barisie- 
nės iniciatyva ir kitų lietuvių para
ma buvo surengta puiki ir skoninga 
kavutė su užkandžiais, čia kaip pir
mieji krikščionys susirinko į salę po 
bažnyčia visi tikintieji — per 100 
žmonių. Maistu ir darbu dosniai pri
sidėjo Emilija Barisienė, Erna Bari- 
sienė. V. Tautkevičienė, S. Zatorskie- 
nė, Rudokienė. Ražauskienė, Giedriū- 
nienė, B. Januškienė, B.' Sodaitienė, 
Pūidienė, Kozulienė, Naikauskienė, 
čįuprinskienė, Dumčiuvienė, Skeive- 
rieriė, Nacijonienė ir kitos moterys. 
Užkanda buvo sumuštiniai, tortai ir 
kiti skanėstai. Tenka didelė padėka 
mūsų gerosioms šeimininkėms. Kalbas 
pasakė gerb. kun. B. Sugintas, kun. 
dr. Ixniis Ivandich kroatų klebonas, 
Genė Butavičienė, J. Sodaitis, Vytau
tas Barisas, P. Januška, kun. V. Ru
dzinskas padėkojo visoms malonioms 
ponioms kavutės rengėjoms ir visiems 
dalyviams, vyrams ir moterims. Tuo- 
mi mūsų maloni ir krikščioniška aga- 
pė'baigėsi. Kun. B. Šugintui sugiedota 
ilgiausių metų. Z. T.

Parama vasario 16 gimnazi
jai. Balandžio 1-2 d.d. Windsore vy

ko gavėnios rekolekcijos. Jas pravedė 
kun. B. Sugintas iš Čikagos. Rekolek
cijoms baigiantis bažnyčios salėje, ka
talikės moterys suruošė bendras vai
šes - išleistus, laike kurių pasaky
ta gražių kalbų, iškelta kun. B. Sugin
to asmenybė, prisiminta lietuviškieji 
tautiniai reikalai. P. Januška kvietė 
kun. B. Suginto atsilankymą Windso
re atžymėti auka Vasario 16 gimnazi
jai. Išleistuvių dalyviai pritardami pa
siūlymui aukojo: po $5 dr. D. Naikaus- 
kienė ir inž..S. Naikauskas; po $2 kun. 
dr. L. Ivandic: po $1 A. Butavrčius, 
V. čiuprinskas, Pr. Dumčius, J. Gted- 
riūnaš, V. Ignatavičius, P. JanSška, A.

Juškauskas, V. Kačinskas, A. Kozulis, 
J. Kuncaitis, L. Leparskas, Z. Mis- 
tautas, R. Puida, kun. V. Rudzinskas. 
J. Ražauskas, Pr. Rudokas. A. Skeivė- 
ris, J. Sodaitis. I. Statkęvičius, F. 
šyabauskas, Alb. Tautkevičius, Ant. 
Tautkevičius, E. Zatorškis Bendra su
ma $35 pasiųsta Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje.

Windsorieciai vertina lietuvių gim
nazijos reikšmę prisidėdami savo au
ka ir gerbia kun. B. Sugintą, apie ku
ri Kl. Jūra yra parašęs jam skirią 
knygą “Tėvynės Vaidila”. Kun. B. Su
gintas ir yra tikrasis tėvynės vaidila. 
Jo darbai apie tai kalba.

TAUTYBIŲ PASIRODYMAS, ruo
šiamas Essex New Citizens Associa
tion, įvyks balandžio 23 d. “Teutonia” 
klubo salėje. Vakarienė prasidės 7 v. 
v.,.o po to tuojau bus tautybių pasiro
dymas - koncertas. Programoj^ daly
vauja vokiečių vyrų choras, vengrų 
tautinių šokių grupė ir Windsoro lie
tuvių choras. Bilietai vakarienei ir 
koncertui gaunami pas P. Janušką, 
kuriuos verta įsigyti iš anksto. Po 
koncerto bus šokiai, veiks bufetas.

Dėl to, kalbant apie jo organizuo
jamą ir vadovaujamą muzikinę 
armiją — šv. Jono Kr. parapijos 
ir Varpo chorus, vyrų kvartetą ir 
studijos mokinius — būtų netiks
lu nepagerbti ir armijos genero
lo, kuris šioje kultūros srityje 
tempia pačią atsakomingiausią 
naštą. Ir ištikrųjų, turbūt, ne vie
nam torontiečiui lietuviui yra ki
lęs klausimas — ką mes darytu
mėm be Stasio Gailevičiaus.

Bet, iš kitos pusės, generolas 
be kariuomenės yra tolygus ka-‘ 
reiviui be. šautuvo. Dėl to muzi
kinės kultūros veikloje kompo
zitorius ir dainininkas, dirigentas 
ir choristas, mokytojas ir moki
nys yra vienas nuo kito neatski
riami. Štai dėl ko, gerbdami ge
nerolą, mes lygiai su tokia mei
le ir pagarba žiūrime ir i kareivi, 
šiuo atveju i dainininką, choristą 
ir jauną pianistą. Nes juk jie vi
si ir kiekvienas atskirai Įsega po 
brangų perlą i lietuviškos kultū
ros vainiką. 6 tas perlas tampa 
ypač vertingu, kada ji su meile 
aukoja mūsų, jaunimas, ta didžio
ji viltis, dėl kurios kovoja ir 
vargsta ne tik tėvai ir tautos, bet 
ir pats dangus.

, ■ Caritas' .
Koncertą organizuojant nema

ža pastangų pakėlė ir Toronto 
Lietuvių Caritas, šios garbingos 
organizacijos vadovai šalia savo 
tiesioginių šalpos pareigų pridė j o 
dar ir savo moralinę bei fizinę 
paramą ir mūsų tautinės kultū
ros vairuotojams. Be daugejio 
jau suteiktų progų pasireikšti 
scenos meno mylėtojams atėjo i 
talką — taip pat jau ne pirmą 
kartą — ir muzikos bei dainos 
grožio puoselėtojams. Nes jie be 
abejonės Įsitikinę, kad vyturėlio 
ir lakštingalos numylėtos šalies 
sūnums ir dukroms ne tik dera, 
bet ir privalu bent kada ne kada 
ištrūkti iš fabrikų ir automobilių 
triukšmo ir paskęsti dainos sū
kuriuose.

Lietuvis t oron t ietis
Šių sutelktinių pastangų dėka 

ana kdvo 13 d. popietė ir tapo 
mažąja dainos ir muzikos šven
te. *Ji vra atžvmėtina ne tik savo 
programine apimtimi, meniniu 
apipavidalinimu, dirigento, cho
ristų, dainininkų ir muzikos stu
dentų pastangomis, bet ir skait
lingos visuomenės atsilankymu. 
Dar, turbūt, niekad Prisikėlimo 
parapijos auditorija nebuvo taip

sados sutraukia mažiau publikos, 
tenka įsitikinti, kad .torohtiečiui 
daina dar yra tarytum vaistas, 
kurio paslaptingo veikimo dažnai 
neatspėja nė gydytojas, nė kuni
gas, nors juodu abu yra žmogiš
kos būties novatoriai.

Dainos galybė
Ir ištikrųjų kas taip saldžiai 

užmigdys kūdikį, jei ne motulės 
lopšinė, kur našlaitėlė ras pa
guodos ir nusiraminimo, jei ne 
raudų melodijos sruvenime, kur 
vargo bernelis skandins savo die
nos rūpestėlį, jei ne raudonam 
saulėlydy užtraukdamas šaunią 
dainą.

Taigi daina, tarytum malda, 
atitraukia žmogų nuo nedalios 
kranto, ir, palengvindama atsta
tyti pasvirusią lygsvarą tarp dva
sinių ir fizinių galių, grąžina jį į 
palaimingesnę tikrovę. Nes tas 
giliau ir ilgiau liūdi, kas liūdi be 
raudos, ir tas nuoširdžiau bei 
prasmingiau džiaugiasi, kas džiau 
giasi dainuodamas.

Gal dėl to jau gilios senovės 
žmogus nors ir prastute bet gies
me ir rauda apverkdavo savo bei 
tautos nedalią, permaldaudavo 
Viešpati už nuodėmes. O gal iš 
tokio dainos ir giesmės perprati- 
mo ir pas mus dar ne taip seniai 
motulė improvizuodavo giesmės 
žodžius, apraudodama kare kri
tusi sūnų, ar mirties angelo pa
siglemžtą prisiegą. Nes tikrai 
žmogus neturi efektingesnio būdo 
išreikšti savo jausmus ir pergy
venimus, kaip vaizdus žodis, pa
dabintas melodingais garsais.

Dainai teikiama ir dorinės 
prasmės. Juk neretą dar ir šian
dien galima išgirsti tariant, kad 
“tas yra geras žmogus, nes jis 
dainuoja”. Ir tikrai nė vienas juk 
nevagia dainuodamas, nė vienas 
dainuodamas neužmušinėja, ne- 
padeginėja ir kitokios žalos neda
ro. Nes žaldariui neleista įkelti 
koją į Viešpaties garsų karaliją. 
Tai pragaro dalia. Nes tik praga
re nėra nei chorų, nei vargonų, 
nei dainos. Taigi tik tas, kas dai
nuoja, kas niūniuoja, ar kitokiu 
būdu pergyvena dieviškos kūry
bos grožį, yra žmogus dar nenu
žmogintas ir savo nedeformuota 
dvasine prigimtimi panašėja į an
gelą. Nes argi ne giesme chorai 
pagarbino Dievo Sūnų Nazare
to padangėje ir argi ne angelų 
chorai yra vaizduojami Dangaus 
papuošalu? Nesvarbu čia balso 
tobulumas, nes dainuoti galima 
ir be gero balso. Vienu žodžiu 
daina yra dieviško grožio atspindys, kuris tolina dainuojanti žmo
gų nuo nelabų vilionių.

Kad lietuvis yra jautriasielis, 
geraširdis ir neklastingas, tai di
dele dalimi ačiū dainai, kurią jis 
dainavo girioms ošiant, pievoms 
liūliuojant ir ežerams šniokš
čiant. Tai ji, tarytum paslaptinga 
Viešpaties ranka, prilygino ję 
buitį lelijėlėmis, dobilėliais ir 
berželiams - svyruonėliams: štai 
dėlko mūsų Šaly taip nuostabiai 
šlama girios, kaukia vėjai ir kal-

I. Vasario 16 gimnazija Vokieti- 
jpje savo egzistavimą atremia be
veik išimtinai tik į lietuvių pabi
jotų, rasiharsčiusių po visą pašau- 

išsflaiko. Tai yra savotiškas mū
sų meilės savajai tautai baromet
ras. Kol ji gyvuoja, to| yra gyva 
mūsų lietuviška dvasia.

Hamiltonas, kaip visur, taip il
siame lietuviškame bare, yra už
ėmęs didesnę poziciją ir narsiai 
kaunasi už jos išlaikymą, šiame 
fronte savo dali atidavė ir atiduo
da šimtai mūsų kolonijos gerųjų 
lietuvių! Jų garbei ir paties šio 
didelio tautinio reikalo populia
rinimui noriu per keletą ateinam- 
čių mėnesių supažindinti visuo
menę su šiais mūsų tautos tyliai
siais kovotojais.

Rėmėjų būrelis Nr. 16 Įsteigtas 
Hamiltone 1955 m. Jo pirmuoju 
organizatoriumi ir ištisiniu vądo-

gamto^ kalbą perppastfe'1
O jeigų šianaįęn jne? per daug 

dvasiniai sustingom, tarytųjjuąk- Fa«.«-
menėliu virtom, tai, turbūt ap* lį, geras Wdis tik jų aukomis
kurtoji damai. Nės juk dar mū
sų dięnose jau pritilo Lietuvos 
vakarai ir ankstūs rytmečiai ne
skambėjo piemenėlių valiavimu. 
Kodėl5? Ar todėl, kad gilindami 
upių vagas, išvaikėm balų giesmi
ninkus, susiaurinom gyvenvietes 
lakštingaloms ir volugėlėms, ir, 
suardami grandus, velėna užver- 
tėm vieversėlio lizdą? Gali būt. 
Nes paukščiai buvo mūsų dainų 
ištikimiausi talkininkai.

Pagaliau, kaip ten bebuvo, bet 
mes jau mažiau dainuojame, kaip 
anksčiau. O nedainuoti tai reiškia 
ko nors netekti. O netekti — tai 
netekti džiaugsmo ir ramybės, 
tai neišgirsti Kūrėjo žodžio. 
Mums taip reikia ir vieno, ir ki
to, ir trečio.

Svetimi vėjai
Iš kitos gi vėl pusės, taip jaut

riai išgyvendami dainą, dažnai 
mes ir nepastebime, kad Ji, taip 
giliu tautiniu nusiteikimu dai
nuojama, o, žiūrėk, yra ne mūsų 
šalelėj gimusi ir ne lietuvio šir
dies gelmėse išnešiota. Ir tikrai" 
reikia būti gerokai išprususiam, 
kad dainuodamas atskirtum, ar ši 
daina yra sukurta mūsų liaudies, 
ar ji yra tik įsipilietinusi rusiška, 
lenkiška, vokiška? ... Ypač šian
dien mūsų dainų lobynas tiek tė
vynėje, tiek tremty yra taip per
sotintas svetima dvasia, kad tik
ra mūsoji daina tiesiog šaukte 
šaukiasi išlaisvinimo ir apsivaly
mo iš svetimybių antplūdžio.

Mes nesmerkiame kitatautiškos 
kūrybos, mes ją su pagarba ir 
meile traktuojame ir ja grožimės 
(žinoma, jeigu ji to verta!), bet 
mes nesutinkame, kad svetima 
kūrybos dvasia užstotų saulę mū
sų tautinės kūrybos vaisiui, gal
būt tūkstančius metų brandintam, 
“saulės motulės” atokaitoje. Ne
svarbu, ar šis vaisius yra daina, 
literatūra, muzika, tapyba, ar ki
tokia meno šaka. Bet ypač daina, 
kuri yra vienintelis lietuviškos 
kūrybos pasididžiavimas, atkyląs 
iš amžių glūdumų, turi pasilikti 
valdove lietuvio širdyje ir sąmo
nėje. O atėjūnės dainos tebūna 
tik svečiai, kuriuos mes mokame 
pagerbti ir pamylėti, bet kurie 
ateina, pasisvečiuoja ir vėl išei
na: u

dvasinis pastatas Hamiltone. Ki
lęs jis nuo Šiaulių, Užvenčio vis. 
Į Kanadą atvyko: 1947 m. ir jau 
stipriai ekonomiškai įsikūręs. Vie
nuolika metų kaip dirba Stelco. 
Jam vadovaujant būrelio Nr. 16 
nariai-rėmėjai suaukojo:

1955 m. 62,00
1956 m, 233,50
1957 m. 236,00
1958 m. 228,00
1959 m. 171,00

HOTEL DEU LIGONINĖJE gydosi 
E. Pakauskienė. P. M.

WINSORO LIETUVIAI NEPRIKL. 
ŠVENTĖS MINĖJIMO METU IR 
TAUTOS FONDO VAJAUS LAIKE 
AUKOJO TAUTOS FONDUI:
$20 dr. D. ir S. Naikauskai; po $10 

dr. V. Ablėnas ir dr. V. P. Baltrušai
tis; po $5 B. Balaišis, Pr. Dumčius, P. 
Januška, A. Juškauskas, Pr. Kairys, 
V. Vakauzas ir E. Zatorskis; po $3 L. 
Leparskas ir J. Ražauskas; po $2 B. 
Badikonis, A. Butavičius, J. Cadars, 
J. Kuncaitis, S. Kuncaitis, V. Kačins
kas, Z. Mistautas, A. Paulaitis, kun. 
V. Rudzinskas, A. Skeiveris, I. Stat
kevičius, F. Svabauskas, Ant. Tautke
vičius ir M. Zovienė; $1,25 V. čiup
rinskas; po $1 R. Dumčius, .J. Gied- 
riūnas, V. Ignatavičius, S. Kazlauskas, 
A. Kozulis, S. Pikšrys, R. Puida. V. 
Pundzius, S. Račiukaitis, J. Širvaitis, 
S. Taurinskas ir A. žalionis.

Iš viso suaukota $122,25. šios aukos 
yra lietuviškojo solidarumo ženklas ir 
susipratimo liudytojas. Tautos Fondo 
Atstovybė dėkoja visiems Windsoro 
ir apylinkės lietuviams už aukas.

W Atstovybė Kanadoje.

LENGVI 
APATINIAI 
BALTINIAI

k Apsaugo
b brangius 

viršutinius 
rūbus nuo

prakaito —
pagelbsti

n. išsilaikyti
vėsiai ir
patogiai.
Gaunami |

įvairių ?
madų. Ž

KITI

Tokios mintys atvedė ne vieną 
į aną dainos ir muzikos popietę. 
0 dar gilesnių minčių ir taures
nių jausmų vedini peržengė sce
nos rampą dirigentas ir jo gvar
dija. Daugeliui čia nuslinko die
nos rūpestėlis ir daugeliui nukry
po viltingas žvilgsnis i mūsų jau
nimą, parengusį gražią dovaną 
mūsų kultūriniam lobynui. Pa
garba ir sėkmė telydi juos visus, 
ir ateity mus ne kartą išvedant į 
žavingąjį garsu pasauli ir kovo
jant už lietuviškos dainos ir mu
zikos primatą mūsų tautoje.

Otava. — Kanados provincijų 
premjerų konferencija mokesčių 
klausimais Įvyks birželio 24-27 d.

vu iki šiai dienai yra Stasys Pili
pavičius. Šis tylus, nuoširdus, di
delio ir ištisinio bei nenuvargs- 
tančio idėjinio pareigingumo tau
tietis yra vienas tų.- kuriais re
miasi mūsų liet, bendruomenės

Viso $930,50
Per 4*/2 metų būrelio narių da

lis keitėsi — vieni pavargę išsto
jo, kiti pakeitė juos. Paskutiniai
siais metais jo f sudėtyje matome 
šiuos mūsų kolonijos veidus, ku
rie nuo 1958 m.- rugs. 1 d. iki 
1959 m. rugp. 30 d. paukojo Va
sario 16 gimnazijai:

Po $12: Ginčius Kazys, Toron
to, Ont., Dubinskas Juozas, Kro- 
nienė Elvyra, Kažemėkas Jonas, 
Lapinskienė Elena, Bacevičius 
Lucijus, Pilipavičius Stasys (bū
relio vadovas), Rimkevičienė Re
gina, Skripkutė Lucija, Steiblys 
Jonas, Stabingis Vladas, Stosius 
Arūnas (17 m. — mūsų jauni
mas’), Tėvelis Antanas.

Po $6: Falkauskas Teodoras, 
Gelžinis Vincas, Senkus Stasys, 
Urbonavičius Kazys.

Po $3: Jakimavičius Vincas, Ja
kimavičienė Petrutė ir Jakima- 
vičiūtė Irena (visi vienos šeimos).

Vasario 16 gimn. mokiniai ir 
vadovybė siunčia Tamstoms gra
žiausią padėką ir prašo nepailsti. 
Paskutiniaisiais metais narių-skai- 
čius kiek sumažėjo, bet, tikėki
mės,-kad mūsų kolonijoje atsi
ras tautiečių, kurie ateis išstoju
sių pakeisti. Sk. St.

Delhi -Tillsonburgo apylinkėje
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELY-
KŲ PAMALDOS šv. Kazimiero baž- 

- nyčioje Delhi įvyks šia tvarka:
Didįjį Ketvirtadieni šv. Mišios 7 y. 

v; Nuo 6 v.v. klausoma išpažinčių, po 
Mišių seka adoracija.

Didžiojo Penktadienio pamaldos 3 
vai. p.p. Po jų adoracija prie Kristaus 

; karsto.
Didįjį šeštadienį Velykit vigilijos ce

remonijos prasideda 10.46 vai. vak. 
Po jų 12 vai. Prisikėlimo Mišios.

Velykose 12 vai. pamaldos West 
’I Lome apylinkės lietuviams vietos baž- Į 

nyčioje. Nuo 11 vai. bus klausoma iš
pažinčių. Velykose Mišių Delhi šv. Ka
zimiero bažnyčioje nebus.

VAIKŲ ŠVENTĖ, MARGUČIŲ VAR
ŽYBOS įvyks šv. Kazimiero bažny

čios salėje Atvelykyje tuoj po 11 vai. 
pamaldų. Margučių šventę su Vely
kų bobute, vaidinimu, deklamacijom, 
muzika, vaišėm ruošia šeštadieninė 
mokykla ir KLB Delhi apylinkės val
dyba. Dalyvauja visi apylinkės vaikai 
ir jaunimas bei jų tėveliai.

GRAŽIAI PASISEKUSIOS REKO
LEKCIJOS buvo balandžio 1-3 d.d.

Jas įdomiai pravedė<kun. dr J. Vaiš
nora. Per sekmadienio pusryčius da
lyvavo virš 200 asmenų. Pusryčiai įvy
ko atnaujintoje parapijos salėje, per 
kuriuos rekolekcijų vadovas papasako
jo apie Italijos lietuvius, Italiją ir da
bartinį šv. Tėvą Joną XXIII. Reko
lekcijų vadovą nuoširdžiai priėmė ir iš
laikė Ona ir Julius Stradomskiai.

NUOŠIRDŪS TALKININKAI. Susta
tant bažnyčios suolus, sutvarkant baž-1 dyba. '

nyčios ir salės grindis, įsigyjant rei
kalingą inventorių, daug pasidarbavo 
šie asmenys: J. Stradomskis, A. Ma
žeika, A. Samas, J. Onaitis ir sūnus, 
P. Augaitis, A. Budreika, V. Zadurs- 
kis, J. Astrauskas, A. Augustinavičius 
(jis ypač daug įdėjo darbo ir lėšų 
tvarkydamas salės grindis), Viltrakis, 
E. Balys, J. Kuprėnas, Pr. Pargaus- 
kas. V. Miceika, St. Kairys, P. Lau- 
reckas, Br. Bačiūnas, J. Jauneika, Br. 
Vyšniauskas, Br. Dirsė, M. Norkus, 
M. Grincevičius, B. Stonkus, V. Vei- 
veris, P. Lukošius, A. Lapenas. Jų 
darbas sutaupė keletą šimtų dolerių 
parapijai.

Organizuojant rekolekcijų pusry
čius. atliekant įvairius darbus bažny
čioje ir salėje daug ir nuoširdžiai dir
bo šios ponios: Mažeikienė, Astrauskie
nė, Samienė, Dadurkienė, Rugiėnie- 
nė,E. Augustinąvičienė, R. Augustina- 
vlčienė, Augaitienė, Dirsienė, Kairie
nė. šiurnienė, Ožolienė. Laureckienė, 
Balčiūnienė. Rimkienė; Galeekienė, 
Vyšniauskienė, Cvirkienė. Visoms tpri- 
sidėjušiams prie pusryčių savo pro
duktais nuoširdus ačiū. Iš jų liko 
parapijai S83.

P. Kairienei, E, Augustinavičienei, 
O. Stradomskienei surinkusioms lėšas 
ir pasiuvusioms salės langų užuolai
das didelis dėkui. Dėkui tam tikslui 
aukojusiems pinigus.

ARTIMUI PAGALBA, šiuo metu 
vykdoma piniginė ir rūbų rinkliava 
nukentėjusiems nuo gaisrų ir Suvalkų 
trikampio lietuviams paremti. Rink
liava vykdo KLB Delhi apylinkės val-

Kor.

7-baltinėliai su 
nailonu pastiprin

ta apykakle. 
Puikiausi apati

niai su elastiniu 
juosmeniu

GP-0-1A

IŠEIGINĖS IR 
SPORTO KOJINĖS

jamo stiliaus ir susega
mi prieky, medvilniniai 

Dydžiai nuo 3-6-9 mė
nesių iki 1 ir 2 metų

kelnaitės ir 
JERSEYS 

BERNIUKAMS
Penmans turi kokybę 

atlaikančią šiurkštų 
nerūpestingą nešioji
mą, ko motinos ir 

nori savo vaikams.

GAMINIAI:
Merino “95” apatiniai; Merino **71” apatiniai; šiltu 

pamušalu apatiniai; Penmans golfo kojinės;
Penmans pirštinės; Peronams megztiniai.
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors
1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481

2336 Bloor St. W
1180 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-4444 
Tel. RO. 2-8255 .

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokė- 
jimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių 
College • Dovercourt Rd.

$18.900 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor • Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor - Ląnsdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas’rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie’12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

6

Baby Point Rd. 
4 metų senumo 

skola 20 metų
$L300 įmokėti, mūrinis, 6 mod. 
kambariai per 2 augštus, mod. vir
tuvė, 24 iš 12 frontinis kambarys, 
3 miegamieji, privatus įvažiavimas, 
prašoma kaina tik $14.900.

Jane - Annette 
4 metų senumo 

5*4 % skola 20 metų 
$13.500 pilna kaina; mūrinis,

. moderniški kamb. per 2 augštus, 
moderniška didelė virtuvė, 24 iš 12 
frontinis kambarys, 3 miegamieji, 
mod. vonia, augštas rūsys, už«$200 
galima įtaisyti vaikams žaidimo 
kambarį 20 iš 14, privatus įvažiavi
mas. Savininkas išvažiuoja iš To
ronto. Už šią kainą pigiau nėra 
įmanoma nieko gauti. Skambinkit 
dar šiandien. Kainuoja tik $76 mė
nesiui išlaikyti.

Roncesvalles - Garden Ave.
1 skola balansui 10-čiai metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamb. 
per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, ga
ražas. įvažiavimas iš kiemo. Prašo 
$15.900.

Bloor - Clendenan
8 kamb. — 2 augštai — 2 virt.

S5.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas, platus įvažiavimas, vand. 
alyva šildomas; geras namas.

Jane - Bloor
1 atvira skola 10 metų 

$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kvadratinis planas, 7 kamb. per 2 < 
augštus, platus įvažiavimas, & mi
nutės iki Bloor/ Reikalingas patai
symo viduje, šiaip labai geras na
mas. Kiemas 25’9 iš 180.

Jane - Bloor
1 atvira'skola 10 metų

$4.000 įmokėti, mūrinis iki pat sto
go, atskiras, kvadratinis planas, 7 
kamb. per 2 augštus, visi kamb. yra 
plasteruoti, be popierių, didelis kie
mas, garažas, šoninis įvažiavimas. 
Kaina $19.900.

Bloor - Clendenan - Annette 
S3.900 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kamb. — 2 augštai. 2 mod. virtuvės, 
garažas, šoninis įvažiavimas. Prašo 
S 18.900.

Jane - Bloor
8 kamb.

2 vonios
$5.000 Įmokėti, mūrinis, ___
šoninis įvažiavimas, alyva šildomas, 
did. kiemas. %, minutės iki Bloor. 
Kaina S21.900. Idealus nuomavimui 
ir sau.

Bloor -Runnymede 
2-jų atskirų butų 

S*.500 Įmokėti, šiurkščių plytų iki 
pat stogo, atskiras. 2-5 kamb. butai, 
vandeniu, alyva šildomas. 2 garažai, 
privatus įvažiavimas. Arti Bloor.

— 2 augštai
- 2 virtuvės 

atskiras

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Parbo teief. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1st. tel. RO. 2-8255 iki 10 vai. vak. 

Namu RO. 6-0105
2336 BLOOR ST. W.

Bloor - Quebec
$7.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūro 2 augštų, 2 mod. virtuvės, pir
mam ir antram augšte po $ gab. 
prausyklos, alyva apšildomas, nau
jas dekoravimas, 2 garažai, platus 
šoninis įvžiavimas, gražus didelis 
kiemas, prie pat Bloor.

Bloor - Glendonwynne 
$6.000 įmokėti, 8 kamb., atskiras, 
mūro 2 augštų, kambarių paskirsty
mas geras, mod. virtuvė, alyva van
deniu apšildomas. Vidus labai šva
rus. Garažas, privatus šoninis 10 
pėdų įvažiavimas. Kaina $23.500. 
Nuo Bloor keletas namų.

Eglinton - Avenue 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių, atskir. 
mūro, gražių plytų, 10 m. senumo, 
2 augštų, mod. virt, ir prausyklos. 
Alyva vand. apšildomas, šviesus 
garažas, platus šoninis įvažiavimas, 
garažas, gražus kiemas, prie geriau
sio susisiekimo ir apsipirkimo koks 
tik gali būti. Kaina $23.000. Skolų 
nėra.

Avenue Rd. - Laurence 
$5.000 įmokėti, 5-4-3 kambarių ban- 
galiukas. Kambariai švarūs,, didelė 
mod. virtuvė, vandens alyva apšil
dymas, 3 kambariai mod. įrengti 
rūsyje, taip pat apšildomi radiato
riais vandeniu. Sklypas didelis, ga
ražas iš gatvės, privat. įvažiavimas.

Islington - Dundas West 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, 5 metų 
senumo, mūro, atskiras, gražūs di
deli kambariai, mod. virtuvė, alyva 
vand. apšildomas, rūsys baigtas, ra
diatoriais apšildomas, privatus šoni
nis įvažiavimas, garažas, kiemas 50 
iš 400 pėdų, dekoratyviniai medžiai 
ir gėlės, labai graži vieta, po kelių 
metų namo vertė $28.000, dabar 
parduodamas tik už $19.000, nes 
yra labai skubus pardavimas, gali
ma užimti tuojau.

Bloor - Glendonwynne 
S7.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras, gražių plytų, 10 metų senumo, 
tikras dupleksas, kambariai dideli, 
geras kambarių paskirstymas, 2 mo
dern. virtuvės, 2 prausyklos po 4 
gab., alyva vandeniu apšildomas, 2 
mūro garažai, privatus įvažiavimas, 

. vieno augšto nuoma $135 mėn. Pir
kimo sąlygos geros. Pardavimo kai
na S28.8C0.

Bloor - Delaware 
$6.000 Įmokėti,- 10 kambarių, atski
las mūro, vandeniu alyva apšildo
mas. 2 modernios virtuvės, 2 prau
syklos, 2 muro garažai, platus šo
ninis įvažiavimas ir kitas įvažiavi
mas iš lainės — užpakalinės. Kai
na $24.000.
Čia skelbiami namai yra geras pir
kinys ir tuojau galima užimti. Pra
šau skambinti apžiūrėjimui.

Automobilių taisymo dirbtuvė 
Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. - Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway
$5.000 Įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow —- Swansea rajone 
S15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
J. KUDABA

1180 ST. CLAIR AVE. W. 
1st. LE. 7-4444 Namu RU. 3-2105

2336 BLOOR ST. W. 
įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes tu
rime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
R E AL TORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

Bloor - Jane 
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb., namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor - Gladstone

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba-

Ken WILES

SPORTAS
PABALTIEČIV SPORTO ŠVENTĖ
Jau dešimti metai, kas pavasarį, 

Pabaltiečių Sporto Eęderacija rengia 
įvairiose sporto šakose trijų Baltijos 
tautų žaidynes. Šiais metais šį kasme-, 
tinė šventė įvyks balandžio 22 ir 23 
d.d. Centrinėje YMCA — 40 College 
St. Rungtyniaujama bus jaunių^ mo
terų ir vyrų krepšinyje bei moterų ir 
vyrų tinklinyje. Programoje numa
tyta ir moderni gimnastika, kurią at
liks esčių gimnastikos grupė. Smulkią; 
šventės programą ir lietuvių rinktinių 
sudėtį paskelbsime sekančiame nume
ryje.

AUSROS ŽINIOS
Balandžio 9 d., pereitą šeštadienį, 

Detroite įvyko krepšinio rungtynės 
tarp Detroito Kovo ir Toronto Aušros 
vyrų. Jas laimėjo Toronto Aušra re
zultatu 89:58.

Sekančios rungtynės tarp Detroito 
Kovo ir Toronto Aušros įvyks Atve
lyky, balandžio 24 d., 12.45 vai. p.p. 
Toronte Prisikėlimo parapijos salėje.

VYČIO ŽINIOS
Stalo teniso Ontario open pirmeny

bėse dalyvavo 5 vytiečiai. Vyrų B 
klasės vienete Nešukaitis pralaimėjo 
pusfinaly. Mergaičių klasėj Sabaliaus
kaitė vėl laimėjo pirmą vietą. Jony
naitė liko antrąja. Nešukaitytei, kaip 
jauniausiai dalyvei, buvo įteikta do
vana.

Futbolininkai jau pradeda ruoštis 
ateinančiam sezonui ir šiais metais 
dalyvaus Toronto ir apylinkės pirme
nybėse, kurios bus pravestos 4 divizi
jose. Vytis žais pirmos divizijos ant
roje grupėje. Atskirų lygų, kaip anks
čiau būdavo, nebebus ir komandos bus 
keliamos į augštesnes grupes ir divi
zijas. Vyčio eilėse šiais metais ma
tysime kelis naujus lietuvių žaidėjus 
atkeliavusius iš kitų provincijos ko
mandų.

Žaidynėse vytiečiai dalyvaus su mo
terų krepšinio, mergaičių krepšinio, 
vyrų tinklinio, vyrų ir moterų stalo 
teniso komandomis ir pavieniais stalo 
tenisininkais. A. S.

VLIKO PEREINAMOJI TAURĖ
Lietuvių sportininkų veikla siekti 

išeivijoje sportinės dvasios pakėlimo 
jaunųjų tarpe, o taip pat jų ryžtas ko
voti už laimėjimus sportinėse varžy
bose su kitais, tuo. pačiu garsinti Lie
tuvos ir lietuvių vardą, yra teigiami 
įnašai, lygiai į lietuvybės išlaikymą iš 
ėivijoje. lygiai ir į Lietuvos laisvini
mo pastangas.

Didžiai vertindamas lietuvių sporti
ninkų norą grūdintis ir tobulėti, o taip 
pat puikiai suprasdamas reikšmę, ku
rią jų veikla turi laisvajame pasauly
je, Lietuvos bylai ir jos tautines spal
vas ginant ir norėdamas lietuvius: 
sportininkus, ypač pačius jaunuosius, I 
paskatinti, Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas įsigijo pereinamąją 
taurę. Taurė bus įteikiama kas žai
dynės, kaip pereinamoji dovana, žai
dynes laimėjusiai krepšinio jaunių ko
mandai. Taurė turi tokį įrašą: “LS: 
Žaidynių Krepšinio Jaunių Nugalėto
jui — Pereinamoji Taurė — 1960 m., 
New Yorkas, — Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas”. Pirmą kartą taurė 
bus įteikta krepšinio žaidynes laimė-; 
jusiai jaunių komandai š.m. balandžio 
30 d. iujorke. Vik.

CUOLKAIŠSISTATĖ J
f į,.j- L. M IT E O ■

/ REAL
527 Bloor St. W.
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Jane • Baby Point

$2.000 Įmokėti, tik vienas liko vi
sai naujas 6 didelių nepereinamų 
kamb. mūrinis modernus namas, 
pusiau baigtas kamb. ir vonia rii- 
syje, privatus įvažiavimas, 25 me
tų NHA skola. Paskubėkite!

Runnymede - Annette 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, kvad
ratinio plano atskiras mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas, arti 
prie Annette gatvės, skubus parda
vimas, liga šeimoje. Pilna kaina 
$14.500.

Fern - Roncesvalles 
$2.000 Įmokėti Įr viena skola liku
čiui 10 metų, 8 nepereinamų kam
barių, alyva šildomas, graži didelė 
moderni virtuvė, arti susisiekimo.

Roncesvalles - Queen 
$8.000 Įmokėti už tą didžiulį 18 
kambarių atskirą mūrinį, 3 atskirų 
butų, namą, radijatoriais'šildymas, 
4 mūriniai garažai, labai didelis 
sklypas, 6 kambarių butas I augate, 
viena skola 10-čiai metų. *

Beresford - Bloor 
$5.500 Įmokėti* 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, garažas su plačiu* Įvažiavimu. 
Pilna kaina $18.900. Arti Bloor.

Durie - Annette 
$4.500 Įmokėti, puikus šiurkščių 
plytų, 6 kamb.. atskiras namas, 
vand. alyvos šildymas, 2 mod. vir
tuvės, didžiulis gražus kiemas, dvi
gubas garažas, arti mokyklų bei su

sisiekimo.
Jane - Bloor 

$5.000 įmokėti, kvadratinio plano, 
6 kamb. ir recreation kamb.,'atski
ras mūrinis namas, ?2 vonios, vand. 
alyvos šildymas,/garažas su priva
čiu įvažiavimu, žema kaina.

Rusholme Rd. - College 
$5-500 įmokėti, už tą atskira, 6 k. 
mūrinį namą, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, vand. alyvos šildymas, ga
ražas, netoli naujosios bažnyičos.

Oakwood - St. Clair
$6.000 Įmokėti, gražus šiurkščių 
plytų, 10 kamb. ir apšildyti saulės 
kamb., atskiras namas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, vand. aylvos šildy
mas, 41/2 kamb. pirmame augšte, 
garažas, arti St. Clair,

Rusholme Rd.
S6.000 Įmokėti, atskiras 12 kamb. 
mūrinis namas, 2 vonios, plius 2 
kamb. rūsyje, radiatoriais šildy
mas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. parduodamas su baldais kadan
gi šeimininkas išvyksta.

Bloor - Runnymede 
$7.000 Įmokėti, 9 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, garažas, antras 
augštas išnuomotas už $120 mėn. 
Arti Bloor.

TEL. DARBO LE. 2-4404

REALTOR LTD.
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 

Telefonas LE. 7-3Y13

TORS
Tel. LE. 2-4404

Beresford Ave. - Bloor 
$7.500 įmokėti, šiurkščių plytų, 7 
kamb., atskiras mūrinis namas, 
naujas vand. alyvos šildymas, graži, 
didžiulė mod. virtuvė su .pusryčių 
kamb., skoningai išdažytas, didžiu
lis kiemas su dvigubu garažu, 4 
kamb. pirmame augšte. Šeiminin
kas pirko.

Oakwood - St. Clair 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių per 
du augštus, puikus, atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, modernus re
creation kamb. rūsyje, radiatoriais 
šildomas, garažas sū privačiu įva
žiavimu, parduodamas su puikiais 
baldais nes šeimininkas išvyksta.

Howard Park - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, didžiulis IĮ kamb.; 
presuotų ‘plytų, atskiras ' fiama?, 
kvadratinis planas. 2 vonios, 3 vlr> 
(uvės, vąnd. alyvos šildymas, gražus 
didžiulis'kiemas su garažu ir pfiva* 
čiu įvažiaveimu, puikus nuomavimo 
distriktas arti visko. i

Gladstone. Avė. r Blųor • 
S8.0QG įmokėti, -11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, puikūs "viduje, nau
jas tinkąs., vand.' alyvos šildymas, 
3 mod. - virtuvės, gražus kiemas, il
gos išsimokėjimo sąlygos.

Evelyn - Annette
S8.000 įmokėti, originalus duplek
sas. 10 kambarių, per du augštus, 
radiatoriais šildomas, dvi krosnys, 
didelis kiemas, platus įvažiavimas, 
atvira skola, žema kaina.

Bloor - High Park ... . . 
S8.000 įmokėti, vienų metų senu
mo, 14 kamb., atskiras mūrinis 
tripleksas — 3 atsk. butai. Vand. 
alyvos šilydipas, modernus, 3-gara
žai, gauna $365 mėti, nuomos.

Glendonwynne - Bloor 
S10.000 įmokėti, visai arti Bloor ir 
Runnymede gatvių, 7 kamb. ir ap
šildomo saulės kambario, atskiras 
mūrinis namas, vand. aylvos šildy
mas, vonia pirmame augšte ir ant
rame, .2 mod. virtuvės, naujas dvi
gubas garažas su labai plačiu įvaž.

Indian Rd. - Bloor ’ 
$10.660 Įmokėti, puikiame nuoma
vimo rajone. 13 kamb. atskiras ma
rinis namas, vand. alyvos šildymas^ 
2 vonios, 4'virtuvės, didelis kiemas, 
dvigubas .garažas su privačiu įva- . 
žiavimu. arti būsimo požeminio 
traukinio.,. . ?

Wilcox Lake
S10.000 Įmokėti, tiktai 24 mylios 
nuo Toronto. Į5 katįdžių, knrie pri
taikyti ir žiemai gyventi ir^maisto 
produktų krautuvė, viskas išnuo
motą peų. viąusr metus, gauna nuo- j 
mos'S75X5O7niėn. Geras biznis be 
didesnio 4 vafgo, parduodama dėl 
senatvės.

NAMŲ LE. 5-J584

i

4
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$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutės iki Bloor.

St. Clair - Oakwood 
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

Bloor - High Park 
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. 2 rirtuvės, 2 vomos, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12 dideliu ir gražių kambarių, 3 vo

Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas

nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MA.RIJOŠIUS
Įstaigos teL ; Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

College - Dufferin
$1.500 Įmok., 7 kamb. per du augš
tus, 2 virt., garažas. Savininkas iš
vyksta Europon, pard. su visais 
baldais. Prašo $13.900 ir vienas 
morgičius 10-čiai metų. Galima tuoj 
užimti.

Bloor - Lansdowne
$2.000 Įmok., 6 did. kamb., gero 
mūro, 2 mod. virt., naujas gazo šil
dymas, namas gražiai išdekoruotas, 
arti kraut, ir susisiek. Atviras il
gas morgičius.

Dundas - Dufferin
$3.000 įmok., 10 did. kamb. per 3 
augštus, geras mūras, 2 mod. virt., 
vienas 10-čiai metų atviras morgi
čius. Prašo $14.000 Geras pirkinys.

Bloor * Rnnnymede
$3.000 įmok., 12 did. ir gražių kam
barių, gero mūro, dupleksas, labai 
švarus iš lauko ir vidaus. Retas pir
kinys, nes parduos už $19.000, ver
tas dėmesio.

Mimico
$4.00 įmok., 4 metų senumo, 6 kąm- 
barių, mūro bungalovas, 3 kamb. 
apartamentas rūsyje, išnuomotas 
už $75 mėn., dvig. garažas, priv. 
įvaž., arti mokyki., kraut, ir susi
siek. Jums tikrai patiks.

Annette - Runnymede 
$5.000 įmok., 10 kamb., mūr. atsk., 
2 virt., alyva šild., priv. įvaž., ga
ražas. Reikia mažo remonto. Prašo 
tik S18.000 ir viena skola balansui 
10-čiai metų.

High Prk. Ave. - Annetta 
$5.000 įmok., 12 di. kamb. per 3 
augštus, 3 virt., vand. alyva šild. 
dvig. garažas, did. sklypas, mėn. 
pajamos S360. Pasiteiraukit.

College - Runnymede 
$6.000 įmok., 9 kamb., mūr., 3 virt, 
alyva oru šild., visas išnuomotas, 
arti kraut., mokyki, ir susisiek. Šo
ninis įvaž., garažas.

High Park - Bloor 
$7.000 įmok., 7 kamb. per du augš
tus, rupių pl., atsk., mod. statybos 
namas, did. kamb., augštas rūsys, 
labai gražus iš lauko ir vidaus. Ga
lima tuoj užimti. Balansui vienas 
atviras morgičius. Prašo nedaug. 
Pasiteiraukit.

Bloor - Indian Rd.
$7.000 įmok., 12 kamb. per 3 augš
tus, 3 mod. virtuvės, 2 vonios, vand. 
alyva šild., priv. įvaž., dvig. gara
žas, parduodamas su visais baldais. 
Sav. išvyksta, skubus pardavimas.

Bloor - Dufferin
$3.00 įmokėti, geru plytų, 7 dideli 
kambariai, moderni virtuvė,- išilgi
nis koridorius, alyva šildomas, ge
ras didelis kiemas, 10 m. morgičius.

Willard - Bloor
S2.500 įmokėti, bungalovas. raup
lėtų plytų, didelė moderni virtuvė, 
vandens alyvos šildymas, garažas. 
Be morgičių. Kaina $17.000.

F ar m a - vasarvietė
270 akrų, 60 dirbamos, likusi miš
kas, gyv. namas 8 kamb., daržinė,- 
1 mylia upės ir % mylios žuvingo 
ežero frontas; smėlio paplūdymys; 
1 mylia iki 11 plento. Ideali vieta 
vasarvietei. Kaina $6.000.

j i

Pelningas motelis Toronte
Nepaprastai liuksusinis 30 vienetų 
motelis: restoranas, biuras ir gyv. 
apartamentas atskirai; gryno pel
no J metus. virš $25.000, nežiūrint 
kad samdyti administratoriai. Kai
na apie $220.000; įmokėti apie 
$75.000. Morgičių nėra.

Hotelis
Didesniam mieste ant Nr. 2 plento, 
100 mylių nuo Toronto, parduoda 
virš 50.000 galionų alaus; 26 kam
bariai nakvynėms; restoranas, ge
ras pastatas. Metinis grynas pelnas 
virš $37.000 (irgi tvarko ne savi
ninkai): geri morgičiai. Kaina apie 
$260.000. įmokėti $100.000. Užtik
rintas biznis, kad ir keliems susi
dėjus.

Sklypai vasarvietei
Prie Simcoe ežero, 40 mylių nuo 
Toronto: 100 pūdų fronto prie pat 
ežero sklypai; lietuviams praktiš
kiausia vasarvietė; 11 sklypų jau 

. parduota, dar yra virš 50. Kainos 
pradedant $800.

Parkdale
$4.000 įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
namas. 2 virtuvės. 2 vonios, naujas 
vandeniu alyva šildymas, garažui 
vieta. 10 metų morgičius. -Kaina 
tik $16.500. v į*

Bloor - Jane
$3.000 įmokėti, 6 kamb., 2 augštai, 
atskiras mūrinis namas, vand. aly
va šildomas, garažas. Kaina $17.200.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
ag“Us V. (Vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų rąžykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATĖ
• 128 Hurontorio Str.

x Collingwood, Ont.

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINtMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

Rolykit., K-Iclonuokitc or otvvkitc po< mut. Vi-M informoojot veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1 147 DUNDAS ST. W ellington kompot ifriet Lintu-iu Namuti

' LE . 6 -2' V 3 9 ; j'

Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

IŠ SPORTO LIETUVOJE
Besiruošiant Europos pirmenybėms, 

pereitą mėnesį Maskvoje įvyko tarp
tautinis stalo teniso turnyras. Jame 
dalyvavo Sovietų Sąjungos pirmoji ir : 
antroji rinktinės, Rumunija ir Čeko
slovakija. Sovietų Sąj. pirmąją rink
tinę sudarė: Averin, Saunoris ir Ivaš
kevičius. Iš trijų dalyvių du lietuviai. 
Moterų rinktinėje N. Ramanauskaitė 
nedalyvauja, nes šiuo metu sukauptas 
visas dėmesys mokslui.

Lenkijos moterų krepšinio meisteris 
Krokuvos “Wawelio” komanda, žaidė 
Lietuvoje draugiškas rungtynes su 
Kauno KKI ir Vilniaus “Švietimo” ko
mandomis. Pirmąsias rungtynes kau
nietės pralošė 58:52. Už KKI žaidė: 
Lapšytė, Sviderskaitė, Atstopaitė, Nar
kevičiūtė ir Pakerytė. Vilnietėms se
kėsi kiek geriau ir jos nepasidavė 
Lenkijos meisteriui. Rezultatas 60:58 
Vilniaus “Švietimo” naudai. Vilnietes 
atstovavo: O. Černiauskaitė, Vansevi- 
čiūtė, Batorienė, Pajėdienė, Ruzgutė, 
Krasnodomskienė, Narsutytė ir Pata- 
šiūtė. Šiose rungtynėse žaisdama cent
ro puolėja ypatingai gerai pasireiškė 
O. Černiauskaitė.

žiemos turizmo pirmenybės pirmą 
kartą Lietuvoje buvo pravestos. Var
žybų programa — kelionė slidėmis už
daru maršrutu. Dalyviai gauna žemė*., 
lapius $u nurodytais atskirais punk--' 
tais, kuriuose turi užsiregistruoti, čia 
įeina ne tik slidinėjimas, bet ir suge
bėjimas greitai ir tiskliai orientuotis 
žemėlapyje, bei vartoti kompasą ir ki
tus instrumentus. Maršruto distanci
ja vyrams apie 20 km, moterims apie 
14 km. Iš startavusių 30-ties komandų 
(komanda susideda iš 4 dalyvių), pir
mą vietą vyrų grupėje paėmė Vilniaus 
universiteto studentai: K. Monstvi- 
las, A. Medeišius, A. Smilga, A. Dem-

Įspūdžiai iš Šiaulių
(E) Vienai iš Lietuvos kilusiai i tuojau davė skarelę ant galvos. * 

Lenkijos pilietei pernai pavyko i užsidėti, kad neišsiskirčiau nuo * 
gauti leidimą aplankyti gimines i kitų moterų. Dažytų lūpų ar nagų 
Lietuvoje. Ji rašo: “Spalių mene-; niekur neteko pamatyti. Vyresnis 
si buvau nuvažiavusi i Šiaulius,: brolis — inžinierius — buvo jau 
pas savo brolius. Pasilikau ten ■ po karo nusipirkęs sau automobi- > 
dvi savaites. Pasakysiu-tiesiog: Ii. bet jam dabar atėmė.. Prie sa- ? 
nepatiko man ten!. Aiškus .daly-; vo namo jis turi gan dideli sodą. 
kas, kad broliai ir sesuo labaiVieną gražią dieną atėjo ir paša- ,
džiaugėsi, kad po dvidešimts me
tų vėl teko pasimatyti. Bet visas 
gyvenimo būdas ten mari nepati
ko. Nieko neliko iš mūsų senos 
Lietuvos^ Daug kas surusėjo. 
Krautuvėse kaikur visų pirma ap
tarnauja rusus, o mūsiškiai turi 
ramiai laukti eilės. Prekės! Vie
nas šlamštas! Nieko gražaus nėra. 
Gražūs daiktai tai tik dideliuose 
miestuose. Žmonių apsirengimas 
pilkas ir menkas. Moterys tik su 
skarelėmis ant' gaivos, jdkios 
skrybėlaitės neteko matyti: Aš 
pati buvau su ruda skrybėlaitė 
nuvažiavusi, bet brolienė man

irto. ministerio pavaduotojas J. Kava
liauskas: Pradžioje • pasfcjžiajjgė - jau 
atsiektais rezultatais ir gana gyvu 
sportiniu judėjimu mokyklose L ir 
moksleivių laisvalaikio metu, šalia to, 
niirodė tačiau daug ir trūkumų; Pir
miausia daugelyje mokyklų per -ma- • 
žai kreipiama dėmesio j sportą. Toli 
gražu ne visose mokyklose dirbama 
su mokiniais sporto srityje už mokyk
los ribų mokinių laisvalaikio metu, j 
Nurodoma ištisa eilė mokyklų, kurio
se labai mažas procentas mokinių už- į 
siima sportu. Ir specialiai įkurtos ra

kė, kad čia bus statyba ir atėmė 
pusė sodo, nepasakydami'"■ nei ° 
“ačiū” nei “atsiprašau”! Ateina, "j 
pasiima ir baigta! Jei kas turi ko- ■ 
ki geresni drabuži, tai slepia, ne- ! 
norėdamas, kad. kas Sužinotų. Ant 
langų daug kur nėra užuolaidų. S 
Mano brolis man sakė, kad ir pas ; 
mus čia Lenkijoje bus taip, kaip < 
Lietuvoje, bet mes turime vilti, 
kad visgi taip.nejjus. ... Mes Len-. į 
kijoje tuo tarpu visi gyvename, 
galima lakyti.-laisvai, žmonės pas į- 
mus gražiai ■ ir gana elegantiškai 
apsirengę-,* o mūsų krautuvėse vis j. 
didesnis pasirinkimas. Tiesa, vis- < 

..kas labai, bYąųgįi;
joje iš piliečių niekas neatima į 
ir nuosavybę ųelięčamą. Yrą.-netf 
privačių'krautuvių,' HoVs“daugu-’ • 
mas valstybinių ar kooperatyvi- 
nitiv Pas- Lenkijoje labai -l 

• daug kas paskutiniais metais Įsi- 
gijo privačių, automobilių ir. gat- . ” 
vėse vis daugiau jų važinėja-. Vie- ■< 
nu žodžiu^ padėti Lenkijoje, ne- • , 
galimą prilygintfpadėčiaiTatVbų * 
Rusijoje ir Lietuvoje, Mes'rnafiO;^ 
me, ka<f rusams nepasiseks leng
vai savo tvarką pa$ mus Įvesti”. .

V-

joninės sporto mokyklos ne visos pa
sižymi gera veikla. J. Kavaliauskas už 
tai ir dar daugelį kitų trūkumų puo 

Janušauskaitė. 13.8 km padariusios j Įė kūno kultūros mokytojus, mokyk- 
per 3 vai. 30 min. Jaunių grupėse lai
mėjo Kauno vid. mokyklos mokiniai.

LTSR sporto tarybos plenumas Vil
niuje svarstė fizinio auklėjimo, bęF- 
sporto reikalus švietimo ministerij *

binskas. Laikas 4 vai. 17 min. Moterų 
grupėje—Vilniaus studentės: A. Vaiš- 
nytė, R. Griniūtė, D. Sudžiūtė ir J.

lų vadovus ir sporto trenerius. Reika
lauja iš visų didesnės atsakomybės, 
drausmės bei pastangų ateities darbe. 

,Po kalbos Įvykusiose*<drSkušijo&’pa 
aiškėjo dar Įvairių trūkumų; -kurfuos*

Trumpai iš visur
Vašingtonu — Valstybes De- 

partamentas patvirtino, lead Len
kijos ambasados Indonezijoje se» 
kretorius R. Krolicki tikrai yra

sporto reikalus Švietimo ministerijos^ aisKejo oar rvainų -mtKunnp -Kurruoy 
mokyklose. Pranešimą padarė švieti^ ateityje žadėta paš3lintf.''Charaktefiir- 

ga diskusijų metu iškilusi stalo teni- - ------- ., - -r ■«■•
so federacijos pjrraininko'S>Vairitrau- -vandepi naujas 45.000' keleivinis 
kO mintis. Jis'krifikavį) švfetimo mi- flatvas, kuris kcrrsuoš tarp* D; Bri- 
nisteriją. kad dėl siaurų žinybinių in-1 tanijos ir Australijos. Kelionė 
teresų mokiniams kartais draudžiama į truks 25 dt. O Keleivių tilps 2250. 
startuoti visasąjunginio masto varžy-i Taipei. — Čiangkaišekas preži- 
bose. Atseit pirmiau staler tehišas; o.dentu perrinktas treti .karta'. Iš 
tik •atliekamu nuo mokslas*11500 pSrlaniento'nąflr^ 
Staikaip toli ftuema ertskirų sporto • • . ■
.takų vadovai. * ^v0 14^_. _ čį

Lietuvos sporto spaudoje labai pla , , ~
čiai buvo aprašomi VIII žiemos olimsi l<rtlkęs.77 m. buv. prezto 
pintai žaidimai Squaw Valiev, JAV. I denburgo sūnūs. Oskar, buvęs te- • 
kuriuose, kaip žinome. Sovietų Sąjunjvo adjutantas, o pereito Rato *me- * . 
gos sportininkai surinko daugiausia i tu gen. 'majbras karė bfelatWiif ' J 
taškų, bei visų rūšių medalių. G. ! stovyklų inspektorius. *

—..... .. "" " ; ' ■'
. Lietuviai agentai vieninkimės!

Extra Realty Ltd
Realtors

Tel. LE. 4-9211
B. SERGAUTIS, F.R.I. 

prezidentas
Real Estate patarnavimas:
mai, žemė, biznis, morgičiai, 

draudimas, investaeijos.

na-

* - *

ga diskusijų metu iškilu^ stalo teni- ■Belfastas. — čia nuleistas i

1 Hr-,

tiu
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. JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

J. GUDAS - namų tek RO. 6-8096
! I 'f lt'J 11 U"- <

CUKRINIS MARGUTIS
(Atkelta iš 3 psL) 

užkampį ir, kad dėjo iš visų jėgų 
į tvoros geležis savo cukrinį mar- 
!utį, kad tas į mažyčius trupini

us subyrėjo. Ramūnas nusitry-

■JUijUlW.' .■..■."UJ.WI ■ iih.IJWJW IJ..W- ■>.*■1.1..11. ..1.1

Nauja Lietuviška Valyklą

Lenard’s Cleaners
985 College St TeLLE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje sų modemiškomis mašinomis, 
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. 
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vaL vak.

■ šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.
Savininkas L. LEVECKIS

III .ii I r ii i. IJ U. U ■llill|iW!J HĮlįJU.IB ■ I.IH I II i ■ I

TAUPYK jr SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1, asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Ąntrodieniais—* nuo 10-12 vai. ryto ir 7-9 vol. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

B&ttnė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LL 2-8723

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų 

kostiumams bei paltams.

aojo, sudėjo rankeles, užmerkė 
ąkis ir garsiai tarė:

— Matai, Dievuli, manęs jūra 
ųeitraukė! Aš noriu būt geras ir 
Tu man padėk.

’☆ ir
< Namo važiavo visi geriausioje 
nuotaikoje, kalbėdami ir juokau
dami. Tokioje pat nuotaikoje dė
dė Vytas ėmė organizuoti pagalbą 
mamai, padengti Velykų stalą.
, Taip akim bematant, visos va
kar ir užvakar keptos ir čirškin
tos gėrybės ir nuklopo didžiuli, 
balta staltiese uždentą stalą. Pa
čiam gi jo viduryje žaliavo kel
melis avižų. Jo viršūnėje stovėjo, 
dar iš Lietuvos atvežtas, baltas 
avinėlis su Kristaus vėliavėle. 
Abipus avižų gi gražūs, kvapūs, 
ružavi hiacintai.

— Pradėsim nuo margučių, — 
tarė mama ir pakėlusi lėkštę su 
kiaušiniais pirmučiausia pasiūlė 
dėdei Vytui.

— Nepąinjk tik paties stipriau
sio, — juokavo tėtis.

— Gerai sakai, juk reikia muš
ti, — ėmė dėdė barbenti vieną, 
paskui kitą kiaušinį į dantis.

— E, — pagaliau tarė jis, — 
kažin, kaip čia bus? Su Ramūnu 
tai jau rungtyniauti nenoriu. A? 
— ir dėdė Vytas šelmiškai žiūrė
jo i berniuką.

Šis gi sėdėjo nuleidęs akis ir ne
sakė nieko.

— Kuris gi čia tavasis? — vėl 
klausia dėdė.

— Tikriausiai kišenėje, — šyp
sodama tarė mama.

— Ot ir ne! — nepakeldamas 
akių atsakė Ramūnas.

— O tai kur? — taip pat šypso
damasis vėl klausia dėdė.

Ramūnas tylėjo.
— Sudaužei? — spėjo mama.
— Tokį nelengva sudaužyti,. — 

paaiškino Vytas.
--Ot ir sudaužiau!
— Sudaužei?
Čia Ramūnas susijaudinęs ir 

skubėdamas papasakojo savo iš
gyvenimus bažnyčioje.

— Vargšas vaikas! — išklausiu
si nuoširdžiai tarė motina.

Ramūnas gi iš visų jėgų laikėsi, 
kad nepravirktų.

Kuri laiką buvo visiška tyla. 
Dėdė Vytas labai surimtėjo. Ra-

Įi ■■■ ' '

mūnas vogčiomis žvilgterėjo Į jį 
ir jam rodėsi, kad dėdė pyksta. 
Dabar berniukas tikrai nebežino
jo ar gerai padarė sukuldamas 
cukrinį margutį.

— Zinai, Ramūnai, — pagaliau 
tarė dėdė rimtai ir labai švelniai. 
— Tu davei man gerą pamoką. 
Mes suaugę panašius dalykus va
diname smulkmenomis, juokais 
ir nieko blogo juose nematome. 
Tavo gi jauna, jautri širdelė iš 
karto pažino ir suprato, kad tai 
yra apgavystė. Tik dabar matau, 
kad skaisčiai sielai cukriniu mar
gučiu laimėti kiaušiniai' negalėtų 
atnešti tikro, tyro velykinio 
džiaugsmo. Nemalonumo gi tikrai 
atneštų daug. Negana, kad tu 
pats žinotum apgaudinėjęs, bet 
tavo draugai, varžovai susektų ta
vo laimėjimo priežastį ir pyktų 
ant tavęs ir tave niekintų. Va^ 
(tintų tave apgaviku, nes tu toks 
ir būtum. Ir tai būtų pilnai užtar
nauta. Man gėda .. . Atleisk man, 
Ramūnai!

Čia jau berniukas nebeišlaikė. 
Jis šoko nuo kėdės ir, kaip replė
mis apkabino dėdės kaklą. Ne
pratarė, tačiau, nei žodelio'

Mama atsistojusi laimingai šyp
sodama glostė sūnaus galvą ir ne
žymiai įspaudė jam į ranką savo 
nosinę...

Nedrąsus
Ji: — Jei svajonės išsipildytų, 

ko tu sau linkėtume!?
Jis: — Aš nedrįstu tau pasa

kyti...
Gerai gyvenų

— Tamstai, kaip matau, gerai 
sekasi. Valgai sau žąsį, o skolos 
man negrąžini, — sako kredito
rius aplankęs skolininką.

— Nebeturėjau kuo vargšą 
paukšti penėti, tad turėjau suval
gyti ... (

Riteriškumas dar nemiręs
— Girdėjau, kad jūsų naujasis 

vaikinas yra labai mandagus.
— O, taip. Jis yra pavyzdingo 

elgesio. Kiekvienu metu, jeigu 
man kas iškrinta, jis paspiria ko
ja artyn, kad galėčiau lengviau 
daiktą pasiekti ir pasiimti...

Jt pati
— Aš dabar labai užimtas, — 

sako Juozas užsukusiam draugui. 
— Pabaigęs skalbti, turėsiu iš
plauti inaus, išvalyti grindis, o 
paskiau turėsiu nuplauti langus...

— Taip, o žmona? — pasiteira
vo draugas.

— O, su ja aš neturiu vargo — 
ji nusiprausia pati...

..RAŠAU SAU..

Skaitytojų laiškai
DIDŽIAI GERB. P. REDAKTORIAU,

• NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 

1 Daugigų kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą. 
: Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoij.ymus, su- 
; lankstymui ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimo ir balansavimą su 
u geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 

_ -------A
• Taip pat tyrime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
•- Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.
i 3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 

Nakties metu tel. RO. 7-0086
(Auklond gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

I I JH ■ rr.I.lM ■■ ■ J ■II.I.IM—U.. I ■■■■■■« ! irpiMlO.llM. Illi ■! J J . I

i stabdžių, juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainąvimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

A. P. GARAŽAS

CONSUMERS' GAS CO

KROSNYS-GAZAi-ALYVA-ANGLYS
COČįVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ijf alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimuį. - - Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. B- • TĘL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI - ' 
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)

Visų rūšių mechaninis automobilių 
" remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

... . J .

* T

'Tinko remontas, mūro ir gyptex darbai 
Tel Rtt 6-5420

S . APDRIEKUSi

If”- 1 1 -i n ■ ■.<>''    *   ...................

Visi masinu remonto darbai lietuviams 
atliekami pigtatų lietuviškame

WALLY'S GARAGE
Sav. VL, TARVYDAS

į 5 Robert St* Taranto (Fię Spadina-CoHege) 
(Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
■ TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541. 
i' juiunųi uuLii.i'V jbl1. J.

i

MOTF.RISKV RŪRU siuvėjas
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.

! 1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tęl. LE. 1-4704
» ■■■

FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Elektros - Electronic
Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

- Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

(Atkelta iš 3 psl.) 
džiuma? Tik bėdai spiriant ten
ka retinti tuos “nemokamus” 300 
ir braukti net tokius redakcijos 
narius neatsakančius net i laiš
kus...”

Iš tikro patarkit — ką daryti?
Visų prenumeruoti negali, at

sisakyti nesinori. O kodėl tada 
nesijungti žurnalams, per pus su
mažinant išlaidas, o padidinant 
pajamas? Argi negalima sutikti, 
Kad tas pats turinys tilptų tam 
pačiam leidiny vieni norės 
skaitys, kas jiems patinka, kiti, 
kas jiems. — šio bendradarbio 
supratimu yra visiškas nesusi
pratimas, kad pastaruoju laiku 
pradėjo eiti net keli iliustruoti 
žurnalai. Ar bandė kas nors aiš
kintis su seniau jau einančiais 
žurnalais kokios būtų galimybės 
gauti juose savo medžiagai vietą 
ir kokiomis sąlygomis? Ir tai tai
kome ne vien žurnalams — sa- 
vaitraščiams juo labiau!

KOVO 30, 1960 ‘
Užvakar NYTimes tilpo trys 

pareiškimai, kurie parodo, kokie 
skirtingi yra šios dienos pasau
lio vertinimai, štai didelės biz
nio bendrovės “International La
tex Corp.” skelbime vardu “Red 
Definition of Coexistence” cituo
jamas, jau nekartą lietuviškos 
spaudos minėtas, dideliu Įžvalgu
mu iškeliamas, Dimitri Manuils- 
ky, sovietų diplomato pranašavi
mas “Lenino Mokykloj” 1931 m. 
— “...Karas tarp kapitalizmo 
ir komunizmo yra neišvengiamas. 
Šiandien, žinoma, mes nesame 
pakankamai stiprūs pulti. Mūsų 
laikas ateis maždaug po 20 ar 30 
metų. Buržuazija turės būti už
migdyta mūsų nepaprastai Įspū
dingo taikos vajaus judėjimo. 
Bus skelbiami jaudiną šūkiai ir 
dar niekad negirdėtos koncesi
jos. Kapitalistines valstybės, kvai
los ir išsigimusios, džiaugsis ga
lėdamos talkininkauti savo pa
čių sunaikinime. Jos mielai pri
ims kitą galimybę susidraugauti. 
Kai tik jų budrumas sumažės, 
mes smogsime jiems sugniaužtu 
kumščiu...”

Gi vedamųjų puslapyje tam pa
čiam numery, skaitome: “... Sa
vaime aišku, Europa pasiliks ide
ologiškai suskaldyta daugeli me
tų. Nėra jokios galimybės tam už
baigti kitaip, kaip tik karu, ku-

rio niekas nenori. Jei ši tiesa 
yra primtina, tada nėra priežas
ties galvoti, kodėl gi Berlynas 
negali likti suskaldytas taip ilgai, 
kaip ilgai liks padalyta Vokieti
ja? Tokia yra realybė — jokia 
paslaptis tiek Vakarams, tiek Ry
tams”. •

Galiausiai vakarietišką nuomo
nę bando nustatyti ilgalaikis NY 
Times korespondentas Maskvoje 
Harrison Sallisbury (kurio kny
gos išvadas šitaip pateikia O. 
Prescott) “Greitu laiku pasauly
je bus trys galybės:

Rusija taps priešinga Kinijai.
Jungtinės Valstybės pasiliks 

priešingos Kinijai.
Rusija ir Amerika taps natūra

liomis sąjungininkėmis.
Sąjunga taps faktu, kada bus 

pripažinti keli faktoriai, kuriuos 
mes stengiamės kolkas ignoruoti. 
Pirmoj eilėj reikia pripažinti, jog 
mūsų bazės užsienyje yra pasenu
si koncepcija, kad Rytų satelitų 
režimai Rytų Europoj yra užtik
rintas dalykas ir kad mūsų “do- 
nothing” politika jų atžvilgiu 
jiems nesuteikia nieko gero, kai 
nuoširdūs santykiai gali kaip tik 
paskatinti jų vakarietišką orien
taciją”.

Kad, dėlto, šiai sąjungai Įga
linti Centralinėj Europoj turi bū
ti sukurta neutralioji zona ir vi
sas pasaulis turis būti pasidalin
tas rusų ir amerikiečių Įtakos 
sritimis. •

’“Šios mintys iššaukiančios?” 
— klausia Prescott, “žinoma. Bet 
niekad dar nebuvo kad betkokia 
tauta pasiliktų draugais ar prie
šais tų pačių tautų ilgam laikui”.

Derėtų dėl šių tvirtinimų pa
sisakyti “nepriklausomybės Lie
tuvai kovotojams” — juo labiau, 
Kad šios dienos 3. 19. 60 NY 
Times juoda ant bolto spausdi
nami Amerikos ambasadoriaus 
Thompson© žodžiai Maskvoje pa
sitinkant Ramiajam vandenyne 
amerikiečių išgelbėtus sovietų 
karius: “Tikiu ..., kad šis inci
dentas padės sustiprinti mūsų 
draugystę!” Katynas, Červenė, 
Maskvos kanalai, Ukrainos ba
das, Sibiras, žmonės — “who 
cares” — “mainos rūbai margo 
svieto” — mainos ir žmonės So- 
vietijoje. Tik ne dogmomis besi
vadovaujanti Amerika gali taip 
lanksčiai prisitaikinti realiai tarp
tautinei padėčiai.

Kaip kas vertina motelį
Inžinierius: Konstrukcija, ne

paremta jokiais apskaičiavimais, 
naudojant apgauli, labai įvairaus 
fasado, bet labai vienoda iš vi
daus.

Geografas: Midumi ir pienu te
kanti šalis, savo terenu primenan
ti kalnų pašlaičių kraštus.

Chemikas: Sudėtingas jungi
nys; gyvai reaguoja į tokius me
talus kaip auksas, platina ir si
dabras, o nuostabiausia, kad taip 
pat reaguoja į kaikuriuos akme
nis, kaip smaragdai, rubinai, dei
mantai ir pan.

Botanikas: Veisiasi visur, yra 
labai sunku išveisti. Jei netoli pa
sirodo koks tobulesnis tos pat rū
šies padaras, pažaliuoja. Laimei 
vaisių veda rečiau, kaip augme
nys.

Fizikas: Verda nepriklausomai 
nuo aplinkos temperatūros ir taip 
pat tirpsta', jei tik mokama ati
tinkamai elgtis.

Gydytojas: Narkotikas, kuris 
iššaukia galvos svaiguli ir sudąž- 
nina širdies plakimą, o kartu taip 
pat puiki priemonė kraujo apy
takai padidinti.

Medžiotojas: Labai pavojinga 
neigudusiose rankose.

Teisininkas: Vyro kaltintojas, 
meilužio gynėjas, melagingas liu
dininkas, šališkas teisėjas.

Generolas: Gynyboje silpna, 
geniali atkirsti pasitraukimo ke
lius, jeigu bėgantysis yra vyras.

Bereikalo neatsigręžai
— Vakar vakare gatvėje pas

kum mane sekė du vyrai, norėjo 
užkalbinti.

— Tai ko neatsigręžei — būtų 
pabėgę.

Atsarga gėdos nedaro
Porelė škotų pasinaudodama 

sveikatos drauda atvyksta pas 
gydytoją su savo 5 mėnesių duk
rele.

— Būkit malonus, pone dakta
re, patikrinti kūdikio sveikatą.

— O kas jam yra?
— Tuo tarpu, atrodo, nieko. 

Bet, matot, pasitaiko gera proga 
pirkti panaudotą vežimėli. Su
prantat, pone daktare, prieš apsi
spręsdami norėtume būti tikri ar 
verta pirkti...

7 nr. tilpo nesantūrus ir visai netei
singas p, Knp. pasirašytas rašinys iš 
Oakville apylinkės, liečiąs asmenį, 
kurį nukeltine prasme jis vadina “ra
šeiva”. Tikrumoje p. Krsp. tuo netei
singu ir nesantūriu rašiniu, puola 
Oakviliečius už jų žinutės, tflpusios 
“TŽ” 5 nr., tiktai nuosaikų Ir .teisin
gą patikslinimą. Kadangi buvome ne
teisingai užsipulti, mes Oakviliečiai 
ir vėl buvome priversti atsilietpi ir 
paaiškinti.

Deja, mūsų paaiškinimas, tilpęs “T 
Ž” 10 nr., Tamstos buvo taip sutrum
pintas, jog sudaro įspūdį, kad kaiku- 
rie Krsp. užsipuolimai lyg ir nebeat- 
remiami. Mus, redaktoriau, labai ste
bina, kad gerb. Jūsų savaitraščio 
skiltyse galėjo tilpti ištisai, demago
giškas ir neteisingas rašinys — gi at
sakymas į jį. tapo pernelyg sutrum
pintas.

Labai prašome p. redaktoriau, šio 
mūsų kreipimosi nesuprasti kaip Jums 
daromą priekaištą, pamokymą ar nu
rodymą, bet tik kaip mums susidariu
sio nebeaiškumo pasekmę.

Priimkite mūsų pagarbos pareiški
mą. Oakviliečiai.

Redakcijos priekaištu niekad neiš
vengė ir neišvengs. Spaudos nerašy
tas įstatymas reikalauja kiekvienam 
paliestam duoti tiek pat vietos atsikir
timui, kiek buvo duota palietusiajam, 
pastarajam vėl leidžiant atsakyti. Po 
to redakcija turi teisės ir pareigos 
ginčą užbaigti, jei mano, kad tolimes
ni ginčai skaitančiajai visuomenei nė
ra naudingi ir jei neiškyla naujų fak
tų, o ginčijamasi tik dėl jų vertinimo. 
Tamstų minimas atvejis redakcijos 
nuomone ir buvo tos rūšies. Redakci
ja mano, kad Oakvilles Bendruomenės 
nariai iškeltus faktus gali patys įver
tinti, tad iš Oakviliečių antrojo pasi
sakymo tepaliko tik tuos dalykus, ku
rie atrodė įneša pirmojoje korespon
dencijoje ne taip išryškintų momen
tų. Be to, to rašinio forma, redakci
jos nuomone, nebuvo tokia, kad padė
tų ginčui aprimti. Redakcija taip pat 
abejoja Oakviliečių informacijos tiks
lumu, kad jų oponento ra anys "galė
jo tilpti ištisai”. Ar. jis tilpo ištisai 
ar neištisai, žino tik jo autorius ir 
redakcija. Mes apgailestaujame Oakvi
liečių nepasitenkinimą, bet mūsų nuo
mone tai buvo tiksliausia išeitis ir 
mūsit teisių bei pareigu ribose.

Madridas. — Ispanijos diktato
rius ant Portugalijos sienos susi
tiko su sosto pretendentu Don 
Juan. Spėjama, kad buvo kalbė
tasi apie monarchijos grąžinimą.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

““““1 1 1 ■. '.IĮ.' i
Lietuvio advokato 

įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kumpas Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

HRYBOS
M- norite vmH, rrfyfcito /vokiamų m 
lenkų k./, teiafonuok^e or atvykite 
emenlAai i

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
859, COLLEGE ST., Toronto, Ont.

Telefone LE. 2-546.L
Informociįos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote- 

Irims iki 35 m. omž., tarpininkavimas

«■ ................ . .......... . |jWI 11 ' . I
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Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Licenced master electrician.
Telef. Hl. 7-1601 

Toronto
I I ■■■ ■■■■■111111 ..................... ....... ■■

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

4-8431

DĖMESIO!DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

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

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

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904 

w
Sav. D. KAUNAITĖ•

OILS LTD. 
Atttovai

H. ROŽAITIS
Greita* k«ro-elyvo» pristatymas Ir

aisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti Iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška

i ui'!..........  ..... . iiwiwi

LIETUVIO ADVOKATO

neiman™b$sset

SEGUIN

Dr. V. Sadauskienė
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).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4.
i ’ (į rytus nuo Dufferin Sf.)
i »■ - — . -

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

J____ ■

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių.defek* 
i toms. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.

■470 COLLEGE ST., Toronto 
Į Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios 

f Didžiosios Savatyės ir Velykų 
pamaldų tvarka:

Did. Ketvirtadienį: 7.30 vai. v.

lauš mirties minėjimas, kryžiaus 
pagarbinimas ir šv. Komunija.
• Did. šeštadienį: 7.30 vai. vak. 
šventinimai ugnies, velykinės 
žvakės ir vandens; krikšto Įžadų 
atnaujinimas, Velykų vigilijos šv. 
Mišios ir Komunija.

Velykų dieną: 8.30 vai. rytą 
Prisikėlimas, šv. Mišios, pamoks
las, Komunija; 11 vai. šv. Mišios 
ir pamokslas.

— Didįjį Ketvirtadienį, Did. 
Penktadienį ir Velykų rytą daro
ma procesijos per bažnyčią, kurio 
se dalyvauja altoriaus berniukai 
ir mažos mergaitės. Tėvai, ku
rie nori leisti savo dukreles pro- 
cesijon, prašomi užregistruoti pas 
Adelę Vaišvilienę telefonu LE. 
3-5345 iki trečiadienio vakaro.

— Nuoširdi padėka kun. dr. 
Juozui Vaišnorai, MIC, už rūpes
tingai pravestas metines par. re
kolekcijas, kurios praėjo su dide
liu pasisekimu. Rekolekcijos bu
vo baigtos bendra parapijos aga- 
pe-pusryčiais, kurių metu kalbė
jo rekolekcijų vedėjas ir svečias 
iš Romos kun. Vine. Mincevičius. 
Pusryčius parengė par. KLK Mo
terų D-jos skyriaus narės, o prog
ramą pravedė komiteto parengi
mams vadovas Apol. Sakevičius. 
šeštadienio vakare par. bažnyčio
je įvyko religinės muzikos ir 
giesmių koncertas.

— Pirmadieni iš par. bažnyčios 
palaidotas a.a. Juozapas Vilima- 
vičius, 74 metų, p. Kaminskienės 
tėvelis, prieš porą metų atvykęs 
iŠ Vokietijos.

— Lietuviškų kapinių darbai 
tuo tarpu vykdomi talkos būdu. 
Šią savaitę norima iškirsti obelis 
ir žemę paruošti tolimesniems 
darbams buldozeriu. Labai dėko
jame visiems mieliems talkinin
kams, prisidėjusiems prie darbo.

— Dėkojame Br. Marijošiui už 
vykusiai nupieštą Kristaus karstą, 
kuris bus išstatytas bažnyčioje 
Did. Savaitės metu.

— Gili padėka religinio koncer
to vyriausiajam organizatoriui 
muz. Stasiui Gailevičiui ir visiems 
išpildžiusiems programą: vyrų 
kvartetui, solo partijas attiku
siems Vyt. Bigauskui ir H. Rožan
čiui ir parapijos chorui.

— Altoriaus berniukams repe
ticijos šią savaitę vyksta sekan
čia tvarka: antradieni, trečiadienį 
ir ketvirtadieni 6 vai. vak., penk^

Prisikėlimo parapijos žinios
Didžiosios Savaitės pamaldų 

tvarka: ,
Didįjį ketvirtadienį rytą jokių 

Mišių ir jokiu pamaldų nėra. Iš
kilmingos Misios bus vakare 7.30 
vai. išpažinčių klausoma vakari
nių Mišių metu. Taip pat jų me
tu bus dalinama Komunija. Po 
Mišių Švenčiausiasis paliekamas 
išstatytas viešam pagarbinimui - 
adoracijai iki 11 vai. nakties. Per 
Mišias daroma rinkliava Kristaus 
karsto ir Velykų altorių papuoši
mui ir gėlėms.

Didįjį Penktadienį: 12 vai. die
ną Švenčiausias išstatomas vie
šam pagarbinimui - adoracijai ir 
nustatyta tvarka organizacijos 
pradeda klūpėjimą prie išstatyto 
Švenčiausiojo. Iš ryto nei Mišių, 
nei jokių kitokių pamaldų nėra. 
3 vai. p.p. Kristaus kančiai ir mir
čiai prisiminti vaikščiojami Kry
žiaus Keliai. Iškilmingos Did. 
Penktadienio pamaldos prasideda 
7.30 vai. vak. — šv. Mišios ir per
nešamas Švenčiausias i karstą. 
Išpažinčių klausoma prieš ir per 
vakarines pamaldas. Komunija 
dalinama tik per Mišias. Mišių 
metu daroma rinkliava šv. že
mės šventovių išlaikymui. Viešai 
adoracijai Švenčiausias palieka
mas išstatytas karste iki 11 vai. 
nakties.

Didįjį Penktadieni privaloma 
ir abstinencija ir pasninkas -— ne 
tik nevalia valgyti mėsos ir iš mė
sos paruoštų valgių, bet ir net ne- 
mėsiško valgio galima pilnai ir 
sočiai privalgyti tik vieną kartą, 
o kitus du kartu galima tik už
kąsti.

Didįjį šeštadienį: viešai adora
cijai Švenčiausias išstatomas 12 
vai. Organizacijos pradeda klū
pėjimą nustatyta tvarka. Ryte, 
prieš 12 vai. nei Mišių, nei jokių 
kitų ceremonijų nėra. Iškilmin
gos Did. Penktadienio pamaldos: 
ugnies, velykinės žvakės ir van
dens pašventinimas bei krikšto 
įžadų atnaujinimas prasideda 10. 
30 vai. vak. Jei bus nuo ceremo
nijų laisvų kunigų, šių pamaldų 
metu bus klausoma išpažinčių. 
Tačiau Komunija bus duodama 
tik per Prisikėlimo Mišias.

Didįjį šeštadieni tikintieji Ka
nadoje yra atleisti nuo abstinen
cijos ir nuo pasninko lygiai taip, 
kaip buvo atleisti visą praėjusią 
Gavėnią—leidžiama valgyti mė
sos kiek kas nori ir kada nori. Su
prantama, jei kas Did. šeštadieni 
norės visai ar dalinai pasninkau
ti — nenusikals.

Prisikėlimas bus 12 vai. nakti.

TORONTO MOTERŲ ŠALPOS GRUPĖ “DAINA”

balandžio 23 d., 8.30 vai. v.. Regency Towers Motelyje, 
89 Avenue Road, rengia

TRADICINį KARTŪNO
BALIUPROGRAMOJE: sol. St. Maša- 

laitė; premijos gražiausioms 
kartūno suknelėms; gausi ir 

laimėjimų pilna loterija.
DAINIETĖS MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI IR 
BIČIULIŲ TARPE LINKSMAI PRALEISTI VAKARĄ.
Įėjimas <$2.50. “Daina”

MONTREAL, Que

tadienį 12 vai., šeštadieni 4 vai1 Per procesiją tikintieji palieka 
po pietų. .

Malonės lietuvių liuteronių 
bažnyčioje, 1424 Davenport Rd., 
Didįjį Penktadieni pamaldos su 
šv. Komunija 9.30 vai.; Velykų 
Sekmadienį pamaldos su šv. Ko
munija — 9.45 vai. Pamaldų me
tu gros parapijos triūbininkų or
kestras. Kun. L. Kostizenas.

Toronto Lietuvių Caritas 
šią savaitę lanko ligonis Įvairiose 
Toronto ir jo priemiesčių ligoni
nėse. Vien Ontario ligoninėje 
šiuo laiku serga 12 ligonių, o 
Westono sanatorijoje — septyni. 
Lankant ligonis Caritas Įteikia 
jiems atitinkamas dovanėles. Il
giau sergantiems ir neturintiems 
artimųjų sudaromi didesni pakie- 
tai ar Įteikiama pinigais velykinė 
dovana.

Padėka
Balandžio 2 d. įvykusi pabaltiečių 

moterų arbatėlė praėjo jaukioje nuo
taikoje. Ypatinga padėka tenka p. V. 
Meilui už trumpą turiningą paskaitė
lę, p. Jonei Kvietytei už šokius ir p.p. 
Gailiūnienei ir Grigaitienei, papuošu- 
soms stalą gražiais ir skaniais pyra
gaičiais. J. K.

suoluose. Po procesijos bus Vely
kų nakties Mišios, per kurias 
klausoma išpažinčių ir dalijama 
Komunija. Kurie dalyvauja Pri
sikėlime ir naktį išklauso Mišių/ 
Velykų dieną Mišių klausyti pa
reigos nebeturi.

Velykų dieną Mišios laikomos 
Įprastu šventadieniais laiku: 8, 
9, 10 ir 11 vai' bažnyčioje ir be 
to, 11.30 vai. parapijos salėje.

— Vyrų metinės rekolekcijos 
baigtos praėjusi sekmadieni. Jos 
buvo lankomos labai gausiai, 
ypač vakarais, o sekmadieni baž
nyčia visų net nebesutalpino. Po 
bendros Komunijos Sumos metu 
parapijos salėje buvo vyrų aga- 
pė, kurioje dalyvavo 700 vyrų. 
Agapę ruošė ir jos metu patarna
vo parapijos moterys, vadovauja
mos Kat. Moterų D-jos. Nuotai
kingoje meninėje programėlėje 
pasirodė sol. J. Sriubiškienė, mo
terų duetas, sekstetas ir deklama- 
torė.

— Parapijos vadovybė nuošir
džiai dėkoja parapijos moterims 
už vyrų agapės paruošimą ir pra- 
vedimą bei išpildytą meninę 
programėlę.

—Rekolekcijų vedėjui D. Gerb.

PA DĖKA
Širdingiausiai dėkoju mieloms ponioms ir panelėms už suruoštą 

man tokį šaunų priešvestuvinį pobūvį - šauerį ir ta proga gautas gau
sias dovanas.

Ypač čia atskirai noriu pareikšti kuo širdingiausią padėką minėto 
pobūvio - šauerio rengėjoms: p. A. Skilandžiūnienei, p. A. Kriščiunie- 
nei, p. B. Kareckienei. p. V. Žemaitienei, p. J. Skrebutėnienei, p. A. 
Krasauskienei, p. R. Gvazdaitienei, p. B. Birėtienei, p. M. Maziliaus- 
kienei, p. E. Vosylienei, p. A. Gvazdaitytei, p. I. Jučaitei, p. V. Ruk- 
šytei ir p. R. Vyšniauskaitei.

Tad dar kartą visoms ačiū! Irena Venckutė.

Didžiosios Savaitės tvarka:
Did. Ketvirtadienį: ryte pamal

dų nebus. Liturginės apeigos ir 
šv. Mišios prasidės 8 vai. vak, 

Did. Penktadienį: 3 vai. p.p. 
bus einami Kryžiaus Keliai. Li
turginės apeigos ir Mišios prasi
dės 8 v. vak. Si diena yra sušilai- 
kvmo nuo mėsiškų valgių ir pas 
ninkas.

Did. šeštadienį: apeigos (šven
tinimas ugnies, vandens ir Vely
kų žvakės) prasidės 6 vai. vak., 
po šių apeigų šv. Mišios. Visas 
iris dienas po Mišių Švč. Sakra
mentas bus išstatytas adoracijai 
iki vidurnakčio. Išpažinčių bus 
klausoma valandą prieš pamaldas 
ir po pamaldų.

Velykų dieną: Prisikėlimas, parapijiečių. Vaišes paruošė švr 
procesija ir iškilmingos Mišios 6 Onos draugija, 
vai. ryto. Kitos Mišios bus sek
madienio tvarka: 8, 9, 10 ir 11 v.

čiadieni montrealiečiams padarė 
staigmeną vakare atlaikęs iškil
mingas pamaldas AV bažnyčioje 
ir prancūziškai pasakęs trumpą 
žodį, primindamas parapijie
čiams, kad Italijoje žinoma apie 
lietuvių vargus ir jų tėvynės kan
čias. Taip pat vysk, Pigųadali iš 
šv. Tėvo atvežė lietuviam^.palai- 
minimą, kuri ir suteikė susirin
kusiems. Mišios buvo labai iškil
mingos ir choras, vedamas A. 
Ambrozaičio, gražiai sugiedojo.

Montrealio Kat. Moterų D-ja 
Į išsirinkusi naują valdybą, seno- 

šiant ir pravedant šią lankymo diena. S10S valdybos kadencijos pasibąi- 
tt'_ i. _ __ _i___ i r  ,

atliktus foto darbus. Dėkojame šv | fonį f ’pacaukojo’ $200. i. V. 
Jnnn Kr nar KLK Mntpru D-ins skvr ; v

Visos organizacijos nuoširdžiai 
kviečiamos, pasikeičiant, dalyvauk 
ti adoracijoje prie Kristaus kalė
jimo ir karsto D. Ketvirtadienį, 
Penktadienį ir Šeštadienį. Regist
ruotis prašoma pas kleboną.

D. Misijos užbaigtos sekmadie
nį 4 vai. pp. visose bažnyčiose iš
kilminga šventąja Valanda. Jos 
metu buvo transliuojama J. Ent 
kardinolo Leger kalba. *

Rekolekcijų vedėjui T. J. Vaf
liui pagerbti AV parapijos salėje 
ouvo suruoštas pagerbimas • uZ 
kandžiai, kuriuose kalbas pasakė 
St. Kęsgailą ir A. Vazalinskas, T, 
J. Borevicius, SJ, ir pats misijų 
vadovas. Dalyvavo apie šimtas

DU RELIGINIAI 
KONCERTAI
Prisikėlimo parapijoje dvi sa

vaites trukusios priešvelykinės 
rekolekcijos buvo užbaigtos su
sikaupimo valanda — augšto ly
gio religiniu koncertu pereitą 
sekmadieni 5.30 vai. p.p.

Programą išpildė Kanadoje pa
garsėjęs CBC televizijos “Rapso- 
dy” ir radijo “Songs of My 
People” programose choras, va
dovaujamas muziko Ivan Roma
noff, lotyniškai sugiedojęs net 5 
klasinės religinės muzikos daly
kus (W. A. Mozart, G. A. Berna- 
bei, Fr. Witt, G. P. da Palestrina) 
ir vieną paties choro vadovo — 
Pie Jesu. Pats choro vadovas 
meistriškai smuiku, o Toronto 
simfonijos orkestro dalyvis Mi
chael Kilburn čelo išpildė po po
rą taip pat klasinių kūrinių (J. 
Massenet, Ch. Gounod, Bach ir 
M. Paradis). Taip pat labai gra
žiai pasirodė, neseniai iš Romos 
grįžusi ir Toronte apsistojusi, sol. 
J. Liustikaitė, Toronte jau seniai 

A ,. v v, begirdėta, pagiedojusi lietuviškai
Atvelykio šeštadieni, balandžio į iš Haendelio “Mesijas” oratori- 
23 d., 8.30 vai. vak. atsilankyti i; jos “Palaiminti žingsniai” ir Mo- 
rengiamą Kartūno Balių, kuris !zarį0 ‘Aleliuja’: Vargonais akom- 
vyks Regency Towers Kotelyje, panavo E. kzhukova ir Dalia 

tSkjrinsknif ė
Programoje: sol. S. Mašalaitė, p0 koncerto sekė klebono Tė- 

premijos gražiausioms suknelėms vo piacido, OFM, žodis ir palai- 
ir loterija. Visi kviečiami, visi i minimas, kuri atliko rekolekcijų 

" " 'vedėjas kun. Patlaba. Per palai
minimo iškilmes giedojo parapi
jos choras.

Šv. Jono Kr. parapijos savaiti
nės rekolekcijos užbaigtos religi
niu koncertu pereitą šeštadieni 7 
v.v. Programą išpildė parapijos 
choras, sugiedojęs dvi giesmes — 
S. M. Florentine ir H. Gondon, 
Toronto vyrų kvartetas, išpildęs 
po vieną kūrinį W. A. Mozarto, 
G. P. Molitor, sol. H. Rožaitis iš
pildė po vieną dalyką P. B. Kohn 
ir J. Faure, o sol. V. Bigauskas 
St. Gailevičiaus ir F. Durante. 
Vargonais akompanavo St. Gai- 
lėvįčius.

Sekmadienį po pamaldų para
pijos salėje Įvyko bendri parapi
jos pusryčiai, kurių metu reko
lekcijų vedėjas kun. dr. Vaišno
ras. MIC, ir svečias kun. V. Min
cevičius papasakojo naujienų iš 
Romos.

VELYKŲ BOBUTĖ
jau pekely į Torontą. Jai atvykus 
balandžio 24 d., Atvelykio sek
madienį, Prisikėlimo par. salėje 
3.30 vai. p.p. prasideda trumpa 
meninė programa, kurią atliks 
sekmadienio popietės mergaitės 
ir lietuvių vaikų darželio auklė
tiniai, vadovaujami Nek. Pr. Ma
rijos seserų. Toliau seks bendri 
šokiai, dainos ir žaidimai drauge 
su Velykų Bobute. Be to, turime 
pranešti, kad Velykų Bobutė at
važiuoja ne viena. Ją lydės du 
kiškučiai su vežimu dovanų, ku
riomis Velykų Bobutė visus atsi
lankiusius apdovanos. Būtų nuo
stabiai gražu, kad toji diena tap
tų visų Toronto lietuvių prieš
mokyklinio ir mokyklinio am
žiaus vaikų bendra švente. Visų 
laukia Velykų Bobutės lauktuvės 
ir lietuviška nuotaika.

ATVELYKIO ŠEŠTADIENIS 
jau čia pat. O po ilgos gavėnios 
smagu bus vėl pasilinksminti. 
Toronto Moterų šalpos Grupė 
“Daina” maloniai kviečia visus

kun. P. Patlabai nuoširdžiai dė
kojame už parapijos metinių re
kolekcijų pravedimą. Už gyveni
miškas ii* aktualias mintis ir už 
dideli kunigišką uolumą teatly
gina jam Dievas.

— Per Velykas parapijos bib
lioteka bus uždaryta.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetinių pamokų per Velykas ne
bus. Po Velykų katechetinės pa
mokos vyks Įprasta tvarka — sek
madieniais po 10 vai. Mišių. Bet 
Pirmos Komunijos pamokos tuoj 
po švenčių sudažninamos ir be 
Įprastų pamokų sekmadieniais, 
jos dar bus kiekvieną antradie
ni ir ketvirtaideni 7 vai. vak. To
kiu būdu, antradieni, bal. 19 d. 
jau bus pirmoji sudažninta pa
moka. Prašome vaikučius vesti į 
parap. salę pro užpakalines duris, 
iš kiemo pusės.

— Parapijos bazaras jau čia 
pat. Kviečiame paaukoti fantų.

— Savaitėje po Velykų lankysi
me dar iki šiol nelankytus para
pijiečius Westone ir Toronte se
kančiose gatvėse: Adelaide St., 
Albany Ave., Barton Ave., Gran
ge Ave., Leonard Ave., Madison 
Ave., Manning Ave., Markham 
Ave., Olive Ave., Palmerston 
Ave., Palmerston Blvd., Rich
mond St.. Robinson St.. Spadina 
Ave.. Stafford St., Strachan Ave.. 
Sussex Ave. ir Vanauley St.

MAŽUMŲ SPAUDOS BALIUS 
jau čia pat. Jis Įvyks balandžio 29 
d. Royal York The Convention 
Ballroom nuo 9 iki 1 vai. nakties. 
Bus taip pat meninė programa, 
kurioje pasirodys komedijantai 
Jean Templeton ir Dave Broad
foot, daugumai pažįstami iš tele
vizijos ir radijo, 6 metų saksofo
nistas bei klarnetistas Attila Ga- 
lamb, švedų ir lenkų tautinių šo
kių grupės ir garsusis akordeo
nistas Charlie Camilleri, šokiams 
gros Jimmy MacDonald kapela.

Svečių tarpe bus Ontario prem
jeras Frost su keliais ministe- 
riais,. imigracijos ministerė E. 
Fairclough ir daug kitų valdžios 
bei miesto augštų pareigūnų, o 
taip pat tuo pat metu vykstan
čios mažumų spaudos klubų kon
ferencijos dalyviai iš visos Ka
nados.

Tai vienintelė proga visiems 
neokanadiečiams pasirodyti prieš 
Kanados visuomenės viršūnes ir 
su daug kuo susipažinti. Įėjimo 
bilietų kaina $10 porai. Apranga 
semi-formal — vyrams tamsus 
kostiumas, moterims puošnios, 
bet ne ilgos suknelės.

Baliaus pelnas skiriamas Pa
saulinių Pabėgėlių metų fondui.

Bilietų Įsigijimo reikalu prašo
me kreiptis i “Tėviškės žiburius” 
ir nedelsiant. Jų lietuviams skir
ta nedaug — net nebe 10, kaip 
buvo žadėta, bet vos 7 poroms. 
Jei atsirastų daugiau pageidau
jančių, tektų prašyti daugiau. 
Tad pavėluoti negalima.

VKLS skyriaus nauja valdyba
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos Toronto skyriaus Įvyku
siame visuotiniame narių susirin
kime Lietuvių Namuose, be eilės 
kitų svarstytų svarbių klausimų, 
išrinkta nauja skyriaus valdyba 
bei rev. kom.: A. Basalykas, J. 
Cicėnas, V. Skrebutėnas, B. Sap- 
lys, J. Budrys ir I. Krasauskas. 
Dabartinis skyriaus valdybos ad
resas: Br. Saplys, 1558 Davenport 
Rd., Toronto, Ont., tel.LE.7-1503.

Valdyba.
Toronto Opera Club

Tokio vardo organizacija buvo 
Įkurta prieš tris metus italo dai
navimo mokytojo Rosselini inicia
tyva. Jos tikslas kultivuoti ir po
puliarinti operinę muziką. Kadan
gi operų pastatyti nepajėgia, tai 
ruošiami koncertai, kurių metu 
Įvairiausių tautybių solistai išpil
do arijas, pagroja uvertiūras bei 
orkestrines operų ištraukas. Da
bar klubo vadovybę sudaro: pirm. 
J. Stuart, sekretorė lenkė W. Ko- 
pera, d kasininkė A. D. Harper. 
š.m. sausio mėn. Įvyko pirmas, 
o balandžio 26 d. Įvyks antras 
klubo suorganizuotas koncertas 
lenkų tautinės bažnyčios salėje. 
Mat, ir klubo narių dauguma yra 
ięnkai bei italai.

Klubas .galvoją apie plataus 
masto koncertą Massey Hall. 
Svarbiausia, klubas dar neturi di
rigento. Vėl kitas koncertas įvyks 
gegužės mėnesį.

Kanados lenkų suvažiavimas 
Įvyks Toronte gegužės 7-8 d.d. 
Posėdžiai vyks ZNP namuose 
Queen-Dovercourt kampe.

Milano vyskupas Pignadali, vie
šėdamas Montrealy, praeitą tre-

89 Avenue Road.

laukiami. Dainietės
Dainiečių dėmesiui

Labai prašome surinktus bei 
pačių narių aukojamus fantus 
Kartūno baliaus loterijai iki ba
landžio 19 d. sunešti pas narę p. 
Kužmalskienę—225 Pacific Avė., 
tel. RO. 6-6978. Ačiū. V-ba.

PAVASARIO MADOS
Balandžio 26 d., antradienį, 

Prisikėlimo par. salėje bus de
monstruojamos pavasario mados. 
Pasirodys devynios madų de- 
monstruotojos A. Liaudaitės-Ma- 
šalienės vadovybėje. Modelių 
plaukų stiliai ir šukuosenos Do
mą Hair Styling (pp. Kaunaičių) 
ir Waren Park (p. šlekienės) gro
žio salionų.

Be to, trys laimingi įėjimo bi
lietai, kavutė ir namie kepti py
ragaičiai.

Parengimo pelnas- skiriamas 
Tor. Vaikų Namų statybai.

Vaikų Namų rėmėjai.
Sudėtinį šokių vakarą 

ruošia Vilniaus Kr. Liet. S-ga 
Toronto LSK “Vytis” gegužės 7 
d. šv. Jono Kr. par. salėje. Va
karo pelnas skiriamas Suvalkų 
lietuviams ir sportuojančiam To
ronto jaunimui remti, šokiams 
gros 6 asmenų orkestras. Pradžia 
7.30 vai. vak.

Stasiui Sutkaičiui, kuris nukris
damas nuo laiptų susilaužė ranką, 
pereitą sekmadieni šv. Juozapo 
ligoninėje padaryta operacija.

Šatrijos skaučių tuntas 
dėkoja taip gausiai atsilankiusiai 
į Kaziuko mugę Toronto visuo
menei. Tas atsilankymas mus 
džiugina, rodo visuomenės prita
rimą jaunimo darbui. Dėkojame 
“Tėviškės žiburiams” už skelbi
mus, tėvams pranciškonams už 
salę ir salės, patarnautojams. Tad 
iki pasimatymo sekančias metais, 

šatrijietės.
Padėka

Širdingai dėkoju visoms mieloms po
nioms už priešvestuvinio pokylio su
rengimą ir visoms dalyvėms mane 
taip gausiai ir vertingai apdovanoju
sioms. Ačiū labai!

*  Sigita Skirgailaitė.

ir
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte. 170 Beaconsfield Ave., tel. 
LE. 4-9745, po 3.39 po pietų.

Išnuomojamas frontinis kambarys II 
augšte su baldais, galima naudotis vir
tuve. Tel. LE. 4-5972.

Išnuomojamas butas šešių kambarių, 
netoli Prisikėlimo bažnyčios, 874 Col
lege St. Tęl. LE. 6-8268.

JEI KAS VAŽIUOS Velykoms maši
na į Čikagą ir galėtų paimti vieną 
asmeni, skambinti po 5 vai. vak. tel. 
LE. 6-0215; ,

Pigiai parduodama nauja nailono me
džiagos sofa ir fotelis. Dirbtuvės tel. 
WA. 2-7981, namu — AM. 1-0537.

8 ALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaidų 

distancijomis. Visas vežamas turtas op* 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real j, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

į 408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

PADĖKA
Sėkmingai praleidusios lietuvių vai

kų darželio lankymo dieną norime 
nuoširdžiai padėkoti brangiems mūsų 
bičiuliams už visokeriopą pagalbą bei 
glaudų bendradarbiavimą šią lankymo 
dieną ruošiant bei prie jos pasisekimo 
prisidedant.

Ypatinga padėka gerb. klebonui Tė
vui Placidui ir visiems tėvams pran
ciškonams už atsilankymą, skelbimus 
bei raginimus per laikraštį ir biule
tenį. Nenuilstamoms mūsų vienuo
lyno rėmėjoms ponioms: Tamųlaitie- 
nei, Dervinienei, Kuolienei, Česikie- 
nei, Dalindienei, Kleveniėnei, Puterie- 
nei, Simanavičienei, Urbonienei, p-lei 
Malakaitei už nuoširdžią talką ruo-

Fotografui p. Bubeliiii už nemokamai proga, 1960 m? bažnyčios 
atliktus foto darbus. Dėkojame šv.; >ondui paaukojo $200. J. P. Jono Kr. par. KLK Moterų D-jos skyr., paauavju v
už auką $10 ir visiems atsilankiusiems. Šalpos vajus palengva gyvėja. 
kurie auką ar savo^atsilankymu su- į t Ika auku rinkėjais atėjo J. 
stiprinote musu viltis ateiteis dar-: įr kv J v i-
bams. Dėkodamos už Jūsų mums pa-Kęsgailą — N r. 16, J. SiauČlttllS 
rodytą prielankumą, prašome Augš-: ~ Nr. 17, A. Mylė — Nr. 18, J. 
čiausiąjį atverti Jums savo gausių Adomaitis — Nr. 19, S. Rentas — 
malonių lobyną. -- -- * — - —

Dėkingos Nek. Pr. Marijos seserys.;

Namu apšildymas , 
dujomis .

Kas norėtų savo namus apšil
dyti natūraliomis dujomis, nieko 
neinvestuodami, gali pasinaudoti 
nauju planu. Į bętkokią turimą 
krosnį, jei ji yra gerame stovy
je, įdedamas pakeičiamasis degik
lis. Nuoma už jį tik $3.50 mėn.

Tai yra puiki galimybė turin
tiems anglių krosnis arba išsidė- 
vėjusius alyvos degiklius, kuriuos 
jau reikėtų išmesti. Be jokių iš
laidų galima Įsivesti natūralių 
duju šildymą. Nieko nekainuoja 
Įvedimas, o be to, visas aptarna
vimas taip pat veltui.

Natūralios dujos pasižymi šva
ra. veikimo tylumu ir yra patiki
mos. Blogas oras nekliudo kuro 
pristatymo. Šitas žemos kainos 
kuras, su nedidele degiklio nuo
ma ir nemokamu degiklio aptar
navimu, kuri teikia dujų bendro
vė, yra idealus ir pigus namų šil
dymo būdas.

Šis šildymo planas siūlomas vi
siems tų rajonų gyventojams, ku
riuos aptarnauja šios bendrovės: 
Consumers’. Gas, Provincial Gas, 
Ottawa Gas ir Brockville Gas.

Į talką aukų rinkėjais atėjo J.

prašome Augš- — Nr. 17, A. Mylė — Nr. 18, J.

- -• .rvc Nr. 20. A. Puzarauskas —- Nr. 21, 
i L. Girinis — Nr. 22 ir G. Kudž- 
mienė — Nr. 23. Ir toliau yra 
kviečiami nauji aukų rinkėjai. 
Mūsų miestas tikrai didelis ir ja
me daug gyvena lietuvių, tiktai 
reikia rasti kelią i juos, reikia 
juos sutikti. Ir tai reikia padaryti 
šio vajaus metu — be jų gerašir; 
diškos aukos nebus šalpos jos rei
kalingiems. J

Montrealio apyl. ŠF k-tas.
BUS STATOMA

2 dupleksai Brome St. — prie LaSal
le Blvd. Orchard ir 90 Ave. pusiau at
skiri, po 5 atskirus kambarius su 
centraliniu šildymu, 2-jų mašinų ga
ražu. Kaina $23.500. (vienas užpar- . 
duotas). -

1 dupleksas Holly Cross St. —• prie 
Aušros Vartų bažnyčios po 5 kamba
rius. I-mas augštas šildomas, garažas^ 
Kaina $21.000.

me ar planus, prašome kreiptis — P, 
Adamonis District Estate Brokers, 
VI. 2-8501, RA. 2-2472.

2 dupleksai Brome St. — prie Lašai- j ----- - -------- ‘
skiri, po 5 atskirus kambarius su 
centraliniu šildymu, 2-jų mašinų ga
ražu. Kaina $23.500. (vienas užpar- .

1 dupleksas Holly Cross St.
Į
rius. I-mas augštas šildomas, garažas.

Norint pamatyti jau pastatytus, že-

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W.

D
F.
A 
A
P.
P._______
Pr. Rudinskas ________

S. KULIAVAS, sekret. CL. 4-2696 
Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NE”, “TŽ”, “La Press”..

VL 2-8501
N. Baltrukonis CR. 6-5075 
_____  LA. 2-7879 
Markevičius CR. 9-9793
Budriunas RA. 2-8035

RA. 2-2472 
LA. 6-2084
HU.1-2957

Yasutis

Adamonis 
Baltuonis

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. .

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
- '  - • ■ * ■_________________________________________________________-   —

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Bronė Galinienė.

P.p. GENUTEI ir ALBERTUI KAMINSKAMS.

jų tėveliui ir uošviui

JUOZUI VILIMAVIC1ŲI mirus,

giliausią užuojautą reiškia

V. E. Janulevičiai.

JUOZUI VILIMĄ VICIUI mirus,
jo dukteriai Genei ir žentui Albertui Kaminskams, gilią 
užuojautą reiškia. .

MARMADUKE • RONCESVALLES, $5.000 įmokėti, geras 8 kambarių na
mas, 2 moderniškos virtuvės, nepereinamų kambarių planas, .vandeniu 
alyva šildomos, 2 garažai. Arti susisiekimo, krautuvių ir mokyklų. 10 me
tų atviras morgičius.
ARMADALE AVE. $5.000 įmokėti, viso $16.900. Balansas 10 metų atvi
ras morgičius. Atskiras plytų namas, 6 kambarių, nauja šildymo sistema, 
garažas, geras įvažiavimas, vieno savininko namas. . ,
ORIGINALŪS DUPLEKSAI. $10.000 įmokėti, balansas 7% morgičių. Viso 
17 kambarių, moderniškai įrengti, geležiniai laiptai, terašo ir balkonai.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TRL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo_ 1900 m.

STREETSV1LLE. ONT. 4 šeima pastatas. 6 metu senumo, modemiškas, 
miesto kanalizacija, didelis sklypas, plius ekstra sklypas dėl statybos. Viso 
kaina $25.000. Įmokėti $8.000. Balansui 10 metų morgičiai.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HŪ. 9-1543

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Me^ siunčiame ORO PAŠTU vaistus į, 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų'pagal receptus ar kitų kasdieninio Yeika- 
lingumo daiktų; paskarnbinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite bętkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- ’ 
žolė, “C” termometrai ir kt.




