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Didžioji Viltis
Tūkstančiais metų spindi Kristaus mokslo Šviesa, kuri per kiek

vienas Velykas mums primena meilės didybę ir kančios giliąją 
prasmę. Tuo metu pasaulis skendo tamsoje, kai Kristus, pirm 
lipdamas į kančios kalną, meldėsi ir rengėsi kentėti už pasaulio 
kaltes. Aplink Didžiojo Kentėtojo galvą išaugo žėrinčios garbės 
vainikas, skleisdamas vis daugiau šviesos tautose ir žmonėse, pi
lyse ir pirkiose, nežiūrint nei luomo nei rasės.

Kova dėl Kristaus šviesos nėra nurimusi. Nežinome kada ji 
pasibaigs. Kodėl ši kova? Kodėl jai skiriama tokia begalinė reikš
mė? Jos nebūtu, jei žmogaus širdis būtų atvira Kristaus šviesai 
ir jo mokslui. Neužtenka, jei mes tik prašome, bet neatskleidžiame 
savęs. Neužtenka, jei tik garbiname, bet neužlaikome savyje nors 
ir menko spindulio tos didžiosios šviesos, kuri nušviečia pasauli. 
Be abejojimo galima tvirtinti, kad daugelis krikščionių yra be Kris
taus šviesos. Juose pastebimas išorinis apsimetimas, užmaskuota 
rimtis — padėti pavergtiems ir kenčiantiems. Padėti gali tik tas, 
kurio dvasioje glūdi žmonių meilė ir aukos ryžtas, atsiskleidęs 
išganymo dramoje.

Po II D. karo audros yra išaugęs be galo didelis skurdas, susi
telkusios nelaimės, padidėjusios aukos. Diena iš dienos Kristus 
nori išsklaidyti tamsą ir sumažinti skausmą, rodydamas visiems 
vieninteli tikrąjį kelią, kuriuo reikia siekti taikos tautoms, laimės 
ir sugyvenimo žmonėms. Tačiau žmonių užkietėjusios ir savimeilės 
pilnos širdys yra atkaklios. Pasaulis be Dievo kelia savo laimės 
karalystę ir savo išdidumu sukyla prieš Dievą, nukryžiuoja pačią 
Teisybę ir Meilę, prarasdamas savo paskutini ryšį su Dievu. Toks 
pasaulis neturi Dievo ateities nei vilties.

Šios rūšies žmonių netrūksta ir krikščionių tarpe. Jie dažnai 
girdi Dievo namų varpų gaudesį, bet nesidaro geresni nei tobulesni, 
nes praleidžia Kristų pro šalį, Įeidami ir išeidami iš šventovės. 
Egoizmas ir asmeniniai rūpesčiai užmuša visa kita. Todėl Velykų 
rytą mes statome amžinąjį Klausimą: “KaS atris akmeni?” Šis klau
simas giliai paliečia ir mūsų laikotarpio tragiką ir būdingai sim
bolizuoja padėtį, kurioje atsidūręs nuo Dievo nutolęs žmogus, ku
ris Kristų garbina ir prašo lūpomis, bet ne visa savo dvasia. Žmo
gus Įsivaizdavęs save galingu ir didingu šiuo neapsakomo skausmo 
ir nelaimių metu tarsi aklas graibstosi tamsoje, jieško ir skelbia 
“išmintį”, Kuri tarsi sudaro mūsų dienų krizę, bet nei vienas ne
mini, ką taikai ir tautų laisvei reiškia Velykų rytas. Kol tai nesu
prasime' ir tarnausime kitiems stabams, grius ir sugrius nelaimin
gųjų tautų viltys ir laisvės siekimai.
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Kristaus prisikėlimas tebūnie ir Lietuvos prisikėlimo viltis!

Apaštalai Jonas k Petras, gavę žinią apie Kristalus prisikėlimą, susijaudinę skuba i Viešpaties kapą. Eugenijus. Burn?.ncl (1850-1921),.

VELYKINĖ 
POPIEŽIAUS

Su Kristumi ateina tiesa, teisingumas ir teisė. O visa tai reika
linga ir būtina pasaulio nelaimėms išnaikinti. Sotusis nežino, ką 
jaučia alkanasis, sveikasis nejaučia, ką iškenčia ligos kankinamas. 
Todėl ir didžioji krikščionių dauguma, kuri niekad nėra patyrusi 
pavojų, skurdo nei asmeninės gyvybės grėsmės, negali Įsivaizduoti 
to, ką yra išgyvenę kiti krikščionys, verždamiesi iš po geležinės 
uždangos. Kas vakarą laisvajame pasauly meldžiamasi už taiką. 
Bet ar tai jau viskas? Ar ir patys žmonės neturi skubėti i pagalbą, 
kad sumažintų kitų žmonių nelaimę? Ar ir patys neturime atskleis
ti tikrai ir giliai savo dvasios gelmes, kad jas nušviestų Kristaus 
Šviesos didybė? Jei jas atskleisime, ateis mums Velykų gyvybės 
viltis ir teisingumo ir meilės pilnybė.

KALBA
Tradicinė Šv. Tėvo Jono XXIII 

kalba Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga bus transliuojama per 
radiją visam pasauliui D. Šešta
dienį, balandžio 21 d., 8 vai. va
karo Romos laiku, 2 vai. p.p. ĖST. 
Kalbą perduos Vatikano radijas ir 
kiti pasaulįo radijo stočių tinklai.

D. Ketvirtadieni popiežius lai
kys pamaldas Latėrano bazilikoje 
kur Įšventins i vyskupus 12 kar
dinolų, kurie dar neturi vyskupų 
šventimų.

D. Penktadieni popiežius daly
vaus pamaldose šv. Pauliaus ba
zilikoj.

Velykų rytą jis laikys pamaldas 
šv. Petro bazilikoje; 12.30 vai. 
nuo centrinio bazilikos balkono 
teiks palaiminimą viso pasaulio ti
kintiesiems.

KOMPOZITORIUS
IGOR STRAVINSKY sukūrė 

naują kantatą, kuri gali tapti la
bai Įžymiu XX amžiaus religinio 
meno kūriniu. Kantata, kuri pa
vadinta “Pamokslas, apsakymas 
ir malda”, bus Įrašyta i plokštelę 
Toronte. Massey Hall, balandžio • 
29 d., o gegužės 2 d. bus trans
liuojama per CBC radiją 8.30 vai. 
vak. EDT. Ją išpildys pamoksli
ninkas, altas, tenoras, choras ir 
orkestras-. Kūrinys

Laužoma duona ir degančios keleiviu širdys VYSK. FULTONAS SHEEN

Velykų rytas savo žėrinčia šviesa ir varpų gaudesiu po didžiojo 
kančios meto yra mūsų gyvenime tas momentas, kuris turi atidary
ti Kristui kelią i kiekvieno žmogaus dvasią, šiame kelyje kiekvienas 
turi nugalėti savyje laikinąjį šio pasaulio pradą, kuriam būdingos 
kančios ir mirties stadijos, kad pasidarytų geresnis, didingesnis 
meile ir galingesnis darbais, kad Įgytų dieviškojo nemirtingumo 
šviesą. Tai būtina žmogiškosios esmės pilnatvei pasiekti.

Mes, kurie savo žemę esame palikę už neužmatomų tolių, ši 
rytą dar prisimename savo baltąsias šventoves, aplinkui kurias 
saulei šviečiant tarp beržų mirga vėliavos, pridengtos sprogstančių 
gluosnių šešėliais. Kaip tada širdis prisipildė džiaugsmu, išsigel
bėjimo pajutimu ir kažkokia mistine šviesa, kuri anksti rytą kilo 
iš giedamų giesmių, pamokslo žodžių ir vargonų gaudesio. Ar tai 
nebuvo laimė. Dievo palaima ir šviesi viltis?

Bet turime išmokti pajusti šią Velykų ryto viltį, džiaugsmą ir 
svetimos žemės šventovėse, nes Didysis ir. Galingasis yra visur ir 
teikia užtenkamai šviesos ir vilčių mūsų gyvenimo keliuose. Jis 
yra pati gyvybė, pergalė ir išgelbėjimas pasaulio tamsoje. Velykos 
tat yra mūsų atsinaujinimas Kristaus šviesoje, susiliejimas su Am
žinosios Gyvybės esme, kuri tik viena gali sunaikinti pasaulio 
blogi ir nelaimes, su kuriomis kovoja tautos, valstybės ir atskiri 
žmonės dėl geresnio gyvenimo, taikos ir laisvės. Dr. A. Bit.

Aną pirmąjį liūdnų Velykų sek-1 abejojo prisikėlimu. Jo kūnas bu- 
madieni du Jėzaus mokiniai bai-ivo perkeistas, ir pasirodymas pri

klausė nuo Jo paties ir nuo moki
nių tikinčio nusiteikimo. Jie ne
pažino Viešpaties, tačiau buvo pa
siruošę leistis į kalbą su Nepažįs
tamuoju. Pasiklausęs jų kalbos, 
Nepažįstamasis tarė:
— Apie ka judu taip liūdnai kal
batės? (Lk. 24, 17)

Mokiniai buvo nuliūdę, nes jau
tėsi tarytum apiplėšti. Juk nese
niai jie buvo su savo Mokytoju; 
matė ji suimtą, apšmeižtą, nu- 

, plaktą, nukryžiuotą, mirusį ir pa-
Jiems besišnekučiuojant apie laidotą.

baisiuosius savaitgalio Įvykius, jų Kai moteris netenka numylėti- 
tarpe netikėtai atsirado prašalai-1 nio, jos širdį suspaudžia liūdesys, 
tis. Jis buvo dar vos tik ši rytmetį i bet vyrams panašiu atveju veikiau 
atsikėlęs Kristus, bet jie Jo ne-i sudreba sąmonė, o ne širdis. Taip 
atpažino. Jie manė jį esant pa- atsitiko ir su šiais dviem moki-; --TTl-Uf-į kad^rpvaZvie '
prasta keleivi ir daugiau nieko. Ju niais: jie ne tiek apgailėjo savo ;Pr?JeKt3.ir tikiši, kaa Dievas vle- 
netikėjimas kliudė regėjimą. Jef Mokytojo nedali,, kiek jų R>no-|X£ wWKJXoTrtl 
gu jie būtų iš anksto tikėję i Jo nėję klostės prarastos didžios atei-: kym ir is žmogiškos vii
prisikėlimą, tai be abejonės, būtų 
Jį atpažinę'. Kadangi jie vis dėlto 
domėjosi Juo, Išganytojas juos 
pagerbė savo pasirodymu. Džiaug-

mingai keliavo į Emmaus mies
telį, netoli Jeruzalės. Jiems ro
dės, jog dar taip neseniai savo šir
dyse jautė didžios vilties dvelki
mą, bet, štai, Didžiojo Penktadie
nio tamsa, tarytum praslinkusio 
karsto šešėlis, apgaubė jų būti, 
ir jokia kita mintis anomis dieno
mis nevargino jų sąmonės, o tik 
liūdni Kalvarijos kalno prisimini
mai.

Nepažįstamas keleivis

Tas, kuris turėjo išlaisvinti Izrae i dėsnių. Vėliau jis valgys su mo
lį. Dabar gi, užuot viską apvaini-' kiniais, kad įrodytų pirmąjį tei- 
kavęs, šiandien jau trečia diena, \ girną, o dabar, kaip ir Marijai 
kai anas nelemtas nuosprendis Magdalenai, kuriai draudė Ji lies- 
įvyko. Tiesa, keletas moterų, ku- ti, pabrėžė prisikėlusiojo būse
nos priklausė mūsų draugijai, na ...
pranešė, jog šįryt jos buvo prie Tuomet prisikėlusis Išganyto- 
kapo, tačiau Jo kūno nerado.1 jas jiems pasakė, jog jie yra “per- 
Sugrižusios sakė mačiusios ange-i lėto galvojimo ir perkietos širdies 
lūs, kurie pranešė, jog Jis esąs tikėti pranašų žodžiams. Argi ne
gyvas. Tai ir visa, ką jos papasa- buvo pramatyta, kad Kristus tu- 
kojo apie Įvyki, bet'apie JĮ pati rėš kentėti ir tokiu būdu Įeiti i 
ir jos nieko negalėjo pasakyti, i garbę?” (Lk. 24: 25, 26)
nes Jo nematė. (Lk. 24, 19-24).; Ir, ištikrųjų, jeigu jie kada 

niovac anwip "> 'nors susėdę kartu ir išsiaiš-
m............. ,p y ., kine pranašystes apie Mesiją, bū-
Taigi, ir šie du vyrai savo vi - tu jeVlgVai patyrę, jog Jis bus 

cių pasaulyje kure auksinę ateiti, kaip avtnėlisfvedamas Velykų au- 
ir rengėsi ją pei kelti ant Israelio kaį -jada jje jr jų tikėjimas būtų 
žemių paviršiaus, Dievas juos ap- į sustiprėjes. tada ir krvžius ju aky- 
vylęs Paprastai žmogus padąrolse b^tu igijes tobula prasmę.
- x 't Tikėjimas žmonėmis ir netike-naip ar kitaip jį patvirtins. Nusi-.jimas JDievu kietu širdžiu

• ..- ’ -r, — v>-—7v.<r:-”. i ženklas: tikėjimas teoriškai ir ne- 
tiės šešėliai. lzuJum?- Pirmykščiai planai paslankumas tikėti praktiškai

Pormafn™. b.utlK sunaikl"V/~ yra tingių širdžių ženklas. Tada
T, 4deIto’ kad Jiebuv0 Perdideli, i buvo pasakvti pagrindiniai kelio-
Isganytojas žinoma nepasake bet dėlto, kad Dievo akyse Jie; nės žodžiai. Anksčiau Išganvtojas

Paskutinės Vakarienės vaizdavimas

tis juo Kristus neleido, nes anie žin5s nuliūdimo priežastis. Jis buvo permenki. Ranka, kuri su-jbuvo sakes kad Jis yra Gerasis 
geide, kad jie patys atvertų savo daužė jų mažyčių norų indeli, pa- Ganvtoias'. kad atėjo žemėn pa- 

1 —i ' t * — \ + •—. • • • v i a u kot i savo gyvybės už daugeli;

„ Ar galima Įsivaizduoti, kai 
temstant, dar prieš pilno mėnulio 
patekėjimą. Kristus ir 12 apašta
lų ėjo nuo Alyvų kalno i Jeruza
lės miestą per Vandens Vartus ir 
tamsiomis gatvėmis atvyko i 
jiems nurodytą “Viršutini kam-

! širdis daug greičiau nurimsta, ka-į Jie manė atradę Atpirkėją prieš 
da prabyla ji pati. Ir jeigu jie. nukryžiavimą, bet dabar atrado 
būtų prakalbėję apie savo sopuli, nukryžiuotą. Jie laukė Izraelio 
Jis būtų nepagailėjęs savo dieviš-i tautos išlaisvintojo, o Jis sakėsi

bokštų viršūnės, ir žvaigždžių 
mirgėjime galėjo atrodyti kaip 
sapnų miestas” (Morton). JIS ta
rė: “... tai yra mano Kūnas ... 
tai yra mano Kraujas ...” Ir taip 
kalbamoji sakramentinė vakarie
nės scena lieka jau nebe paprasta 

bari”, kurį dengė tik uždanga ar (Velykų vakarienė, bet vienintelė 
laikinis stogas? — klausia rašy-j visoje pasaulio istorijoje.
tojas Morton. Ar Įmanoma atkur-1 Paskutinės Vakarienės dalyviai 
ti savo vaizduotėje tą valandą, ku- sėdėjo prie žemo U formos stalo 
ri savo Įvykiu yra ir liks viena tų ant tam tikrų guolių ar pagalvė- 
dvasinių Kristaus suteiktų žmoni- J lių, kad iš vienos pusės būtų ga
jai turtų. Pasąmonėje susiformuo- j Įima aptarnauti netrukdant val- 
ja vaizdas ir vėliau minties tėk-j gančiųjų, kaip tada buvo Įprasta 
mėje iškyla paprastas vakarienės 
vaizdas, kur 12 Kristaus artimiau
sių pasekėjų susirenka pasidalin
ti, lyg šeimyniškoje Velykų avi
nėlio vakarienėje, valgiu ir gėri
mu (Mt. 14, 12-25: Mt. 26. 17-29: 
Lk. 22. 7-20: Jon. 13.21-30). (Anie 
Paskutinės Vakarienės istorinę 
raidą ir ritualine vakarienės eieą 
žiūr. Liet. Enciklopedijos XXII, 
n. 100). Ir “kai pilnatis nakilo. 
šviesa krito pro tą stogą žaliais at
spalviais ant baltu sienų akmens: 
ten galėjo būti deganti stipriai 
spraksinti alyvų aliejaus lempa ir 
“Viršutinio kambario” ramumoj
galėjo būti matomos J^pizalės1 Neturint dokumentinių duome-

valgyti “passover”, atžymint bėgi
mą iš Egipto. Žydai tai švęsdavo 
gana iškilmingai ir valgė “ilsė
damiesi” laisvoje pozicijoje ant 
kilimo, pasirėmę kairiąja puse, 
laisvei po priespaudos simboli
zuoti.

Kad Kristus ir jo 12 mokiniu 
nesėdėjo kėdėse prie stalo matyti 
iš šv. Jono laikysenos. Pasak 
evangelijos, jis buvo nusviręs ant 
Kristaus krūtinės (recumbens in 
sinu Jesu). Prie stalo ir kėdėse sė
dintiems tai būtų laikoma bloga 
maniera ir visai netinkama elg
sena.

pramatytas, planuotas ir paskelb
tas. Jiems rodėsi, kad kryžius ne
suderinamas su Kristaus garbe, 
nors ištikrųjų tai buvo Jo kelias. 
Ir jeigu jie būtų žinoję Raštus, 
būtų tikėję kryžių.

Išpranašauta dabartis
Tada Išganytojas Pats, “pradė

damas nuo Mozės ir visos eilės 
pranašų, ėmė aiškinti šventraščio 
žodžius, kadaise Jo Paties panau
dotus” (Lk. 24, 27). Prisiminda
mas Izaiją, Jis nurodė visas savo 
mirties aplinkybes, nukryžiavimą, 
savo paskutinius žodžius ant kry
žiaus ir buvimą Emanueliu, arba 
“Viešpats su mumis”. Iš Danie
liaus pranašysčių Jis nurodė vie
tą, kaip Jis tapsiąs uola, sutrupi
nančia žemę; iš Genezės papasako
jo apie moters sūnų, kuris sutru
pins pikto daigus žmogaus širdy
je; pagal Mozę — Jis turėsiąs 
tapti variniu žalčiu, kuriam teksią 
išlaisvinti žmogų iš šėtono vergi
jos, ir Jo šonas tapsiąs tarytum 
suaižyta uola, iš kurio prasiver- 
šiąs atgimimo vanduo. Remdama
sis Mikėju, nurodė savo gimimo 
vietą — Betlėjų. Taip pat nurodė 
ištisą eilę ir kitų raštų aptariančių 
Jo kelią i dieviško gyvenimo mis
teriją žmonių tarpe ir Jo atėji
mo tikslą.

Atpažintas Nepažįstamasis
Pagaliau jie pasiekė Emmaus. 

Mokiniams atrodė, kad jų Nepa
žįstamasis lyg ir norėtų keliauti 
kartu su jais. Jie, žinoma, Ji pa
prašė būti jų svečiu. Nes juk bu
vo nepatogu vakarop paleisti JĮ 

(Nukelta Į 7 psl.)

dabar, prisikėlimo garbėje, Jis 
paskelbė moralini dėsni, kad Jo 
kentėjimų dėka žmonės bus pa
kelti iš nuodėmės būsenos i ben
dravimą su Dievu.

Kryžius buvo garbės sargyba. 
Prisikėlęs Išganytojas kalbėjo, 
kad visa, kas su Juo atsitiko, buvo 
išpranašauta. Kas mokiniams ro
dėsi Įžeidimas, skandalas, pralai
mėjimas. pasidavimas neišvengia
mybei. tebuvo tamsus momentas.

(tautos išlaisvintojo, o Jis sakėsi 
išlaisvinsiąs pagonis. Tiesa, jie ne- 
kartą buvo Ji girdėję sakant, kad 
Jis turėsiąs būti nukryžiuotas ir 
paskui vėl prisikelsiąs. bet jokiu 
būdu negalėjo perprasti, jog tai 
galėtų atsitikti jų Viešpačiui. Jie 

i i Ji galėjo tikėti kaip i mokytoją, 
kaip i politini pasiuntinį, tautos 
reformatorių, krašto valdovą, bet 
tik jau ne kryžiaus auką. Kryžius 
jiems reiškė ne ką kitą, kaip kvai-! 
lystę. Taigi, ir Jo mirtis nieku 
nesiskyrusi nuo mirties anų dvie
jų latrų, kabojusių šalia Jo. Štai 
dėlko jiedviem nieko nereiškė 
nė anų moterų teigimas, jog jos 
Jo neradusios kape. Ir tie jų ma
tytieji angelai, greičiausia, bus 
buvę ne kas kita, kaip vaiduokliai. 
Juo labiau, kad ir Jo minėtoji 
prisikėlimo diena jau beprade
danti temti, o Jo vistick dar nie
kas nėra matęs.

Tai šie ir yra jų nuliūdimo mo
tyvai ir jų kelionės pasikalbėjimo 
tema.

Atrodo, prisikėlęs Kristus pasi
rodė mokiniams dėl dviejų prie
žasčių: norėjo parodyti, kad tas. 
kuris mirė, prisikėlė, antra, kad 
turėjo tą pati kūną, bet išaugštin- 

imes patys tikėjom, jog Jis yra'tą bei perkeistą, laisvą nuo fizinių

nų Paskutinės Vakarienės scenai kos gyduolės jai atgaivinti.
atvaizduoti, Įdomu šio momento Pirmasis, kuris atsakė i Nepa 
interpretaciją trumpai peržvelgti žistamojo klausimą, buvo Kleo 
vaizduojamajame mene. Užtinka- pas. Jis, stebėdamasis Jo nežinoji

Pirmasis, kuris atsakė i Nepa

mose iliustracijose (5 a.) P V reikš
mė pabrėžta liturgiškai — Komu
nija; Kristus vaizduojamas dali
nant konsekruotą duoną ir vyną 
stovintiems jaunuoliams, arba lai
minantis už altoriaus (9 a.). Vėliau 
sutinkama duonos ir taurės laimi
nimas ar Ostijos dalinimas. Kris
taus, kaip dvasinio centro, pabrė
žimas iškyla X a., kai paveiksluo
se ar medžio drožiniuose (alto
riuose) Įvedamas stalas, už kurio 
viduryje visada sėdi Kristus. Ap
link Ji sėdintieji mokiniai šviečia 
nuolankumu ir nustebimu. P. Va
karienės temos raidoj šalia eu
charistinio momento iškyla ir Ju
do išdavimas. Tai blogis, kurio 
“supozityvinimas perskelia visą 
būtį i du nesusisiekiančius, nesu
jungiamus. amžinai prieštarau
jančius pradus” (Maceina). Štai 
kodėl šie du pagrindiniai gėrio ir 
blogio pradai iš vienos pusės vaiz
duojant P. Vakarienę mene susi
jungia ir iš kitos pusės išsiskiria. 
Naujojo Testamento žodžiai ir 

(Nukelta j 7 pslp.)

mu, kas yra nutikę, tarė:
— Ar Tu tik nebūsi vienintelis 

maldininkas visoje Jeruzalėje, ku
ris bus negirdėjęs apie paskutinių 
dienų Įvykius? (Lk. 24, 18).

Dar didesniam jų nustebimui 
prisikėlęs Viešpats vėl paklausė:

— Kokie tie Įvykiai?
Mat, mokiniai, būdami susijau

dinę, kalbėjo labai abstrakčiai. 
Jis gi kreipė jų dėmesį i faktus. 
Būdami sudrumsti savo viduje, 
jie nepajėgė matyti Įvykių tikro
joj šviesoj. Juk ir moters istori
joje prie šaltinio Jis neklausinėjo 
jos, norėdamas žinių apie ją. bet 
siekdamas pagilinti jos sąmonėje 
žinojimą apie pati save.

Tada ne vien Kleopas, bet abu 
beveik sutartinai prabilo:

— Apie Jėzų iš Nazareto, Pra
našą, kurio žodžiai ir darbai tu
rėjo ne tik žmogiškos bet ir dva
siškos galios, apie tai. kaip vy
riausieji kunigai ir valdžios žmo
nės perdavė Ji mirties teismui! 
ir kaip pagaliau nukryžiavo. Oi

Kristaus mirti ir prisikėlimą minėdami pripildysimc 
maldos namus. Sąžinėse nužengsime i savo gyvenimo gelmes, 
mintimis ir širdimis kilsime ne tik ligi kryžiaus, bet ir ligi 
dangaus.

Nuo kryžiaus Kristus žvelgė į visą žmonipt. mirė ir 
kėlės iš mirties už visa Žmoniją. Turėkime drąsos ir širdies kiek
vienas pro savo reikalus ir rūpesčius fxizvelgti į žmoniją ir jw- 
mafyti visus mūsų laikų kankinius, visus esančius dvasios tam
sybėse. medžiaginiame skurde. Už juos visus jmsakytas Kristaus 
žodis "(aula man minios”, už juos visus Kristaus mirtis ir pri
sikėlimas; už juos jmliktas mums Kristaus žodis "Jūs turite duoti 
jiems valgyli”.

Kiekvieno mūsų džiaugsmas Velykų šventėse bus tiek 
didelis, kiek širdyje Ims meilės Kristui, mūsų broliams lietuviams 
ir kiekvienom Kristaus atpirktam žmogui. Jūsų džiatigsmas tebū
nie pilnas.

Nuoširdžiai linkė'damas visiems Kristaus ftalaimos —
Vysk. V. Brizgys /
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MAŽASIS KARAS VIETNAME
Komunistai sukilėliai* tvirtėja Vietname. Jų maži daliniai siau
čia netoli sostinės Saigono. JAV-bės įsijungė į mažąjį karą,

Vakarų Kanados 
Lietuvių Diena Edmontone

Sukilėlių ir vienuolių tauta 
kovoje už laisvę

Komunistų teroras
Amžinai žaliuojantis Vietnamas 

tapo kraštu, kuriame pavojinga 
ne tik vakariečiams gyventi. 1946- 
54 m. ištisus aštuonerius metus 
kovojo prancūzai iki buvo palauž
ti ties Dien Bien Fu. Vietnamas

klausimus. Neretai jo sprendimai 
netikroviški vietos sąlygose.

Diem nepakenčia betkurios 
opozicijos. JAV išsimokslinęs Fan 
Quan Dan, 1959 m. rinkimuose 
gavęs nemažai balsų, buvo suim
tas ir nūnai kalinamas neva ry-

ST» DARGIS

padalintas į šiaurinį, kurį valdo ^ua].su ^^O m. lapkričio mėn. 
Komunistas Hošimin ir pietinį sukilimu.

Saulėtą Velykų pirmadienį, 
1949 m. balandžio 18 d. Dubline 
buvo paskelbta pilna Airijos ne
priklausomybė, nors šešios ap
skritys š. Airijoje pasiliko Angli
jos valdžioje. įvykis nepraėjo ty
lomis. Airių Respublikos Armija 
— IR A vėl pakėlė ginklus už kru
vinos sienos panaikinimą, kuri 
skiria pietinę ir šiaurinę Airiją. 
Neseniai IRA paskelbė sustab
danti betkokius pasipriešinimo 
bei sabotažo veiksmus prieš ang- 

- lūs, tačiau žinant airių būdą, žinią 
reikia sutikti skeptiškai. Ši airių 
kova trunka jau 800 metų; nevel
tui Airija vadinama “sukilėlių ir 
vienuolių” sala.

Reta tauta turi, tokią skausmin
gą istoriją. Nelaimingą žingsnį 
padarė Leinsterio karalius Der
mot, pasikviesdamas 1168 m. 
Anglijos karalių Henriką II į pa
galbą. Tuo prasidėjo lemtingoji 
anglų invazija, atnešusi airių tau
tai šimtmečiais trukusią vergiją.

Valdžia ir kova
Henriko II kardas kietai vieš

patavo, Visdėlto jis sekė, kaip jo 
pavaldiniai laikėsi airių tarpe ir 
įsisavino jų kalbą bei papročius.

Kai Henrikas VIII 16 a. užsi
mojo įvesti anglikonų tikėjimą Ai
rijoj, tada airiai, su ispanų ir 
prancūzų pagalba, pasipriešino. 
Jie tvirtai laikėsi pirmykščio tikė
jimo, kurį jiems šv. Patrikas 5 a. 
atnešė. Religiniai skirtumai tik 
dar labiau padidino prarają tarp 
Airijos ir Anglijos. Airių nuosa
vybės buvo konfiskuojamos, ang
likonai įkurdinami. Kova dėl lais
vės užvirė visu smarkumu ir ai
riai Ulsterio provincijoje protes- 
tor.iŠEJOsius ateivius sudorojo. 
Už tai 1650 m. Oliverio Cromwei- 
lio kerštas beveik nerado ribų: be
veik pusė Airijos gyventojų tapo 
išnaikinta, du trečdaliai dirbamos 
žemės atimta ir anglų lordams: 
priskirta. Buvusieji savininkai .tij 
ronams dirbo kaip vergai ar sam
diniai. Kiek vėliau Wilhelmas III 
papildomai vedė nusavinimo poli
tiką ir planingai naikino airių pre
kybą. Pagaliau atėjo Limeriko tai
ka, kuri užtikrino airiams savo 
parlamentą, tačiau katalikams — 
septyniems aštundaliams visų gy
ventojų — atėmė visas teises. Dėl 
nesilaikytų pažadų Limeriką tapo 
pavadintas “sulaužytos sutarties 
miestu”.

Viltis ir skurdas
1783 m. Anglija “atsižadėjo” 

viešpatavimo galios, bet pasiliko 
asmeninę uniją. Prievartos įstaty
mai ir toliau airius slėgė, nors 
viltis nebuvo prarasta. Už savo ti
kėjimą jie kovojo legaliom ir ne
legaliom priemonėm. Kol paga
liau Daniel O’Connell pastango
mis katalikams ir vėl teisės buvo 
pripažintos.

Nors ir po tokių baisumų lais
vės ugnis airių širdyse neužgeso: 
vyko sukilimai, ginkluotos kovos 
ir teisinė - žodinė kova parlamen
te. 19 š. pabaigoje laisvės judėji
mas dar sustiprėjo. 1916 m. airių 
koVa vėl tapo beviltiška, kai daug į

esantį azijatiškos demokratijos 
ženkle. Vakariečiai 1954 m. Že
nevoje numoję ranka į Vietminą,: 
kraštą padalinę tikėjosi, bent pie-; 
tinėje dalyje, ramybės ir taikos, j

Laosas ir Vietnamas
JAV dar neišbrido iš Laoso 

į džiunglių, o jau spėjo patekti į 
i Vietnamo vietines audras. Va-

bet anglų išbandytas ilgose kovo
se kalnuotuose Malajuose, šiai 
operacijai įgyvendinti talkina 
anglai. Operacijos smūgis taiko
mas Vietnamo kinams, kurių skai
čius siekia 700.000. Ją finansuoja 
JAV: Ji vykdoma šiuo būdu. Be
auštant į kaimą atvykę vietna
miečių kariai kalbina geruoju pa
likti gyvenvietes. Naujoje vieto
vėje jie galėsią naudotis mokyk
la, karine apsauga, šuliniu ir me
dicinos patarnavimu. Už šeimos 
turtą sumokama $21. Savo noru

rengiania š. m. birželio 30 ir lie
pos 1 d. d. Daugelis lietuvių, arti
nantis vasarai, planuoja savo atos
togas. Kodėl neaplankyti žinomo 
Albertoje Banff parko ir ta proga 
atvykti į Edmontoną ir dalyvauti 
š. m. birželio 30 d. ir liepos 1 d.d. 
ruošiamoj VAKARŲ KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOJ. Birželio 30 
d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose 
11629-83 St., Edmonton, Alta bus 
iškilmingas posėdis, po to — tai

dieriai pritaikinta programa ir šo
kiai. Sekančią dieną po pamaldų 
ir po pietų, geram orui esant, 
vykstama į gegužinę. Edmontono 
lietuviai ragina visus gausiai da
lyvauti. Informacijos bus mielai 
suteiktos rašantiems šiuo adresu: 
Federation of Lithuanian Cana
dians, Edmonton Branch 11629- 
83 St., Edmonton, Alta, Canada. 
Edmontono Lietuvių Bendruo

menės Valdyba

Pabaltijo moterų suvažiavimas

Deja, viltys buvo nepagristos. Ne-: šingtonas anksčiau Laosą laikė tik mažuma sutinka vykti į užfron- 
‘ n.sixi sllKi. i esmines svarbos klausimu. Nūnai tę. Savanoriai naujoje vietoje
’  Vipt vnn(J <vk; u,.' šnekama apie krašto neutralumą, gauna žemės. Gyvenvietes turi vi- 

Viet KUlie ; iTxe;enwrxi- l-nrnlwbaeic rtnnflrn. ei nelikti Pacfatoi cnd^ainami

i esminės svarbos klausimu. Nūnaitrukus susikūrė komunistai suki
IČlinl ___ v xwuc. t v XXJ AU11V I
ėmė siausti kaikuriose vietovėse. | Užsispyrėlis karališkasis genero

las Phoumi nepaklusta sudaryti 
j neutralią Laoso vyriausybę. Vien-

tę. Savanoriai naujoje vietoje

kraujo buvo išlieta, laisvės kovo-i skaičius nuolat didėjo. VK šie- 
toiai buvo š^uriotni tūk^t^nčisi kė ne krašta užkariauti, bet jame,.. ,tojai ouvo sauaomi, tuKstanciai • ti Komiinictai ■tianas Yra baudžiamas, nes Va-deportuota ir į kalėjimus susodm- Įgyvenamu suirutę. Komunistai... . į sulaiko 3 mil dol mė
ta Paskutinioio airiu bataliiono pagrobė japoną inžinierių, kuris sin5l(?nas sula**° mu- aoE me 
vadas buvo “Dev — Eamon de .vadovavo Mitsui o-ves statomos . nralaimėio hvla npš neValera kuris vėliau tano Airiios užtvankos darbams. Netrukus' Uaosas piaiaimejo i^ią, nes ne-vaiera, suris veiiau tapo Airijos. ainerti nranrūyai vaHnvania!sugebėjo pasalinti vidinių nege- 
Sn“alr De" VaK yra XsPg”lanM o„5! Uk
for£ispano n“.'Kiekvienas pagrobtasis buv'o_iš-:^reigunų. bet ir amenkieiiu
tinos sūnus. L

1921 m. gruodžio 6 d. pasirašy-, Didžiausias smūgis taikytas yie 
ta naują sutartis, kuri 26 apskri- "” 
-tims - provincijoms suteikė Do
minijos teises ir vardą “Laisvoji 
Airijos valstybė”, šešias apskritis 
Anglija pasilaikė“.

1925 m. buvo nustatytos sienos 
tarp abiejų Airijų. 1937 m. pa
skelbta nauja konstitucija, o 1949 
m. balandžio 9 d. nutraukti pas
kutiniai ryšiai su Britanijos vieš
patavimu. 1949 m. balandžio 18 
d. paskelbta Airijos nepriklauso
mybė.

800 metų užtrukusi kova laimė
ta, bet negalutinai. Nors konsti
tucija galioja visai salai, tačiau 
yra du parlamentai: pietinės Ai
rijos — Dubline, šiaurinės gi — 
Belfaste ir priklauso Londonui.

Airija ir Lietuva

, bet ir amerikiečiu 
pirktasTužl mik pfasVru ($35.000)'| gobšumas, nesuvokimas tikrovėš 
*-— - ■ ■■ ■'-ir užsimojimas įgyvendinti pla-
tisUadmSiskačiffr. 1957 m’. kas' nus* kurie žlugo' dar net iš vie- 
dieną buvo nužudyta po 1 asmenį, • to?_nePajudejus. ----
1959 m. — 10 asmenų, o š.m. sau
sio mėn. aukų skaičius siekė 
1.500. Sostinė Šaigonas atsidūrė 
pavojuje. Krašto valdymas pairo. 
Gumos ir ryžių gamyba ir išveži
mas, pastaruoju metu, vėl ima 
mažėti. Vietname kartojama Lao
so tragedija. Vyriausybės bandy
mai atsispirti komunistams laiky
tini nepavykusiais. JAV plačiai 
užsimojusios, bet netesėjusios La
ose, ima vadovauti kariniams 
veiksmams Vietname. Amerikie
čiai ne kariauja, bet finansuoja, 
vietinius kariškai apmoko ir jiems 
vadovauja kovose prieš VK.

Azijatiška demokratija
Vietnamas nūnai nustelbia ki-

Pastaruoju metu JAV spaudo
je plačiai išgarsinta Saulėtekio 
operacija. Kas ji per viena? Gy
ventojų iškeldinimas iš vietovių, 
kuriose siaučia VK. šis sumany
mas ne amerikiečiu sugalvotas.

si palikti. Pastatai sudeginami. 
Vaikai ir vyresnio amžiaus žmo
nės, nes vyrų 17-35 m. veik ne
randama, ir jų vertingesnė turto 
dalis pervežama į naują gyven
vietę, kurioje patys gyventojai 
turi pasistatyti naujas trobas. VK 
dalyviams skelbiama amnestija.

Ar pavyks šiuo būdu išspręsti 
VK klausimą? Vargu. Vietnamie
čiai yra krašto gyventojai, bet jie

Pabaltiečių Moterų Tarybos at
stovių suvažiavimas 15 metų su
kakčiai paminėti įvyko kovo 31 d. 
Niujorke. Dalyvavo 36 atstovės 
iš trijų Pabaltijo valstybių. Suva
žiavimas vyko Baltų Namuose. 
Buvo išklausyta į varių paskaitų: 
“Moteris už geležinės uždangos”, 
“Baltijos moteris laisvam pasauly
je”, “PET seimas” ir padaryta 
pranešimai apie atskirų tautybių 
veikimą. S. Butkevičienė pranešė 
apie pabaltiečių moterų veiklą 
Kahauoje. Kanados pabaltiečių
moterų Tarybos tikslas yra padėti 

nesudaro tautos* VK turi ryškią Baltų Federacijai ruošti birželio 
programą. Jų propagandininkai 14 minėjimus, atstovauti pabal- 
reikalauja žemės reformos, paša- tietėms įvairiose organizacijose 
linti Diem vyriausybę ir kovoti ir vyriausybės ruošiamuose imi- 
prieš JAV imperializmą. Nei vy- grantams susirinkimuose bei nau-
riausybė, nei amerikiečiai iki šio 
meto nesugebėjo paskelbti ko jie

ma, nors būtų ir klaidinga.

dotis kiekviena proga priminti 
žiaurų mūsų tautų likimą, dali-

siekia. Vien jėga idėja nenugali- nant knygas, brošiūras apie sovie
tų okupaciją ir kt.

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS

Airija, kaip ir Lietuva, yra že-
Įmes ūkio kraštas. Tik paskuti- tus kraštus amerikietiškoje spąu- 
i niais keliais metais pakilo, pra- doje. Nežinomų šaltinių doleriai 
i monė. Ir šiandien Airija nėra tur- garsiai eme skelbti butus ir daž- 
tinga, bet ryžtinga. J

Sios kelios pastabos apie airių namą. Dienraščiai, _ savaitiniai ir 
j tautos kovas prašosi palyginamos 
■ tautos kančiomis ir vsr-'
' gijomis. Airių tauta lygiai prieš 
100 m. išgyveno naikinimo arba 
kone visiško sunaikinimo pavojų, 
kaip ir Lietuva šiandien pavergė
jų teriojama. Airija išliko„gyva, 
turėdama tiek pat gyventojų.
maždaug kaip ir Lietuva. Airiai, santvarkoje vienintelis sprendė- ka: jis tuojau puolė Pinto ant kak- 
emigravę ir į šį kontinentą buvo jas yra prezidentas. Į jo sprendi- lo, visą laiką kalbėdamas apie sa- 
nekenčiami. Didi tautinė ištiki- mus teturi įtakos jo broliai, ypačivo neišpasakytą laimę ir giedoda- 
mybė ir gilus katalikų tikėjimas į Ngo Din Nhu. Apie pastarojo Imas himnus Dievo garbei už ste- 
padėjo pakelti visas kančias ir žmoną paskleisti gandai, kad sve-' buklingą išgelbėjimą iš nacių 
persekiojimus. Dar daugiau. Tar- tur įdėjusi kapitalo nepasitvir- į nagų ...

! pįnto jį tuojau prirėmė prie

— Nebūk mažas vaikas! Susi-

tinga, bet ryžtinga. niausią nebūtus dalykus apie Viet

net vadinami moksliniai leidiniai

SPEKULIANTAS 
iŠ ROTERDAMO

Vieną dieną Karališkosios Avia
cijos karininkas paskambino 
Oreste Pinto. Iš Olandijos mažu 
laiveliu buvo atplaukę trys pabė-

dentą Ngo Din Diem, žinomą au-i fi, bet su trečiuoju karininkas ne- 
tokratą. krašto vienvaldį. įstengė susikalbėti, nes žmogelis

1956 m. jis buvo išrinktas pre- elgėsi lyg būtų praradęs protą.
zidentu 98% balsuotojų, kurių
skaičius primena rinkimus so vie- pristatytas Mynheer Dronkers. Jo 
tuose. Vietnamo demokratinėje laikysena, iš tiesų, huvo savotiš-

įstengė susikalbėti, nes žmogelis

i Oreste Pinto kabinetą buvo

Paruošė VYT. KASTYTIS

Niujorke
Oficialusis posėdis įvyko 4 v. p. 

p. Carnegie Endowmen salėje, da
lyvaujant visai eilei garbės svečių 
— dr. Trimakui, Budreikai, Si
mučiui, Sidzikauskui, estų ir lat
vių konsulams ir 1.1. Posėdį pra
vedė p. Bieliukienė. Hon. J. Byr
ne perdavė sveikinimus Niujorko 
burmistro R. Wagner ir perskaitė 
proklamaciją, skelbiančią tą die
ną Pabaltiečių Moterų Diena Niu
jorke. General Federation of Wo
men Clubs vardu, atstovaudama 
12 mil. moterų, kalbėjo D. O. Ar
nold. Ji sveikino Tarybą kaip nau
jai, kovo 11 d., įstojusį padalinį. 
Be šių kalbėjo ir kiti svečiai. Iš 
Kanados suvažiavime dalyvavo 
dar ir E. Jurkevičienė.

Pabaltiečių Moterų Tarybos 
tikslas — jungti pabaltietęs mo
teris kovai už atgavimą mūsų 
kraštų laisvės ir nepriklausomy
bės, išlaikyti tautinę kultūrą, pa
laikyti baltų tautų solidarumo 
dvasią bei draugystę jaunojoj kar
toj, gerinti socialines sąlygas bal
tų pabėgėliams, ypač moterims ir 
vaikams.

Tarvbos veikimas vpač gyvas 
JAV. Br.

Rūkančios motinos
JAV mokslininkas dr. Richard 

Masland pranešė senato moksli
nei komisijai, esą tyrimai parodė, 
jog rūkančiom motinom gimsta 
daug mažesni vaikai, kurių svei
kata nėra labai gera ir atsparu
mas ligoms yra daug mažesnis. 
Tyrinėjant praėjusiais metais 
7.500 laukiančių motinų pastebė
ta, kad juo daugiau cigarečių mo
tina per dieną surūko, juo dau
giau kenkia kūdikiui.

karalienei Wilhelminai, Anglijos 
karaliui Jurgiui ir min. pirminin
kui Churchilliui. žinoma, šie laiš
kai niekada nebuvo pristatyti ad
resatams. Juos sulaikė britų kont- 
ražvalgybos organai.

Oreste Pinto buvo tikras, kad 
Dronkers yra vokiečių žvalgybos 
agentas. Tačiau tardytojo nuomo
nės neužtenka. Reikia įrodomos 
medžiagos arba įtariamojo as
mens prisipažinimo. Gestapas pri
sipažinimus iš sugautųjų agentų 
išgaudavo teroru ir kankinimais. 
Britų įstatymai kankinimus drau
dė. Draudžiama buvo ir betkokia 
prievarta. Taigi, kontražvalgybos 
agentams likdavo .tik vienas ke
lias — palaužti įtariamąjį asmenį 
nuolatinių apklausinėjimų metu 
arba rasti kaltinamos medžiagos 
įtariamojo daiktuose.

Pusę mėnesio kiekvieną rytą 
Dronkers buvo pristatomas į Ores
te Pinto kabinetą. Kiekvieną ryt
metį jis buvo prašomas keletą 
kartų pakartoti savo pabėgimo is
toriją. Dronkers kartodavo tą pa
čią pabėgimo versiją, į ją neįneš- 
damas naujų elementų. Oreste 
Pinto jį pavadindavo vokiečių 
agentu. Dronkers prisiekdavo sa? 
vo mirusiųjų tėvų vardais, kad jis 
tėra paprastas pabėgėlis

liau Hansas turėjo specialų leidi
mą plaukioti už uosto ribų, jeigu 
koks nors perdaug stropus jiacis 
mėgintų pastoti kelią. Išvedęs lai
vą iš uosto, Hansas ketino išlipti 
artimiausiame iškyšulyje, palikti 
Dronkersą plaukti i Angliją.

KAIP GYVENA 
HERR STRAUCII?

Dronkers susirado dar du drau
gus, kurie taip pat naciais užnuo
dytą Olandijos atmosferą norėjo 
pakeisti į Anglijos laisvųjų pa
krančių nuo nacių laisvą orą. 
Hansas savo žodį išlaikė. Jis lai
mingai išvedė laivą iš Roterdamo 
uosto, juokaudamas su sutiktais 
vokiečių sargybiniais. Išsikėlęs ar
timiausioje tuščioje pakrantėje, 
Hansas jiems palinkėjo laimingos 
kelionės į Angliją.

— Angliją mes pasiekėm be di
desnio vargo. Taip pasibaigė ma
no bėdos, — užbaigė savo pasako
jimą spekuliantas iš Roterdamo.

Oreste Pinto buvo kitokios nuo
monės. Užgesinęs cigaretę, jis 
šyptelėjo:

— Jūsų bėdos nėra pasibaigu
sios. Atrodo, kad jos dabar tik 
prasideda... 1

— Betgi...
— Taip. Jūsų bėdos tepraside

da. Pabėgimo istorija taip įmant
ri, kad ji primena garsiojo ame
rikiečio rašytojo Edgar Allan Poė 
kūrybą. Sveikinu. Jūs turite pui
kią vaizduotę. Tačiau būtų geriau, 
jeigu pasakytumėte teisybę.

— Mane laikote melagiu? Tai 
labai skaudus įžeidimas, — pašo
ko spekuliantas iš Roterdamo.

— Kodėl Hansas norėjo nusižu
dyti?

— Jis nenorėjo nusižudyti...
— Kitaip jo elgesio aš negaliu 

suprasti. Juk jau sekančią dieną 
Roterdamo savininkas galėjo pasi
gesti savo dingusio laivo. Vokie
čių sargybiniai matė Hansą iš
plaukiantį į jūrą, bet nematė jo 
laivu grįžtančio atgal į uostą. 
Kaip jis galėjo išaiškinti laivo 
dingimą ir savo paties sugrįžimą 
į krantą be laivo? Gestapas šaudo 
tuos, kurie pabėgėliams parūpina 
pabėgimo priemones. Keista, kad pamilti “didžiojo'reicho” pilietis. Kitų 
žmogus UŽ 40 SV. sterlingų būtų kraštų gamtovaizdis jo nedomino. Bet 
sutikęs paaukoti savo gyvybę . . . I nacionalsocializmas priklauso praeičiai

— Mums ir i galvą neatėjo min- i (nugalėtai, ar dar ne visai nugalėtai 
tis. kad Hansas gali nukentėti! ... — tai kitas klausimas), ir šiandien vo-

Astronautų turtai
Viši 7 JAV astronautai pavedė 

savo žemiškus reikalus tvarkyti 
vienam advokatui. Jiems yra siū
loma įvairių dovanų, kurių jie 
dažniausia atsisako. Kadangi jie 
visi persikelia į Houston, Texas, 
tai vienas statybininkas pasiūlė 
visiems nemokamai po namą $24. 
000 vertės. Astronautai iš karto 
buvo sutikę priimti, bet vėliau- at
sisakė.

“Life” žurnalas, kuriam jie par
davė savo skridimų aprašymus, 
sumokėjo V2 mil. doi. Tą sumą jie 
visi pasidalino. Neseniai jie inves
tavo į Vašingtono butų pastatą 
$150.000: taip pat turi modernius 
motelius Floridoje. Jų alga siekia 
nuo $800 iki $1.500 mėnesiui.

pusavis vieningumas negausią tino.
Prezidentas yra konfucionizmo sienos: 

įtakoje brendęs katalikas. Jis yra 
patrijotas. idealistinio nusiteiki-1 valdyk! Pats esi saugus, bet kiti 
mo vyras. Dažnai būna, kad gry- ‘ 
no idealisto vairuojama viršūnė 
turi netvirtą apačią. Čia turiu gal
voje ne administracinį pakriki
mą. pavaldinių gobšumą. Revoliu
cinės darbo partijos turtų krovi
mą. bet ministerių kabineto narių 
ir augštesnių pareigūnų gyvenimą 
ta diena, nesusigaudymą adminis
tracinėje veikloje ir pasimetimą 
tolimesniuose tiksluose.
~ Pagrindinių gaminių — ryžių 
ir gumos išvežimas prieš porą me
tų buvo padidėjęs. Gyventojų 
skaičius sparčiai auga ne tik dėl 
natūralaus prieauglio, bet ir pa- maisto korteles gaunamų produk- 
bėgėlių iš Vietmino. Pramonė tų neužteko pragyventi. Škaudan- 
menka, nes kraštas neturi paruoš-' čia širdimi jis stebėjo savo žino
tų darbininkų, technikos ir kapi-'nos menkėjančią sveikatą. Ji ge- 
talo. VK pradėtos kovos krašte so, kaip baigianti degti žvakė. Ne
sukėlė sąmyšį krašto ūkyje ir po- matydamas kitos išeities, Dron- 
litikoje. kers metė pašto įstaigą ir pradėjo

Prezidentas ir JAV karinio da- Į spekuliuoti juodojoje rinkoje, 
linio vadovas gen. Paul D. Har-' Reikalai tuojau pasitaisė. Į jo ran-

emigraciją per paskutinius 50 me
tų JAV taip sustiprino ir padau
gino. kad airiai, atstovai tos ne
gausios ir taip kankintos salos, 
šiandien turi savo kilmės prezi- 

i dentą turtingiausios ir galingiau- 
i sios pasaulyje valstybės, daugybę 

1 vyskupų ir net kardinolų.
Tad ir mes, užuot linksniavę. 

į kad mūsų tauta maža, naikinama, 
kankinama, kad kova beviltiška, 
ar ne daugiau laimėtume sekda
mi airių pavyzdžiu? Giliau pastu- 
dijavę airių istoriją ir kultūrą 

1 rastume nemaža panašumų. Visa
pripažintos. i tai rodo, kad ir mažai tautai prisi-

Airių entuziazmą 1845-47 m. į kėlimas yra galimas ir kad jis at- 
sutriuškino dideli nederliaus me- i eina po tariamai beviltiškos ko
tai, ir vėl vargas juos kankino. Be į vos bei nakties; '

• jokio atsižvelgimo į sergančius ir 
senus, vaikus ir net nėščias mote
ris žiemos šaltyje anglai varė iš 
gimtųjų namų, už kuriuos nepa
jėgė nuomos mokesčių sumokėti.

Airija turėjo 8 mil. gyventojų; 
po bado ir nelaimių metų beliko 
tik 4 mil.; 800.000 mirė badu. 1,2 
mil. emigravo, 50.000 buvo išva
ryti dėl mokesčių iš savų pasto
gių.

ir toliau turi kentėti vokiečių te
rorą. Mums būtina žinoti pabėgi
mo sąlygas ir priemones, nes jo
mis galbūt galės pasinaudoti kiti 
Olandijos piliečiai.

Išgirdęs šiuos žodžius, Dron- 
kers tuojau surimtėjo. Iš jo lūpų 
pradėjo plaukti pabėgimo istori
ja. Nors ir gaudamas, palyginti, 
mažą algą, nepriklausomo gyveni
mo dienomis šiaip taip įstengdavo 
sudurti galą Su galu — nei jam, 
nei jo žmonai badauti neteko. Ta
čiau, vokiečiams okupavus Olan
diją, reikalai pablogėjo. Pagal

Milijardas dolerių kelionėms
Laiškas iš

Įvairūs

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

• . • • • į Lietuva, Latvija.Siuntimai Estija, Ukrainą '

le Siunčiame __Xx._ Jūsų sudarytus Ir ap-IS IvanaaOSt paprastu ir oro pastų draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COU.F.GE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

i vai. vakaro. Seštadeinlais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:

105 Cannon St. R, Hamilton, Ont. 
Td. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

94 Douglas Street, Sudbury,. Ont 
Tel. OSJ-5315, p. M. Venskevičfenė.

kins nesutaria esminiais gynimo
si klausimais. Prezidentas paža
dėjo savo karinius dalinius krašte 
išsklaidyti ir vietos administraci
jai platesnes teises suteikti. De
ja, šie sumanymai liko neįgyven
dinti. Karių tarpe esama eilės 
nuomonių skirtumų ne tiek esmi
niais. kiek asmeniniais klausi
mais. Karinis apmokymas ir ka
riuomenės patvarkymas neatitin
ka šios dienos reikalavimus. Pre
zidentas sprendžia visus karinius

Vytauto Augustino
Lietuvos vaizdu albumas

yra geriausia dovana visokio
mis progomis. Albumo vaizdai 
kalba apie Lietuvą visiems su
prantama kalba, todėl jis tin
ka visiems, kas kokia kalba 
bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia velykinė dovana.

Kiekvienam verta ji pačiam 
įsigyti ir kitam dovanoti, ypač 
musų draugams amerikie
čiams.

Užsakymas siųsti:
Ateitininkų Federacija. 
916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N.Y„ USA.

Gaunama ir pas platintojus.
Kaina — $5.00.
UŽSISAKYK TUOJAU!

kas suplaukė milžiniškos pinigų 
sumos. Poniai Dronkers daugiau 
neteko badauti. Tačiau vieną die
ną Dronkers buvo įspėtas paslau
gaus draugo, kad gestapas jau yra 
aptikęs jo pėdas juodojoje rinko
je. Už spekuliaciją grėsė mirties 
bausmė. Tas pats, draugas patarė 
Dronkers bėgti į Angliją. Girdi, 
kavinėje “Atlanta” galima sutik
ti žmonių, kurie už gerą atlygini
mą parūpins pabėgimo priemones 
ir suorganizuos patį pabėgimą.

“Atlantoje” Dronkers netruko 
susipažinti su Hansu, kuris, išgir
dęs spekulianto bėdas, pasiūlė sa
vo pagalbą. Pasirodo. Hansas dir
bo pas vieną Roterdamo verslinin
ką, turintį dar neblogą motorinį 
laivą. Hansas buvo šio laivo kapi
tonu. Verslininkui vokiečiai bu
vo pavedę išdavinėti skystąjį kurą 
olandų pakrančių žvejybos lai
vams. Už 40 sv. sterlingu Hansas 
laivą pardavė pabėgti norinčiam 
Dronkers. Jis taipogi pažadėjo pa
rūpinti pakankamą kieki kuro, 
kad be didelio vargo galima būtų 
pasiekti Anglijos krantus. Prob
lemą sudarė išplaukimas iš Roter
damo uosto, kurį saugojo vokie
čių sargyba ir vokiečiu pakran
čių apsaugos laivai. Tačiau ir čia 
Hansas pažadėjo ištiesti draugiš
ka paramos ranką, sutikdamas pa
slėpti Dronkersą laivo kajutėje ir 
išvesti laivą iš uosto. Vokiečių 
sargybiniai jį gerai pažino. Paga-

Vokietijos
pelningas dalykas, stengiamasi Įvai
riom priemonėm žadinti norą keliauti. 
Jei tuo būdu tarp turistinių šūkių pa
sitaiko ir tokių, kurie lyg ir primena 
praėjusius* laikus, tai nieks čia dėl to 
nesijaudina: visi žino, kad už jų sly
pi pinigas, o ne partija. O kad vokie
čiai mielai važiuoja i užsieni, kad jie 
vis daugiau ima Įvertinti savo kaimy
nus, tai ryškiai atsispindi gausioj lite
ratūroj, pasirodžiusioj paskutiniaisiais 
metais. Tai patvirtina ir arti vieno mili-

Vokiečiai sparčiai turtėja. Ir ne vien 
darbdaviai, bet ir paprasti darbinin
kai, kurie po karo vos atsigynė nuo 
bado ir ligų. Nuolatini kilimą į ekono
minę gerovę liudija nauji nameliai, 
raudonų čerpių stogais, nuosavi auto
mobiliai, televizijų aparatai, šaldytu
vai ... Kad šiandien vokiečiui neblo
gai sekasi, matosi jau iš to, jog 45% 
visų suaugusių gyventojų 1961 m. bu
vo išvykę atostogų.

Tiesa, keliavimo idėja vokiečių tar-(— ™ - ------- «...
pe jau ir seniau buvo gana populiari, jardo dolerių suma, kurią vokiečių tu- 
Iškylauti, pažinti savo kraštą skatino, ristai 1961 m. išleido kelionėse po už- 
kaip žinia, ir ‘‘trečiojo reicho” parei- sienio kraštus. O artimesnis Europos 
gūnai, kuriems pirmoj eilėj rūpėjo ‘ 
siauro nacionalizmo ugdymas. Tik SA
VO šaliy tik JOS groži turėjo pažinti ir

pažinimas ir iš to išplaukianti pagar
ba kitų tautų kultūroms gali prisidė
ti ir, be abejonės^ prisideda prie tai
kingo valstybių sambūvio, kuris V. Eu
ropai yra būtinas. J. Pipiras

tis, kad Hansas gali nukentėti!..... . . .
— Jūsų susipažinimas SU Han-'k’®tl^’ Pake,ia sparnus, tai trokšta

su “Atlantos” kavinėje taip pat ?.ake^’’;ger.a' Pailsėt. w švie- 
yra labai įtartinas. Ištaigingiau- ’’yy/esnioji vokiečių karta ne tik ap. 
sios Roterdamo kavines khjentų stingime bei šokiuose, bet ir turizme 
pagrindini buri šiandien sudaro konservatizmo žymių: jei jiems 
vokiečių karininkai. Dėl šios prie-;kur nors patiko gamta ir pastogė, tai 
žasties olandai jos vengia iŠ tolo.'jie ir sekančiais metais nevengs ten 
Busimieji pabėgėliai, norėdami pat praleisti savo atostogas. Pažinojau 
surasti priemones savo pabėgi- vieną gimnazijos dirktorių, kuris kar- 
mui, paprastai eina į uosto landy-!tu su savo ž|pona ir dviem dukrom kas 
nes, kur jūrininkai praleidžia sa- ivasa^ įvažiuodavo Į tuos pačius, vie- 
vn laicvaiailri i nuohų išlaikomus, poilsio namus. Ir

1 s Eik VoH ta'P 18 ’netM Žinoma, jaunie-As tik galiu pakartoti, kad jj norj ne vjen paj|s^ti(
pasakiau teisybę. . ir pamatyti pasauli. O progų ten be-

— Ne, mielas bičiuli, teisybes galės: visuos miestuos pilna kelionės
man nepasakėte! Čia ir yra di- biurų, kurie organizuoja palyginti pi- 
džiausia bėda. Kaip gyvena vokie- gias keliones i visus Europos kraštus. 
Čiu žvalgybos atstovas Herr Jų patarnavimais tat ir naudojasi ga- 
Strauch? Juk jis atsiuntė jus i na žymus Vokietijos gyventojų skai- 
Angliją ^*US* Statistikai nustatė, kad iš tos

Čia spekuliantas iš Roterdamo:į užuiroo tflpp 200 ir 400 DM (4 

padaryti galą Orestė Pinto Himm- atosogąuti. Gi tų, kurių mėnesinės al- 
leno taktikai. Žodi Dronkers mė- gos svyravo tarp 400 ir 800 dm, jau 
gino išlaikyti. Sekančią dieną jis • net 49% atostogavo svetur.
parašė tris skundus — Olandijos i įsitikinus, kad turizmas yra gana

Vyresnioji vokiečių karta ne tik ap-
KOVA
VĖŽIUI
pasitikrinkite 
ir aukokite
tuoj pat!

CANADIAN CANCER 
SOCIETY

443 Mount Pleasant Road 
Toronto, Ont.
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JURGIS GLIAUDĄ

Iliustracijos dail. Viktoro Bričkaus

Tai viskas užkandinės darbo ru- rims liepia nešioti tokias koketiš-

iiSOAS 
hisiKaiMAS

Ispanijos klausimoj (2) Tarp teisiųjų ir kaltinamųjų
REIKŠMINGU REFORMŲ IR LAISVĖJIMO ŽENKLE AL. GIMANTAS

Ilgai užtrukęs pilietinis karas1 
Ispanijoje paliko tiktai griuvėsius 
ir chaosą. Kraštas iš vienos pusės; 
turėjo patekti į didelį skurdą, o iš 
antros — į griežtą valdymo siste
mą. Bet ir Ispanijoje gyvenimas 
nestovi vietoje. Jau kuris laikas 
vyksta didelės reikšmės pasikeiti
mai, nors palengva ir tyliai, dau
gelio nė nepastebimi.

Naujovės krašto ūkyje
Pragyvenimo sąlygos Ispanijo

je, lyginant jas su pirmaisiais po
kario metais, šiuo laiku yra jau 

tina: Sandra priima užsakymą, kas suknias, — pasakė moteris žymiai pagerėjusios. Bet dar toli AA ZiIrtirtA Ir ■»/X /I 1 • a •*! • 11 • a l^aAaa TT'aavalgiaraštis, smalsios klijento lietuviškai savo palydovams.
akys, bėgančios patiekalų sąrašu. ■ Sandra stovėjo čia pat. Jai at-

— Norėčiau omleto risotto. ,
— Mes tokio neturime, — atsa-! lietuviškai, ir jiems nežinant kad

atsilikusios nuo kitų Vakarų Eu
ropos kraštų. Vyriausybė tačiau 

i rodė, kad girdėdama juos kalbant deda dideles pastangas šioje sri- 
___ _____ , _____ Į lietuvišką:, ir jiems uežieer.t ked tyje atsiekti bent tai, kas atsiekti 

ko Sandra, apgailestaujančiai šyp- ji tai supranta, ji skaito jų inty- įmanoma.
imias mintis aiškiaregės Įžvalgu-i Nelabai seniai prekybos ir fi- 
i mu. ’ nansų ministeriams buvo suteikta

— Su tokia suknia kiekviena I galia įgyvendinti sutartinai su OE

telėjusi.
— Ak, jūs neturite ...
Paskui seka eilinio patiekalo

pasirinkimas. Sandra pažįsta to- moteris atrodo jaunesnė, — pa-j EC (Europos ūkio taryba koordi- 
KiO tipo kiijentus, rodančius vai- sakė vienas vyrų. i nuoti ir remti Europos ūkiniam

. .. .. —Bet ji neatrodo, — pastebė-1 atsistatymui) ir tarptautiniu va
jo moteris, dirstelėjusi į Sandrą, liutos fondu paruoštas reformas. 

Sandrai buvo skaudu, bet.ji ne- Tai plataus masto ūkio liberaliza-

ginę erudiciją, ir užsakančius pa
galiau maltos mėsos sumuštinį.

— Omleto risotto? Ne, mes jo _______ ________ _________
neturime ... i juto neapykantos šiems trims. Jo- cijos reformos, kurios jau veiks-

Sandra neapkenčia klijentų. j je erzėjo smalsumas stovėti gre-; mmgai taikomos ūkiniam gyveni- 
Visų. Kuklių ir paikių, gražių ir ta jų, klausytis jų, ir žinoti jų me. Jų pagrindinis tikslas — pa- 
nepatrauKlių.Su neapykanta, su- slaptą kitiems, jų "intymų lietuj daryti pezeta (Ispanijos valiutą) 
slėpta širdy, lengviau gyvenu. ; višką pokalbį. i pastovią ir patikimą ilgam laikui,

Yra dvi srovės pasaulyje — vie-; 
na iš užkandinės virtuvės: omle
tai, sriubos, kotletai, pudingai, 
blyneliai... kita iš užkandinės 
durų: beveidė klijentų srovė, 
gimstanti iš dundančio vieškelio, 
prie kurio klesti užkandinė, spin
di savo reklamomis naktį, žadina t 
apetitą, kviesdama sustoti.

— Omleto risotto? Ne, mes jo 
neturime.

Minia Sandros viešpats ir de
monas. Tas demonas kasdieną, 
kas valandą žudo ją jos pačios su
vokiamu savo nereikšmingumu ir 
slogia monotonija.

Užkandinės sienose reljefiniai j 
paukščiai. Jie sustingo, ir nors jų i 
sparnai išplėsti grakščiu skridi-Į 
mo mostu, jie sustingę. Tai pildo 
Sandrą kančia, lyg joje gimsta tas' 
sustingusių paukščių apmaudas, i 
Tačiau Sandra šypsosi, nes šypse- ■ 
na reikalinga valgiaraščio demo
nui. Ji aptarnauja to demono sta
liukus.

— Omleto risotto? Ne, mes jo 
neturime...

Sandros tikras vardas — Stasė. 
Tačiau per daugelį metų ji pamir-i 
šo savo tikrojo vardo skambesį, i

> Franco ir toliau skiria daugiausia 
;falangistus parlamento atstovais.
Jo skirtieji žmonės sudaro 60% 

rinama vidaus pramonė, mažėja parlamento narių. Bet į jų tarpą 
nedarbas, didėja eksportas ir t.t.: Įterpia vis daugiau sindikalistų, 

Naujos socialinės reformos .konservatorių monarchistų, kr. .. Vyksta reikšmingi pasikeitimai j

tiniokarosukStrns^minSmohi ment0 s^stat0 Pakeitimas rodo, 
limo karo sukakties minėjimo lai-, kad pranco yra pasiryžęs ikšioli- 
ku, praeitais metais parlamentas, vaistybinę partiją "atmiešti” ±d0Videnula^ivSXmaSSrya! ivairiais'sJgStpav’žnais. kurie 
mus. vienu jyedama bendra vįenj kįtus neutralizuotų. Svar- 
antrn °ma blausia, šiuo būdu Franco siekia
antru pasalinama nelygybe susįipnįnti savo ikšiolini ramsti 
moterims; jų teises sulyginamos kad pribreridus lai"-seka'kitos “sv^btausta ju kui' • .««>& be - Perdide,es ■ 
seka Kitos, dvaroiausia ju nu partųOS opozicijos pravesti dar 
matyta žemes reformą. Cta pir- 5l(ies’nes rįformJas, priešingas jo 

• • 1 • • v 1 J Andalū-j nar(.jįos daugumos norams, ta-
zijos didžiųjų žemvaldžių žemes, 
kurios yra neproduktingos ir atsi
likusios; jas planuojama išdalinti, i 
Gen. Franco jau prieš metus lai-
k° Pa*adėjęs tai padaryti, |3aį įtempti. prįeš penkis metus 
?o°rReikia tikė^k^Hs pasiduos buv6 net suimta eilė labai žymių 
RSSSS zmoniM »s Įvairių grupių, jų tar-

MEČYS MUSTEIKIS

Katalikų Bažnyčios ir sindikatų 
spaudimui, nes šis klausimas nėra 
užmirštas. Š.m. kovo mėn, Sevili
jos kardinolas dr. Bueno Monreal 
savo naujame ganytojiniame laiš
ke griežtai reikalauja socialinio 
teisingumo žemės ūkio srityje, šįc r 7% . , . , • !V • i * • ° .... . .. ’ itJibiiiguinv zenieb ūkio biiiviv.oiPurių antakių vyras, kurie tei-; kad įgautų užsienio pasitikeji- j klausima toliau judina Ispanijos 

-A inm knrniiibicbni _ c'rnnffio i o mc TniYi tiVcllli hnun viii ■ . ... J . . .«**kė jam berniukiškai - smagią iš-' mą. Tam tikslui pezeta buvo nu- 
vaizdą, pakėlė veidą i Sandrą. Jis vertinta iki jos tikrosios vertės, 
pasakė angliškai:

— Šiąnakt mes vegetarai.
i Per tai padidėjo svetimo kapitalo 

.! plaukimas i krašto ūki — sustip

šo savo tikrojo vardo skambesį, i —Tai malonu žinoti, — atsakė , mus. ar ne taip?
Gyvenimo įnirtis sulamdė ją. Ka-* Sandra mandagiai. ir rutiniškai! — Kur jūs radote jame įdomu- 
daise buvo kažkas kita. Kadaise ji; šyptelėjusi. ! mą? — paklausė Sandra.
buvo jauna, kupina vidinio gyve-J —Mėsiškieji valgiai rytdienai.; — Dėlto, kad jis visad naujas, 
nimo, gyveno savo krašte. Užkan- į Velykoms, — patikslino vvras’Įdomus savo metamorfozėmis. Tai 
dinės sąmyšis ir gyvenimo įnirtis'pokštiškai. " iiyg nuolatinė Velykų naktis: mi-
pavertė ją aptarnaujamų stalų še-]• — Malonu žinoti. — vėl atsakė j rimas ir prisikėlimas". Apmaudas 
šėliu.

Jos suknelė — koketiškas mi- ____ r„„...... . . _o____
šįnys melsvo ir rausvo. Jos veido' kus valgius. Kai ji atnešė užsakv-' 
bruožai suakmenėjo ir prisipildė! ma, ir jie tebekalbėjo lietuviška'i 
gyvenimo kartumo. Iš. vyrų pokš-'jį paklausė: 
tų ir žvilgsnių ji žino kad tai ne _ Kaip, ponai, kalbate? 
tie pokštai ir ne tie žvilgsniai, ku- • . 
rie dalinami patinkančioms mo-: te ta kalbą? 
terims. .

Moterys, kurios buvo už ją jau
nesnės, jos klijentės ir jos bend- — vėl linksmai paklausė vyras, 
radarbės, niekino ją. Ji matė tas — Ne, — atsakė Sandra, 
moteris, atvažiuojančias su vyrais 
ir matė jas išvykstančias į neap- savo" purius antakius, 
rėpiamo kelio platybes, besišyp
sančias, bekoketuojančias, [ 
trauklias ir įdomias, lydimas vy-Į 
rų. Tai kankino ją prisiminimais, i Sandra. Jai buvo nepaprastai ma- many reakciją, — linksmai suti-

Per daugelį metų Sandra išto-ilonu, kad tas vyras ją kalbina. ko puriaantakis vyras. — Ar gy- 
bulino savy ginklą kovoti su pub-. — Atrodo tu turi pasisekimą. ■ venimas yra žiaurus, ar tik ido- 
lika užkandinėje, su visu pašau-;— pasakė gražioji moteris. — ji;mus. Gyvenimas yra nuolatinė 
liu. Tas ginklas buvo jos neapy- i nori kalbėti su tavimi. i metamorfozė: mirtis ir prisikėli-
i, .♦« _ Kodėl ne, — šyptelėjo vy- mas. Parankiausia mintis velyki-

Sandra.
Jie tikrai pasirinko vegetariš

rir viltis. Pyktis ir malonė. Ir vi- 
i sad, ir visad prisikėlimas.

Jo posakių mozaika jai buvo 
! sunkiai suprantama," nes tai jai 
■ nebuvo kasdieniška. Ji nežinojo 

__ r, r___ , _______ i ką atsakyti. Kad užtęstų savo nu-
— Lietuviškai. Ar jūs girdėjo-: ėjimą, ji rūpestingai pylė kavą.
' ’ ” ° —Tu ją sužavėjai. — sarkastiš-
— Ne. — atsakė Sandra. kai pasakė gražioji moteris.
— Ir niekad nematėt lietuvių?: — Bet tu pagavai formulę, — 

i pratarė iki šiol tylėjęs vyras. — 
t Velykinę alegoriją perkėlei į sis- 

Vyras juokaujančiai pajudino į temą: mirtis ir prisikėlimas. Tai 
' : puikus atradimas atsiremti prieš

— Mes esame lietuviai, — pa- totalinę mirtį.
pa-; sakė jis. — Matai, ta padavėja savo tik-

. i — Malonu žinoti. — atsakė rai. karčiu atsakymu, pajudino

kanta miniai, jos stalų valgyto-; 
jams, jos beveidžiu! demonui. Ne
apykanta jai teikė stiprumą. Tada 
jautėsi neįveikiama savo melsvai 
-rausvoje uniformoje, atlaikanti 
moterų paniekinančius žvilgsnius 
ir ja nesidominčias vyrų akis.

Daugelį metų ji stebi veidus, 
kurie čia susiduria su užkandinės 
valgiaraščiu, mato akis, kurios go
džiai blizga godžiu apetitu, ir ran
kas, kurios nekantriai griebiasi 
peilių ir šakučių, ir smarkiai 
kramtančias žiaunas. Ji mato juos 
sočius, tingiai besikeliančius iš už 
stalo, paliekančius ant stalo cha
osą.

Sandra dažnai valgė kur nors 
kitur, kitame restorane, kur jos 
nepažinojo. Ten ji vaidino reiklią 
klijentę, rinkosi patiekalus, ne
įdėmiu žvilgsniu žiūrėjo į pada
vėjo veidą, nerūpestingu mostu 
numesdavo menkus arbatpinigius.

Jai sekėsi gyventi, nes neapy
kanta buvo jos ginklas, padedąs 
gyventi vienai, be iliuzijų, be 
ateities, tik nugyventi gyvenimo 
pabaigos etapą.

rės, — aš tikiu, kadaise ji buvo 
jauna ir graži.

Jis pasakė Sandrai:
— Mes. lietuviai, esame links

mi ir laimingi žmonės. Švenčiame 
šventes, kurias mėgstame švęsti.

nę naktį.
— Turėsi paskirti tai padavė

jai savo sekančią knygą, — pasa
kė moteris. •

— Kodėl gi ne? — mąstančiai 
i nutiesė vyras. — Ji to verta, prie

• partijos daugumos norams, ta
čiau lemiančias Ispanijos ateičiai.

Santykiai su K. Bažnyčia
Savu laiku tarp gen. Franco ir 

katalikų vadų santykiai buvo la-

sindikatai, kurie taip pat kovo 
mėn. antrojoj pusėj turėjo savo 
kongresą. Ispanijos sindikatai yra 
kiek panašūs į profesines sąjun
gas, tačiau jie apjungia ne tik dar
bininkus, bet ir darbdavius ir yra 
gen. Franco žmonių kontrolėje 
bei įtakoje, šiame kongrese jo 
kalbėtojams buvo pirmą kartą su
teikta pilna laisvė išreikšti savo 
nuomonę ir pasakyti, ką nori. Per 
tai iškilo dideli sindikatų vidaus 
nesutarimai ir buvo aiškiai pasi
sakyta prieš vyriausybės liniją. 
Bet" šie faktai kaip tik patvirtina, 
kad Ispanijos valdymas demokra- 
tėja.

Demokratėjimo apraiškos
Praeitais metais Ispanijos par

lamentas — Cortes sesijos atida
rymo proga buvo pirmą kartą pa
vadintas balsavimais rinktu par
lamentu. Tiesa, tik mažoji dalis 
parlamento atstovų buvo rinkti, 
bet ir tas faktas ikišiolinį parla
mento veidą mažai kuo pakeitė. 
Bet panašūs siauro masto pakeiti
mai parlamente pradėti vykdyti 
jau orieš eilę metų.

Visus tuos pakeitimus sudėjus 
į krūvą, susidaro kitas vaizdas, 
kaip pvz. prieš porą dešimtmečių.

Nuo praeitų metų tarp profesi
nių organizacijų ir korporacijų 
rinktųjų parlamento atstovų yra 
išrinktos ir trys moterys, ko iki 
šiol nebuvo. Tai ženklas, kad. ir 
moterims Ispanijoje suteikiama 
laisvė dalyvauti viešajame gyve
nime. lygiai kaip ir vyrams. Ypač 
krinta į akis, kad parlamente jau 
nematyti falangos mėlynų marš
kinių. Tyliai pranyko partinės 
uniformos. Ir tai nėra vien tik iš
viršinis pasikeitimas. Žinia, gen.

buvo net suimta eile labai žymių

Gausėjant ir karštėjant dialo
gams ar net ir ištisiems pokal
biams apie nūdienę Lietuvą ir jo
je gyvenančius tautiečius, būtų 
pravartu prisiminti visokeriopus 
reiškinius, krašte vykusius, ne- 
taip jau senos vokiškosios okupa
cijos metais. Toks sugretinimas 

• gali būti parankus, nes dabartinė 
ir buvusioji okupacija, krašto ir 
žmonių išnaudojimas turi nema
žai bendrų bruožų. Pagaliau, toks 
sugretinimas gal Įneštų bent kiek 
šviesos, mums, čia gyvenantiems, 
siunčiant įvairius epitetus vie
niems ar kitiems tautiečiams, 
šiandien sovietinėje Lietuvoje tu
rintiems ryškesniuosius postus, 
pareigas.

Tiesa, Lietuvoje išeinanti spau
da, būdama visiškoje okupacinių 
jėgų kontrolėje, visu įtūžimu ir 
beveik necenzūruotais žodžiais 
vanoja ir puola visus lietuvius, 
kurie vokiškosios okupacijos lai
ku Lietuvoje turėjo betkokias pa
reigas vadinamoje savivaldoje. 
Anapus, tai jau pasidarė mados, o 
gal net ir gero skonio dalyku, pa- 
kolioti, pašmeižti, pakalikais, pad
laižiais, išdavikais ir pan. apšauk
ti kiekvieną, kuris tik tuometinių 
sąlygų saistomas ir bendrųjų rei
kalų vardan turėjo betkurią tar
nybą savivaldos organizacijoje. 
Žinoma, neilgo straipsnio rėmai 
neleidžia smulkintis ir giliau pa
nagrinėti pačią dalyko esmę, t.y. 
peržvelgti ir suprasti, kad, su ne
žymiom išimtim, lietuviškosios sa
vivaldos pareigūnai, nors ir turė
dami labai ribotą įtaką ir galimy
bes, yra tikrai daug padėję savo 
tautiečiams, padėję juos apginti 
nuo įvairių nacių įsakymų, potvar- 

i kių, vokiškosios sauvalės, netie-

pe ir katalikų kultūrininkų, net 
katalikų akcijos veikėjų. Vėliau 
juos paleido, bet vistiek jiems bu
vo iškelta byla. Toji byla’buvo iš
spręsta dar visai neseniai. Jos 
metu paaiškėjo, kad minėti asme
nys 1956 m. buvo nuvykę į Pary
žių, kur susitiko su įvairiais trem
tinių organizacijų vadais užsieny
je aptarti Ispanijos vidaus tvar
kymosi klausimams ateičiai... 
Dabar teismas beveik visus ištei
sino, nes Paryžiuje esą buvo iš
reikštos daugiausia tik nuomonės 
dėl Ispanijos politinio tvarkymo
si, o dėl nuomonės esą niekas ne
baudžiamas. Nubaustas buvo tik 
grafas Menchana, bet tuoj pat ir 
amnestuotas. , . —------------- ---------- , ------

1960 m. aštraus pobūdžio kon-įsos. Aišku, būta atvejų, kad ir įta- 
fliktas prasidėjo tarp vvriausvbės kingiausi anų dienų vietinės ad- 
ir K. Bažnyčios. Hierarchai" rei- ; ministracijos pareigūnai negalė- 
kalauja sukurti katalikiškas dar
bininkų profesines sąjungas, vi
siškai laisvas nuo sindikatų, nuo 
vyriausybės įtakos. To tikslas — 
taip pat ateitis. Jau dabar norima 
gauti daugiau laisvių, nes nežino
ma kas ateis po gen. Franco. Bet 
tam vyriausybė griežtai priešina
si. 1961 m. tarp vyriausybės ir K. 
Bažnyčios santykiai buvo įtempti. 
Tačiau kitais atžvilgiais įtampa

vienų ar kitų tautiečių šiandien 
tėvynėje užimančių įvairias vie
tas. Lengva, labai lengva, šian 
dien apšaukti išdavikais, parsi
davėliais, bet kaip bus sunku, jei, 
laikui atėjus, pasirodys, kad ir 
mūsų baramieji, juodinami tautie
čiai, priešingai, yra labai daug 
padėję ir savo tautiečiams ir pa
čiam kraštui, šiandien juk tai yra 
lygtis su daugybe nežinomųjų, su 
tais iksais ar igrikais, į kurių" vie
tas įstatyti tikruosius skaičius be
veik neįmanoma, o kitu atveju 
net ir nereikalinga, nes būtų pa
kenkta saviesiems anapus, čia jau 
labai pasitarnautų truputis susi
laikymo bei santūrumo.

Nenuostabu, kad mums žvel
giant į įvykius krašte iš šios pu
sės, daug kas gali atrodyti kitaip. 
Juk pvz. vokiškosios okupacijos 
metais kaikuriems Amerikos lie
tuviams irgi galėjo atrodyti (iš 
šykščiai gaunamų ir nereguliarių 
žinių), kad vieni ar kiti lietuviai 
tikrai yra parsidavę krašto oku
pantams, sutepę savo rankas visai 
tautai pragaištingais darbais, tuo 
tarpu tiesa buvo- visiškai kita. Ir 
dabar reikėtų skaitytis su visai 
rimta galimybe, kad tautiečiai, į 
kuriuos žvelgiame su nepasitikė
jimu ar net nevengdami ir viešai 
mesti savuosius papeikimus, rasi, 
tėra priversti elgtis taip, o neki- 
taip savųjų galimybių ribose, gal 
net ir labai patarnauja bendrie
siems tautos interesams. Negau
siai mūsų tautai rezistencija, pa
remta vien fiziniais nuos.oliais, 
gali būti žalinga. Čia nė vienu taš
ku nenorima smerkti tuos, kurie 
sudėjo ant laisvės aukuro bran
giausią, ką tik jie turėjo: lietuviš
kąją gyvybę. Šlovė ir amžina pa
garba jiems niekad negalės iš
blėsti iš kiekvieno tautiečio šir
dies! Bet tuo metu, kai būtina 
taupyti kiekvieno lietuvio gyvy
bę, kai visa rezistencija persi-.idavo priešintis okupanto užma-

! čioms, sumanymams, bet pagel- orientavo į tokią veiklą, kuri ne-
■ bėdavo saviesiems bent įspėdami, reikalauja tiesioginės kraujo au- 
numatydami, laiką uždelsdami ir ‘ 
pan., kad tik kuo mažiau savųjų 
nukentėtų nuo svetimųjų siautė
jimo.

Jei sutiksime, kad sios dienos 
padėtis krašte yra panaši ar ar
tima ar dar blogesnė už vokiško
sios okupacijos dienas, derėtų irlbai nežymi mažuma. Smerkdami 

mažėja, nes kataliku "veikimui su- i mums persvarstyti savo kaiku- šią pastarąją, negalime piktžo- 
teikiama vis daugiau savaranku- i riuos įsitikinimus ar net ir aiš-; džiauti kitų tautiečių adresu. Ne
mo. Neseniai Pamplonoje leista i kius kaltinimus, puolimus (jei čia' kaltinkime, kad ateity patys ne
atidaryti OPUS DEI universitetą nevartoti žodžio — koliojimus) i būtume kaltinami!
— kataliku augštąią mokyklą su: 
aiškiu antikomunistiniu veidu. 
(Prieš ši universitetą labai piktai 
pasisakė ir pavergtos Lietuvos 
bolševikinis savaitraštis “Litera
tūra ir menas”, nr. 10, 1962. III. nės Kinų jūros, ir dabartinio šal- 
10. Bolševikai labiausiai nepaten-'tojo karo zonose, kaip Burmoje, 
kinti, kad tame universitete studi- i Tailandijoje, Laose ir Vietname, 
juoja ir afrikiečiai). Įkurta kata- vyksta viena pelningiausių preky- 
likų žurnalistų augštoji mokykla, bų pasaulyje — opiumo. Neseniai 
Duotos 'teisės katalikams radiju- Kanadoje sukėlė triukšmą kelių 
je ir televizijoje; leista plėsti kat. kanadiečių pareigūnų pagavimas 
spaudos įtaką ir kt. Mat, gen. j pergabenant narkotikus iš vienos 
Franco įsitikino, kad katalikai ro- ■ valstybės į kitą. Tie kanadiečiai, 
do didžiausią atsparumą komuniz- i visoje narkotikų imperijoje yra 
mui. (ELI). Į tik lašas jūroje. Tūkstančiai įvai-

■ kos, mums jau tikrai sunku susi- 
i gaudyti, kuris ten tikras patrio
tas ir kuris išdavikas. Pasitikint 
savąja tauta, pasitikint savomis 
sesėmis ir broliais, juk galima 
drąsiai teigti, kad išdavikų, jei 
tokių yra, tegali būti tik labai, la-

NARKOTIKAI IR POLITIKA
Pietryčių Azijoje, prie pieti-

Vienas iš pranešimų apie provincijos tarnybas, kurios liečia ar domina naujuosius

Konservacija
šiandien -

Apsidraudimas

kanadiečius

Ji dirbo naktinėje pamainoje, 
kai pamatė tris ateinančius prie 
durų. Du jauni vyrai ir graži mo
teris. Jie visi šypsojosi,, ju mati
niai dantys švietė iš tolo. “Kad tik 
jie neitų prie mano stalu”, pagal
vojo Sandra. Ji nenorėjo artėti 
prie tų jaunų vyru, nes greta jų 
yra graži moteris. Tačiau tie trys 
paėmė jos stalą. Kada ji priėjo 
prie jų, lyg nuostabos pastūmėta, 
išgirdo juos kalbant lietuviškai — 
visiška retenybė vietoje, kur ji 
taio ilgai gyveno.

Tuoj susimezgė aptarnavimo 
rutina: valgiaraštis, dirstelėjimai 
i valgiu grandinę, pasirinkimas.

— Kam jie nejaunoms mote-

Velykas. Važiuojame iš tolo pas i užkandinės stalo pajudino gyveni- 
savuosius, pas bičiulius. Tikrai! mo esmės problemą.
esame laimingi. * ” j

— Aš matau, kad jūs esate lai- telėjo moteris,
mingi, — nuolankiai patvirtino Rašytojas nusijuokė: 
Sandra. j

— Argi jūs esate nelaiminga?
— staiga paklausė vyras.

Staiga jie visi trys: gražioji mo
teris, tylusis vyras ir kalbusis, ati
džiau sužiuro į Sandrą. Akimirka 
buvo baugiai kankinanti. Noras 
pasisakyti pervėrė ją. kad-ji vos 
neprašneko lietuviškai. Tačiau ji 
buvo stinri, ir tepasakė:

— Aišku, aš esu laiminga. Bet 
gyvenimas yra žiaurus. Malonu 
matyti laimingus žmones.

Ji nuėjo skubiai. Pamatė sudo
minusi juos savo atsakymu, g 1 
savo kenčiančio veido grimasa. J: 
nuėjo, tarnavo kitiems, o tie trv • 
tebesėdėjo prie jos stalo. Jų akys: 
perbėgęs susidomėjimas ja naik’- 
no joje nereikšmingumo pajaut'- 
mą; neapykantos nebuvo, o tik 
naujas ir švelnus simpatijos jaus
mas tiems trims. Ji šnibždėjo sau: 
gyvenimas yra naktis. Tai tik ke
lionė iš tamsos į tamsą. Man leng
va matyti tuos, kurių veiduose 
nuovargis ir naktis, šie gi laimin
gi. Aš neturiu eiti prie jų, nes 
galiu pravirkti.

Tačiau ji turėjo atnešti jiems 
kavos, ir pokalbis tuoj atsinau
jino.

— Aš nenoriu sutikti su jumis.
— pasakė kalbus vyras. — kad 
gyvenimas yra žiaurus. Gyveni
mas yra visad naujas ir visad įdo-

— Argi ji jau filosofė? — šyp-

ivdov ivjdo iiuaijuvrkc.
I, — Mes visi esame filosofai, kai • 
tik paliečiame tuos prakeiktuo
sius gyvenimo klausimus. Bet 
koks įvykis: Prisikęlimo naktį, 
prie užkandinės staliuko padavė
ja, aprengta keista, absurdiška 
suknele, kalba apie gyvenimo 
prasmę, tik vienu sakiniu. Ir pa
judina gyvenimo esmę, mirimo ir 
prisikėlimo grandinę. Keista ir 
spalvinga. Nejieškokime stebuk
lų,.jie supa mus.

Kai jie išėjo, Sandra galvojo 
apie jų trapius, sunkiai jos sugau
tus posakius. Jai buvo svaigu, nes 
ji žinojo, kad keista likimo ironija 
pc nos?kis nakliuvo i rašytojo 
r.i.iči; "r^nūinę. Mirimas ir pri
sikėlimas? Moteris minėjo jo se
kančią knygą. “Jie dingo nakty”,' 
pasakė ji sau, “bet ar jau naktis 
aplinkui?”

Prie ju staliuko jau sėdėjo kiti, 
jų veidai buvo naktiniai ir sun
kūs. Sandra tarnavo jiems, nema
tydama jų. kupina naujų atradi
mų savo viduje, ir praradusi sa
vo J&eveidžio demono dovaną — 
neapykantą.

Naktinė užkandinė buvo ta pa
ti, vangoughiškos melancholijos 
sklidina, o surasto prisikėlimo 
iausmas džiugino Sandrą, kad 
kiekviena naktis baigiama rytu. 
Sustingę sienoje paukščiai jai at
rodė gyvi.

ateičiai H on. Wm. A. Sterrart
Minister

r\AR NIEKADA Kanados žemės ūkio istorijoje nebuvo taip svar- 
^bu ypatingai pabrėžti mūsų gamtos turtų konservaciją liečian
čius reikalus, kaip šiandien, čia, Ontario provincijoje, esame liu
dininkai, kaip greitai keičiami žemės panaudojimo metodai ir to 
priežastis didele dalimi yra padidėjusi pramonės veikla ir vis tebe
augantis gyventojų skaičius.

Dėl to ypatingai džiugina, kad Ontario ūkininkai kasdien parodo 
vis daugiau susidomėjimo gamtos ištekliais, kuriais mes esame 
apdovanoti, apsauga ir išlaikymu.

Rūpestingas pilietis savo turto neeikvoja, beatodairos leisda
mas pinigus. Sąmoningai jis negalvos išeikvoti, ir bendro visų mūsų 
turto. Jis greičiau imsis energingų žygių, padėdamas išlaikyti tai, 
kas sudaro pačius tikruosius mūsų provincijos lobius.

ONTAPIO

Užtikrinkime ateiti, naudodami sveikus 
konservacijos metodus šiandien.

Dėl tolimesniu informacijų kreipkitės 1 savo Agricultural Representative arba parašykite ar aplankykite

THE ONTARIO DEPARTMENT OF AGRICULTURE
EAST BLOCK. FOURTH FLOOR. PARLIAMENT BUILDINGS. TORONTO

rių tautybių piliečių yra į tą pel
ningą prekybą įsivėlę ir policijai 
sunku visus sugaudyti.

Sunku yra net įsivaizduoti tos 
“opiumo imperijos”, apimtį. Di
džiausia prekyba vyksta komunis
tinėj Kinijoj, nors neatsilieka ir 
kiti Azijos kraštai. Vien Tailandi- 
joj I960 m. buvo konfiskuota 5 to
nos opiumo ir suimta 4.100 asme
nų. Gal dešimteriopai tiek tonų 
praėjo policijos nepastebėta ir 
atnešė milijonus dolerių pelno. 
Viena tona opiumo gali būti ver
ta nuo pusės iki 2 mil. dolerių. 
Svaras gryno heroino Kanadoje 
ir JAV kainuoja nuo $50.000 iki 
$150.000.

Narkotikai yra ne tik pasipel
nymo šaltinis, bet ir politinis fak
torius. Labai dažnai R. Azijos po
litika yra finansuojama iš narko
tikų gaunamu pelnu. Kaip pieti
nėje Ontario prov. matome Ištisus 
tabako laukus, taip Azijoje yra 
ištisi rajonai, kur auginamos tik 
aguonos, iš kurių gaunamas opiu
mas. Toms aguonoms neprinokus, 
vietiniai gyventojai jų galvutes 
iškelia pusiau ir vėliau rafineri- 

ijose specialistai pagamina opiu
mą. Daugeliui Azijos kalnų ir 
džiunglių šeimų tai yra vienintelis 
pragyvenimo šaltinis.

1927 m. čiangkaišekas paėmė 
j Kinijos valdžią narkotikų preky
bininkų pagalba, kurių vienas už
dirbdavo į metus iš opiumo net 
$300 mil. Šiuo metu didesnė pre
kybos dalis yra komunistų ranko
se, kuriem svarbu ne tik gauna- 

’ mas pelnas, bet ir vakariečiu mo
ralinis sužlugdymas tu svaiginan
čių vaistu pagalba. Prieš kiek lai
ko JAV buvo sugauti keli kubie
čiai, kurie vaizdavo Castro pabė
gėlius. bet tikrumoje gabeno 
opiumą iš Kinijos per Kuba į JA 
V-bes. Visa prekyba daugiausia 
yra nukreipta į JAV — /turtin
giausią kraštą, kuri norima su
žlugdyti. Ir didžiausios pastangos 
narkotikų įvežimui sukliudyti ne
pajėgia atgrasyti kontrabandinin
kų. Opiumas gabenamas ir lai
vais, ir lėktuvais, ir visokiom ki
tokiom priemonėm. Muitinėse po
licija atranda dvigubus čemoda
nų dugnus ir tarp jų heroiną; at
randa tarp batų puspadžiu, o ne
seniai Hong Konge muitininkas, 
tikrindamas kiniete su naujagi
miu nieko nerado, bet pareikala
vo nuimti poros mėnesių naujagi
mio vystyklus. Juose atrado įvy
niotą Plvtą mongoliško opiumo.

Valdžios nareigūnai daro vis
ką. bet ansisaupoti neįmanoma. 

! Su narkotiku pirkliais naskutiniu 
, laiku kovoja ir daugelyje dienraš- 
įčiu dedamas “comic strip” hero- 
jus Buzz Sawyer. V. K.

nepatrauKli%25c5%25b3.Su
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Pavergtoje tėvynėje Ontario
AUGANTI KLAIPĖDA
Klaipėdos miesto vykd. komiteto 

pirm. A. Bagdonas “švyturio” žurnale 
pasakoja, kad Klaipėdos žvejybos uos
tas turi 180 stambių laivų, ištisus me
tus žvejojančių Baltijos, Šiaurės jūro
se, Atlanto vandenyne, prie Kanados 
ir Afrikos krantų. Pirmininkas, žino
ma, nutyli, kad didžiąją dalį kapitonų 
ir laivų įgulų sudaro rusai.

“Baltijos” laivų statykla, kurioje šil
tas. gūžtas susisuko daug rusų inžinie
rių, pernai pradėjo statyti 3.600 tonų 
talpos žvejybinius laivus.

šiais metais numatoma užbaigti žu
vies atidirbimo įmonės statybą. Stato
mas medinės taros kombinatas, kuris 
gamins statines ir dėžes sugautoms žu
vims. Plečiama naftos perpylimo bazė. 
Kalbama apie naftos vamzdžius iš Po
locko į Klaipėdą.

Praėjusiais metais į Klaipėdos uostą 
buvo atplaukę virš 700 užsienio laivų 
iš 20 skirtingų šalių. “Socialistiniame 
lenktyniavime” Klaipėdos prekyb. uos
tas užima pirmaujančią vietą Sovietų 
Sąjungoje.

monto cechas neturi net pagrindinių 
dalių susidėvėjusioms variklio deta
lėms pakeisti. Tenka laukti, kol jos 
būna užsakytos ir atgabentos iš Sov. 
Sąjungos gilumos.

VALSTYBINIS CHORAS KAUNE
Valstybinis choras, diriguojamas K. 

Kavecko ir A. Krogerto, davė koncertą 
Kauno publikai. Koncerto programo
je buvo išpildyta K. Kavecko daina 
“Su partijos vėliava”, J. Karoso “Ryt
dienos žmogui”, A. Kačanausko “Vasa
ros naktys”, E. Grygo “Solveigos dai
na”, A. Borodino “Noktiurnas” ir kiti 
kūriniai. Dainas Stalino garbei dabar, 
kaip matome, jau pakeitė dainos parti
jai ir jos vėliavai...

P. ČAIKOVSKIS VILNIAUS 
TEATRUOSE
Vilniaus Valstybinis akademinis ope 

ros ir baleto teatras šį sezoną nepasi
žymi naujų pastatymų gausumu. Nese
niai rampos šviesą išvydo du trumpi 
kompozitoriaus P. Čaikovskio kūriniai 
— opera “Jolanta” ir baletas “Fran- 
česka da Rimini”.

Operą režisavo dramos akt. J. Gus
taitis. Jo režisūrai prikišama stoka iš
radingumo, mizanscenų ryškumo ir 
netgi pateisinimo sceninės logikos at
žvilgiu. Pagrindinį Jolantos vaidmenį 
dainuoja E. Saulevičiūtė ir E. čudako- 
va. Vaidmens išpildymas vokaliniu ir 
vaidybiniu atžvilgiu geriau pavyko E. 
Saulevičiūtei. Vodemoną dainuoja V. 
Adamkavičius ir V. česas, hercogą Ro
bertą — V. Rubackis ir K. šilgalis, ka
ralių Rene — R. Siparis ir A. Lietuv
ninkas, arabų daktarą — J. Stasiūnas 
ir J. Urvelis.

Miniatiūrinį baletą “Frančeska da

TN VAJAUS 52-ji savaitė buvo ti- p. p. Simkevičiai. LN v-bos vardu reiš- 
krai reto pasisekimo — gauta $2500 kiame gilią padėką!
ir nuo pradžios $58.300. Nuoširdžiausia j Fiadvinu vi^u^ lietuvius is jų uzsi- 
padėka gerajam Pov. Bosui (500) užsakyti alyvą per LN Kultūros Fondą, 
pridėtą papildomai $1000. Pavažinėjęs tuo palaikysime savąjį tautietį ir LN 
2 d. po apylinkes irgi patyriau išim- paremsime. Skambinkime St. Bakšiui, 
tinai didelę tautiečių paramą didžiajam JA 9-4662.
tautiniam židiniui įkurti. A. ir L. Jur- 
kai iš Brantford įteikė $100 čekį, o' 
Ig. Merkevičius iš ten pat pridėjo 
antrą šimtinę; V. Labašauskas iš Pa
ris su $100 savo paramą LN padidino 
iki $500. Pasiekęs Tillsonburg buvau 
sutiktas išimtinai retų staigmenų: B. 
Idas, paprašytas prisidėti su šimtine, 
atskaitė dvi grynais, o J. Kuprėnas, 
vietoje prašomos vienos, pasirašė čekį 
$500. Sal. Sernienė įteikė $100 čekį. 
Pr. Pūkas pridėjo antrą šimtą, o St.' 
Grigaliūnas ir K. Laurenčikas įstojo 
LN nariais su $100 kiekvienas. C. 
Matelis iš Delbi irgi pridėjo antrą 
šimtinę. Visiems Tamstoms reiškiu gra
žiausią padėka, o mielajam p. Cyprui, 
švenčiančiam šią savaitę 25 m. vedybi
nę sukaktį, linkiu ilgiausių ir laimin
giausių metų! Mano nuoširdžiausi lin-

St. Catharines, Ont.
RUOŠIAMASI IŠKILMINGAI PA

MINĖTI MAIRONĮ. — KLB apyl. v-ba 
kartu su vietas lietuvių kapelionu nu- 

Prašome visus lietuvius iš jų užsi .tarė suruošti birželio 16 d. St. Catha
rines — Merritton Community Centre 
Maironio 100 m. gimimo sukakties mi
nėjimą. Jau prašytas garsus paskaiti- 

j ninkas ir užmegzti ryšiai su žymiais 
ei TiDTio i lietuviais menininkais. Norima pami-nJSI? VTAdRTI?k0V0mtn per nė« kuo iškilmingiau ir įspūdingiau.i atnaujino B. Ste- kurį jau ^omota, talpina ne- 

ponavičius, J. Miksys ir R. Giedraitis. G;-*.,
Už juos gauta po $5, iš viso $15.

LN V-BOS IR KONTROLĖS K-JOS 
posėdis — trečiadienį po Velykų, bal. 
25 d., 7 v. 30 min. v. LN buv. gėlių 
krautuvėje. Įėjimas iš Main g-vės.

E. DAUGUVIETYTEI - KUDABIE
NEI PAGERBTI K-TAS gautą peln$ 
$97.48 paskyrė “Aukurui”. Pinigai per
duoti jo v-bos ižd. Alb. Stasevičiui.

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

LIETUVOS ATSTOVAS Vašingtone 
p. Rajeckas su žmona dalyvavo Ka
merūno fed. respublikos prez. Ahma- 
don Ahidjo garbei suruoštame priėmi
me. Kovo 21 d. dalyvavo Brazilijos 
prezidento J. Goulart priėmimuose ir 
bal. 9 d. National Geographic Socie
ty vadovybės kvietimu buvo Baltuo
siuose Rūmuose, kai viceprezidentas 
įteikė John H. Glenn medalį.

SAVANORIŲ KŪRĖJŲ S-Gos, čikaT ____
gos skyr. išrinkta nauja v-ba: J. Tamur įuj"aj 
, .. . . ................« 1 Šiuos nuoširdžius visokeriopos pa-
baliauskas — sekr. Susirinkime iškelta Įaįmos linkėjimus lydi ir gilus dėkin-

Vasario 16
gimnazija 
sveikina

Vasario 16 g-jos vadovybė, mokyto
jai ir moksleiviai nuoširdžiai sveikina 
šv. Velykų proga visus savo gera- 
darius-es — būrelių narius su jų va
dovais, o taip pat institucijas bei at
skirus asmenis — ir linki jiems vi
siems džiaugsmingo ir palaimingo Ale-

DAR 2 LIET. G-JOMS REMTI BŪ
RELIŲ vadovai nėra pristatę ižd. St. 
Bakšiui būrelių narių aukų. Maloniai 
prašomi tai atlikti, nes su pinigų per
siuntimu yra pavėluota net 4 mėn.

LIGONINĖ — GYDYTOJO 
DVARAS
E. Suomaitė-Ievalienė atvirame laiš

ke “Tiesos” redakcijai pasakoja apie 
Panevėžio rajono Gelažių ligoninę, ku
rioje jos vedėjas A. Naruševičius su 
žmona, gailestingąja seserimi, jaučiasi 
kaip nuosavame dvare: “... ligoninė 
turi didelį sodą, kur vasaros metu li- 
gonys galėtų gerai pailsėti, tačiau Na
ruševičius laiko, kad sodas yra jo nuo
savybė ir ligonių prie jo iš tolo nepri
leidžia. Kartą ligoniai užėjo i sodą nu
sipaveiksluoti, tai vedėjas griežtai juos 
Įspėjo, kad neišdrįstų daugiau žolės 
mindyti. Stipresni ligoniai, vedėjo nu- Rimini” pastatė baleto šokėja G: Sa
rodymu, tris kartus per vasarą švariai 
sodą nušienauja ir šieną suvežą i Na
ruševičiaus daržine, rūpestingai nuski
na obuolius, kurie irgi patenka i jo 
rankas. Visus Naruševičiaus ūkio dar
bus padaro jo pavaldiniai: jie veža 
mėšlą, sodina ir nukasa bulves, šienau
ja pievas, šeria kiaules, karves ...

NUSIVYLĘ BATAIS
Visoje Lietuvoje savo nuostabiais 

batais špėjo išgarsėti Kauno “Raudo
nojo spalio” avalynės fabrikas. Nusivy
lę nuostabiųjų batų savininkai šaukiasi 
redakcijų pagalbos ...

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko: 
un-to vyr. dėstytojas V. Lastas aima
nuoja: “Keletą savaičių batus teko 
“pranešioti”, bet vienas batas nepasi
davė ir nuspaudė koją. Kas savaitę api- i 
pjaustydavau kulnis, nes jie tyžo, lyg 
iš kartono padaryti. Mėnesiui nepra
slinkus, naujus batus nešiau į batų re
monto dirbtuvę, nes prakiuro padai.. ”

Išgirdės garsius skundus, meistras 
V. Pranevičius įspėjo Įmonės darbinin
kus žiūrėti medžiagos kokybės. Sekan
čią dieną stikluotoja Regina nusiskun
dė: “Meistre, šiandien aš sulaikiau 20 
porų padų, ir žinot, vos vos Įvykdžiau 
normą, mažiau uždirbau ...” Dabar ir 
ji ir kiti darbininkai blogų padų ir vėl 
nesulaiko, nes juk visi nori viršyti nor
mą, kad galėtų daugiau uždirbti. Nesi
domi odos kokybe ir padų štampuoto
jas — ir jis iš kiekvienos odos sten
giasi daugiau puspadžių padaryti, kad 
įr jam i kišenę daugiau rublių patektų.

įįia1UCLU- manu huuoii utiauoi mi- otMunmu yavtiuvva nvv
kėjmiai p. Matelienei ir mieliems Du- i Nors jau 4 mėn. po termino, bet iš at- 
durkams. kurių 25 m. vedybinė su-; kų būrelio aukų vis dar nėra. Šia 
kaktis dieną dienon sutampa! i prasme Sk. St. ir rašė apie jį “TŽ”.

Ir šį kartą savo kelionėje patyriau I Sk. St
daug nuoširdumo ir pagelbos iš Vyt. j 
Peldžiaus, mielųjų L. ir Alf. Kuzmic
kų ir V. Labašausko iš Paris, Ont, 
Sal. Sernienės ir Pr. Pargausko iš Til
lsonburg. Už Tamstų suteiktas man 
paslaugas, esu labai ir labai dėkingas!

LN V-ba drąsiai eina prie TN staty
bos. Visi, kurie esate žadėję prisidėti, 
kai pradėsime statybą, maloniai prašo
mi tai atlikti dabar, nes projektavimo 
darbai jau įpusėti ir apie liepos mėn. 
planuojame statybą pradėti. LN v-bos 
nariai iki bal. 25 d. yra Įsipareigoję 

■surinkti po S500 — padėkime jiems5 
tai įvykdyti.

Visiems nuoširdžiausias ačiū!
Jūsų St. Bakšys 
LN V-bos p-kas

SKOLA UŽ LN sklypą bal. 11 d

REKOLEKCIJOS PASIBAIGĖ Ver
bų sekmadieni, kurias su dideliu pasi
sekimu pravedė T. J. Vaišnys, SJ. Da
lyvavimas buvo nepaprastai gražus. 
Hamiltoniečiai nuoširdžiai dėkoja T. J. 
Vaišniui už taip gražiai pravestas re
kolekcijas. Klebonas

KAZIUKO MUGĖS loterijoje pirmą z
premiją laimėjo p. Sakevičienė — taut, 
lėlę II — Nr. 022 — kryželį, III — p. 
Trečiokas — taut, juostą. Kolkas nie
kas neatsišaukė II premijos. Asmuo tu
rįs tą nr., maloniai prašomas paskam- 

; binti R. Bagdonienei LI. 9-7641. Kvie- 
i čiame, kurių bilietai buvo laimingi, sa- 
: vo fantus atsiiminėti. Daugiau skelbi- 
: mų nebus ir, neatsišaukus, po šio skel- 

LN SUKAKTUVINIAM ŠOKIU VA-|bim0 Šią d°Van4 PalikSime sekanči« Š

baliauskaitė. Ji vykusiai supažindino 
žiūrovą su dramatiškais Dantės ir Čai
kovskio herojais. Recenzentas V. Ma
žeika giria G. Sabaliauskaitės choreo
grafiją. _ _

Pagyrimo žodžių susilaukė abiejų1 SUmažinta S1000. Jos dar liko S6000 
spektaklių dirigentas R. Geniušas, ku-*
ris savo laiku buvo paprastu operos LZ. VA ( . a .
solistu akomponiatoriumi Kauno ope- KARUI vienam staliukui paruošti $10. Kaziuko mugei.

“Širvintos” tunto tutininkė! ros ir baleto teatre. —vkst— ' paaukojo Shur-Heet Sales savininkai į

toli tūkstančio asmenų. Vietų pakaks 
visiems. Todėl labai prašome malo
nius tautiečius netik iš kaimyninių ko
lonijų, bet ir iš tolimesnių atvykti tą 
dieną į St. Catharines. Tikrai neapsi- 
vilsite. Programa bus reta ir įdomi. 
Netik savo atsilankymu pagerbsite mū
sų tautos dainių, bet pasiklausysite 
puikios paskaitos, pagyvensite augšto 
lygio menu ir kartu turėsite progos 
susitikti jau seniai matytus bičiulius.

Artimiausiu laiku šiuo klausimu bus 
daugiau informacijų. Rengėjai

NEPAPRASTAS POSĖDIS. — Ba 
landžio 8 d. J. Lelevičiaus bute įvyko 
VKLS-gos St. Catharines skyriaus val
dybos posėdis, kuriame dalyvavo iš To
ronto Krašto V-bos sekr. ir vajaus ko
miteto pirm. J. Cicėnas. Buvo pasida
linta nuomonėmis dėl sėkmingesnio į_________
bendradarbiavimo ir smulkiai aptarta ' dr. St. Tallat-Kelpša ir K. Šidlauskas.! lietuvius bei institucijas nuoširdus 
Niagaros pusiasalyje birželio 23 d. vii-j “PALIK 1ŠVR VS MASKVOJE” Flo- Prasymas dar gausesnės paramos Va- 
niečių rengiamos Joninės. Svarbiausia, ridos mokykloSe/_ Floridos vafctijos sario 16 lietuvybės ugdy-
tęko iš J. Cicėno sužinoti didelę ir. švietimo (arvba augšt ni.loins šalia vi. ’ *---- *------- -------
džiuginančią naujieną, kad nors ir po sos cjiės istorinių ir ideologinių knygų, 
ilgesnio laukimo, knyga Vilnius m rekomcndavo ir B. Armonienės atsimi- 
the life of Lithuania Vilnius Lie- nimus “Palik ašaras Maskvoje”, 
tuvos gyvenime, jau knygrišykloje ir a A'
po kelių dienų bus pradėta siuntinėti J. ČIUBERKIS, pirmiau buvęs “Dir- Argentina 
prenumeratoriams. Knygos išleidimo vos” red. kolegijos narys, pakviestas: KSAVERIJA MAINELYTĖ mirė vė- 
skoloms sumažinti VKLS-gos St. Ca- vyr. redaktorių. Į redaktorius taipogi ^i0 lįgos iškankinta. Velionė Idlinio bu- 
tharines skyriaus valdyba vajaus ko- grąžintas J. P. Palukaitis, kuriam anks- vo Rokiškio. Argentinon atvyko 1930 
miteto pirm. J. Cicėnui įteikė auką — čiau buvo pavesta rūpintis “Vilties” ‘ m įr beveik visa laika ištarnavo prie 
čekį S300. sp. reikalais. Redakcinę kolegija suda-' šejmu. Priklausė Gyvojo rožinio dr-jai.

Su nepaprastu dėkingumu buvo su- ro: P. Bastys, E. čekienė, R. Mieželis,' 
tikta žinia, kad knygai viršelį pagami-; V. Rastenis ir St. Santvaras.
no dail. T. Valius, nepaimdamas nei i- ; ---------— - --------  r------ ;
cento užmokesčio. T. Valiui už tokią *-*T- ' OLERTAS, tarp kita ko, ja Alf. Petraitis, kuris veda šv. Cecili- 
didelę dovaną norime ir mes st. catha- - ^rauSe rašo: Kai paskutiniu metu jos chorą.
riniečiai pareikšti nuoširdžiausią pa- apj^ !
dėką.

VKLS-gos St. Catharines skyrius pra
šo paskelbti atitaisymą ir kartu atsi
prašo. kad per apsirikimą padėkoje iš 
aukotojų sąrašo iškrito K. Prunskus iš 
Hamiltono, kuris už geležinės uždan
gos senelėms motinoms šelpti aukojo 
$5. Skyriaus valdyba už šį pasitaikiusi Qhio, per paskutinius dvejus metus iš 
nesklandumą K. Prunskų labai atsi
prašo. Sekr.

lis — pirm., Al. Urbonas — ižd., J. Sa-j
1 paLv Caioa Ir ■ DM a ’

eilė sumanymų, pvz. jungtis su ramo- 
vėnais.

LVS RAMOVĖS, Baltimorės sk. na- dangiškos malonės gaivinamas. Šia 
rių metinis sus-mas Įvyko kovo 25 d. proga noriu trumpai pabrėžti, kad pra- 
Jame konstatuota, jog skyriaus de- gyvenimui paskutiniais metais žymiai 
šimtmečio paminėjimo proga ruoštas pabrangus ir keitimo kursui į DM 
koncertas davė nežymų nuostolį. Nu- dolerio nenaudai pasireiškus, būrelių 
tarta rengti tradicinę išvyką, kviečiant aukų, jei jos normaliai ir visoje pi!- 
artimesnių apyl. Ramovės skyrius ir numoję būtų siunčiamos, toli gražu ne- 
kt. Perrinkta ta pati v-ba: pirm. M. pakaktų metinėms išlaidoms padengti. 
Šimkus, sekr. dr. K. Kanauka, ižd. J.! Tad drauge su džiaugsmingo Aleliu- 
Kukarskas ir ta pati kontrolės k-ja:! ja linkėjimų garsais kreipiaiųės į visus

Šiuos nuoširdžius visokeriopos pa-

gumas bei viltis, kad tauriųjų rėmėjų 
geradaringumas dar labiau pasireikš .

tojai mūsų tremtinių jaunoje kartoje. 
L. Gronis

Vasario 16 gim. direktorius

MUZ. VACL. RYMAVIČIUS išvyko 
gydytis i Kordobos kalnus. JĮ pavaduo-

apie VLIKą ir Talką, šios dvi instituci-; RUSŲ LAIVAS “Rionges” iš Mask- 
jos, susikivirčijusios giminės, taip pat vos atvežė Rosario miesto zoologijos 
nieku gyvesniu nesuspindėjo. VLIKas sodui žvėrių, kurių Argentinos valdžia 
apsilpo, o Talka neauga”. Be jų dar nepriėmė ir turėjo išsivežti atgal. Šia- 
esą frontininkai; jiems grįžti nepatogu, ■ me laive buvo užtikta komunistinės 
o bastytis nevaisinga Lietuvos reikalui, propagandinės literatūros, kurią rusai 

su žvėrimis norėjo išmugeliuoti.
MOTERŲ S-GOS 36 kp., Cleveland,

j Australijagautojo parengimuose pelno paskvrė >u
S4.C00 auka parapijos naujai mokyklai ČIURLIONIO MINĖJIMĄ Melbour- 
statyti. Dabar kuopoje dirba: pirm. O. n.e .T .? P"”-
Mikelionienė, K. Magilienė, A. Bara 
nauskienė, S. Miliauskienė, M. Žilins . . . „ .. .

T CI , .. kienė. V. Katkauskienė, L. Valatkevi- ‘ AP,e A
f. ST. KULBIS, SJ. is Montreaho ve- čienė E Garilienė. j. čiapienė, O. juš. j nyteCminiene; dail. Ad. Vaičaitis sū

dė rekolekcijas visoms Otavos lietu- kienė E M;kšienė> kaip veikliausios I Pa™<»"«> Čiurlionio tapybos menu, 
viams. Dvi dienas buvo sakomi pa ^uonos darbuotojos • a
mokslai ir klausoma išpažinčių. Ten--;
ka pasigėrėti, kad ir iš tolimesnių A. ŽILINSKAS, gyv. Brooklyne, N.
apylinkių atsilankė kone visi tautie- Y., kovo 28 d. atšventė 85 m. amžiaus

' čiai. Misijonierių globojo p. Balsevičių ; sukakti. Spaudos draudimo metais jis 
šeima. Tėvas Kulbis taip pat aplankė buvo uolus knygnešys, telkęs lėšas lie-

, prof. Ramūno-Paplausko šeimą ir bu- tuviškai spaudai. Atvykęs Amerikon, 
! vusius montreaiiečius J. Jurėną ir dr.
p. Rimšaitę.
I SOFIJA BALSEVIČTENĖ eina sek- 
: retoriaus pareigas naujoj apyl. v-boj'.

VASARIO 16 MINĖJIME paskaitą
skaitė dr. Ag. Šidlauskaitė. Prelegentė

OTTAWA, Ont A. Mikaila; paskaitą apie M. K. Čiur
lionį — muziką skaitė A. Karazijienė.

Pianistė R. Švambarytė paskambino 
Čiurlionio kūrinius.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ suren
gė Sydnejaus Liet. Katalikų dr-ja. Kal
bėjo rašyt. J. Jūragis. Meninėje daly 
pasirodė sol. Bernotienė, Ed. Vilnonis 
ir “Dainos” choras, vad. Kaz. Kava
liausko.

“Patarkite, ką daryti? Kiekvienų ba- j Detroito šv Antano parapijos choras su savo svečiais. Jis rengiasi M. Petrausko operetei “Consilium facultatis” ba 
tų išardyti ir patikrinti negaliu , — į ianažio 28 d. Detroito Holy Redeemer auditorijoj 5671 W. Vernor. Pastatymui vadovauja muz. Albertas Mateika, tai 
šaukia nusiminęs meisteris. Į kinamas muz. St. Gailevičiaus, režisuoja —- Justas Pusdešris. Iš kairės Į dešinę sėdi; J. Zarankienė, R. Orentienė, -- -------------- ----------------- ------------

Kai laisvuose pasaulio kraštuose dar- kun. V. Kriščiūnevičius, min. J. Kajeckas, kun. kleb. W. Stanevich, kun. K. Simanavičius, choro vadovas muz. A. Ma-: muojamas apie mūsų tautinių švenčių
bo unijos stengiasi išimti iš fabrikų teika, O. ir A. Garliauskaitės. II eilėj: A. Lelienė, E. Kasputienė, J. Mikulionienė. N. Bironaitė, R. Bironaitėr R.Paberžy-; reįkšmę įr prasmę. Lietuvių literatū-
akordinį darbą, komunizmo “socializ- tė, D. Jankienė, D. žebraitienė, B. Beržanskienė; III eilėj: P. Heiningienė, M. Bankaitienė, Z. Skiotienė, R. Ražauskie-
nias” darbininku išnaudojimui užkrau- nė, B. Januškienė, A. Stašaitienė, O. Jasiukienė, E. Zubrickienė, L Šulcaitė; Vyrų I eilė: V. čiuprinskas, J. Orentas,

* J -p, w ■» » v -w-» n ■ - « t—_________A.Z___ TT A.X1JL. T> T UmwT», T VTiLulinnic T
na darbo normas. Jeigu nori daugiau t?
uždirbti viršvk norma Tokiais moto, i Naumavicius, K. Razauskas, V. Viskantas, Geldauskas ir B. Neverauskas.

ADELAIDĖS Liet, s-gos sus-me i vai 
dybą išrinkti: V. Raginis
K. Reisonas — vicep., techniškiems rei
kalams — V. Petkūnas, vicep., L. Mar- 
tinkus. J. Gudaitis. K. Pocius, V. Mar
cinkevičius, B. Jurgelionis.

MELBOURNE kovo 25 d. Maironio

pirm., inž.

uždirbti, viršyk normą. Tokiais meto
dais paremtas darbas ir paleidžia į apy
vartą “Raudonojo spalio” nuostabiuo
sius batus. Kalti, žinoma, ne darbinin
kai, bet visa biurokratizmo planų jū
roje paskendusi santvarka.

ŽVEJAI NEĮVYKDĖ PLANO
Lietuvos žvejybos laivynas praėju

siais metais liko skolingas valstybei 
180.000 cnt. žuvies, nedavė planuotos 
gamybos už 24 mil. rublių. Nesėkmės 
priežastimi laikomas žuvies sumažėji-

taip pat platino lietuvišką spaudą, or
ganizavo darbininkų unijas, prisidėjo 
prie BALFo organizavimo, buvo jo di
rektorium; tremtiniams yra daug pa
dėjęs atvykstant i JAV.

J. IR N. ZABULIONIAI, pritarda- 
I mi Liet. Fondo minčiai, paaukojo S100.

į ragino daugiau vertinti dvasines ver-1 _______ _ _
!tybes. Noras daryti kitiems Įspūdi sa-| , PETRAcLnB?RTKV?- *S- Brookl.yn 
' vo medžiaginiais laimėjimais nesąs ge-1 Į®,tVej0 S2000 taisyklingai atspėjęs

Tonkin tikrne liptiivišknc aQnwnv-1dvynukus “New York Mirror” skel-l 100 m. gimimo sukakties proga kalbe- 
biamame žaidime — match the twins! j jo A. Krausas ir A. Zubras. Morkūno 
Pimąją premiją S10,000 laimėjo sep- vadov. oktetas padainavo keletą dainų, 
tyniolikmetė Carol LaBate atspėjusi skambino Švambarytė ir Jokūbauskai- 
60 dvynukų porų.

Italija
KARDINOLAS 

Castelnuovo liet, 
aplankė trečiasis 
Čilės primas, Santiago arkivyskupas. 
J. E. Raul Silva. Pasidžiaugęs gražiai 
tvarkoma gimnazija, kardinolas papa
sakojo, kad Lietuvos vardas jam yra 
gerai žinomas. Čilėje tą vardą išgarsi
nęs vienas pirmųjų mokslininkų, at
vykęs iš Europos pagelbėti kraštui, 
lietuvis Domeika. Jis, pagal kardinolo 
žodžius, dar buvo gimęs bendroje Lie
tuvos-Lenkijos valstybėje. Domeika 
Čilėje pravedė geologinius tyrimus, 

KUN. DR. V. -SKILANDŽIŪNAS kurie liko nepaprastai naudingi visam

ras ženklas tikros lietuviškos asmeny
bės. Jaunimas turi būti daugiau infor-

tė, deklamavo Statkutė, Malakūnaitė ir 
Į žižytė.

PUNSKO LIETUVAITĖ, _ Austra- 
. lijos liet, laikraščiai plačiai aprašė Te- 
’ resės Slavickaitės-Slovikauskaitės ke
lionę iš Punsko į Sydnejų, kur kovo 
mėn. ji susituokė su ją atsikvietusiu 
Pranu Dailide. E.

ra, menas ir muzika vra geriausios ne, n. janusKiene, a. stasaiuene, v. jasiUKiene, jc. ^uurioutiie, i. ouitanc, yivu^,. Rmiklpfi liptu-E. Jankus,. J. Sinkus, E. Skiotys, P. Zaranka. Ą. Kasputis; Vyrų II eilė: P. Januška, L. Heimngas, J. Mikulioms, J-1 £^^ 5^
širdus pamaldumas turi įkvėpti jau
niesiems pasiaukojimo dvasia.

Tautos Fondui ta proga buvo su
rinkta virš $90.

vietos ir lietuviu suėjimams. SESUO APOLINARA iš Putnam.
Televizijos programa buvo sudaryta! Conn«’ Hetuvaičių vienuolyno, atosto- 

iš B. Jaugos kasdieninės darbo dienos, i *?vo. Pas Ag. Šidlauskaitę ūkyje, 
jo turėtų asmeninių nuotraukų, plokš-P1 *aip dalyvavo Vasario 16 d. mi
telių ir iš dr. A. Šapokos knygos “Li-: neJime.
thuania through the Ages”. Knyga bu- j amBROZAS, susižeidęs automo- 
vo panaudota istoriniams, etnografi- j biiio nelaimėje, jau grižo iš ligoninės 
niams ir dailės pavyzdžiams iš Lietu- įr gydosi namuose, 
vos. J. Jaugienė, pasipuošusi gintari
niais karoliais, televizijoj parodė lie- j 
tuviškų rankdarbių, savo virtuvę ir lankėsi Pembroke lietuvių kolonijoje kraštui. Kardinolą gimnazijoje lydėjo 

x j- < visi svarbiausieji saleziečių pareigūnai.

Vokietija
LEBENSTEDT - SALZGITTER nau 

joji liet. B-nės apyl. v-ba pasiryžusi 
įsteigti mišrų chorą, vyrų oktetą ir mo
terų duetą, nes turima nemažas skai
čius gerais balsais dainininkų. Chorve
dys taip pat surastas. Be lietuviškos 
dainos populiarinimo, apylinkė pasiry- 
žūsi suorganizuoti tautinių šokių gru- io7ą7kuri S‘p“7
np. kuri čalofii tinkamai Imtiiviamc . J r J \

WINDSOR, Ont.
LINKSMA OPERETĖ — Consilium 

fakultatis” yra statoma Šv. Antano pa
rapijos choro Detroite, Holy Redeemer 
auditorijoje, 5671 W. Vernor prie 
Junction, bal. 28 d. Bilietai platinami 
jau dabar. Windsore juos galima įsi
gyti pas choristus — V. čiuprinską 
ir B. Januškienę. Susidomėjimas ope-

mas žvejybos rajonuose, žūklėje daly- yra didelis ir gali atsitikti, kad
visi kurie bilietų įsigijimą atidės pas
kutiniam momentui, gali jų nebegauti 
ir nepamatyti šio puikaus pastatymo.

Į KLB KRAŠTO TARYBĄ iš Wind 
Ison) kandidatuoja Vytautas Barisas, 
Valė Tautkevičienė ir Petras Januška 
vienu sąrašu. Rinkimai įvyks sekma
dienį, bal. 29 d. K.

vavo 143 vidutinieji traleriai, o meti
nę užduoti Įvykdė tik 26. Vienu tinklu 
ištraukiamų žuvų skaičius buvo du tris 
kartus mažesnis, negu ankstyvesniai- 
siais metais.

čia, žinoma, galima priminti Kana
dos spaudoje pasirodžiusius straips
nius, kuriuose kanadiečiai piktinasi so- 
vietinės žvejybos metodais. Kanadie
čiai žvejai daro žuvies atranką, dali 
jos paleidžia atgal į jūrą, o sovietai į 
savo laivus kraunasi visą laimiki, nes 
juk jiems reikia Įvykdyti popieriuje 
pažymėtus planus ...

Lietuvos žvejybos laivyno kapitonai 
nusiskundžia, kad jie negauna pakan
kamo skaičiaus smulkiaakių tinklų, 
stiklinių plūdurių, o dėl kelių kilogra
mų siūlų beveik tenka muštynes pra
dėti. Prieš laivui išplaukiant i jūrą 
paaiškėjo, kad dar jo Įgula nesudaryta. 
Išplaukimo išvakarėse pakeičiamas lai
vo kapitonas. įgula nepažįsta kapitono,
kapitonas — žmonių. Išplaukimo datas n<> koncertų vakarienės metu. Svečias 
dažnai tenka atidėti, nes laivai nebūna la’P Pat aplankė ir savo senus pažįs- 
laiku aprūpinti maistu ir žūklės prie- i tanius 1. A. Raškevičius.
monėmis. I Sudburiškis

Žvejybos tralerio vidutinis remon-; PRANEŠIMAS
tas paprastai užtrunka 100 parų. Re-i 1

CALGARY, Alta
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS TE- ’ jęs moderniai įrengtus namus, kur yra • 

LEVIZIJOJE. — Norint televizijoje 
pasirodyti, reikia turėti turtingą rėmė
ją arba gerą programą. Calgariečiai 
apie lietuvišką pusvalandį televizijoj 
galėjo tik pasvajoti. Visai netikėtai, 
rekomenduojant “Christian and Jews 
Council” organizacijai, Calgario tele
vizijos II stotis pradėjo duoti progra
mą “We the people” — visų Kanados 
etninių tautų pasirodymą.

B. ir J. Jaugos šeima atstovavo lie
tuviams šioje programoje. B. Jauga 
yra ilgametis lietuvių draugijos pir
mininkas, veda kartu su J. Jauga mies
to centre Central Billiards, turi įsigi-

SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJOS, kurias vedė iš To- Krašto Tarybą įvyks balandžio 29 d. 

ronto kun. B. Pacevičius. praėjo sėk-t nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. Christ the 
mingai. Lietuvišką kleboniją šįmet iš-1 King bažnyčios salėje, kur yra laiko- 
laikė J. M. Kriaučeliūnai, V. E. Petro- mos lietuviams pamaldos, o nuo 1 vai. 
vai ir K. E. šviežikai. Pas J. M. Kriau-.iki 6 vai. vakaro rinkimai vyks 420 
čeliūnus buvo iškilmingos pagerbtuvės i White Ave, A. V. Jašiūnų namuose. 
—užbaigtuvės, kuriose dalyvavo didelis į Visus mielus tautiečius prašome da- 
būrys jų šeimos draugų, o Algis P. Į lyvauti rinkimuose, nes tai yra mūsų 
Kusinskis, mūsų pasižymėjęs ir daug j garbės reikalas, 
aukso medalių ir trofėjų laimėjęs akor
deonistas, davė svečio garbei akordeo-

Sudburio Apyl. Rinkimų Komisija

GIMNAZIJOJ. — 
saleziečių gimnaziją 
salezietis kardinolas

WELLAND, Ont.
RINKIMAI Į KANADOS KRAŠTO

......... TARYBĄ. — KLB apyl. rinkimų ko !
Pranešame, kad rinkimai į KLB misija praneša, kad rinkimai atstovų. 

' i VonoHnc Vročtn Torvhū ivvlrc c m

savo veiklą bažnytiniame komitete. B. Į ir ten pravedė trumpas rekolekcijas. 
Jauga pravedė valdybos posėdį, paaiš- • Kunigą globojo p. Kiškių ir p. Bakūnų 
kino savo visuomeninę veiklą ruošiant šeimos.
lietuviu pasirodymus, rankdarbių, tau- . j- u i-♦ , ^15.. 1 A- PUKIENĖ dirba prie seneliųtiniu šokiu ir valgių parodas. „ >................. •‘ - Hartington ligoninėje ir rengiasi mo-

Programos vedėjas A. Olson supazm- ]-VĮįs gaji, sesers profesijos.
dino žiūrovus su lietuvių kalbos, tau
tos bei valstybės kilme, pažymėdamas, 
kad Lietuva yra Sovietų Rusijos agresi-1 
jos auka. Naujieji ateiviai yra pergy
venę vienų metų rusų okupaciją ir yra 
tikrieji liudininkai komunizmo žiau-: 
rūmų ir klastos metodų.

Ši programa buvo duota du kartu vyskupijos katalikai, kurie tesudaro ; ir visoj š. Vokietijoj. Artimiausias apy-. 
ir tikimasi, kad dar bus pakartota. į------  - • -------.................................. —

Toks lietuvių pasirodymas buvo ga- • gi protestantams už leidimą pasinau- Dienos minėjimas, 
limas įsigijus gerą vardą, bedirbant; doti jų bažnyčiomis ir parapijų salė- ■ 
kartu su kanadiečiais. Šiais metais tai mis. šiuo metu 18 komisijų atlieka 

! jau antras kartas, kad pavienių šeimų parengiamuosius suvažiavimo darbus. 
: pastangos yra davusios gražių vaisių Programoje yra numatytos ir pamaL 
lietuviškoj veikloj. V. G. idos buvusiame Bergen-Belscno kacetc.

Meksika
KUN. J. KISIELIUS, salezietis, jau 

daugiau 20 metų gyvena Meksikoj, ei
damas Įvairias pareigas saleziečių ve
damose mokyklose. Kelis kartus po se
seris metus buvo namų viršininku, o 
dabartiniu metu eina saleziečių baž
nyčios rektoriaus pareigas Guadalaja- 
ros mieste. Balandžio pradžioj jis at
vyko vesti ispaniškai misijų pas kle
boną kun. J. Juodeiką, dirbantį Canu- 
tille, Texas, JAV.

K or.
Auksinė lova 

sukėlė triukšmą
Ganos ministerio Edusei žmo

na, lankydamosi Londone pamatė

. Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

J. G. SKAISČIO Draudimo Agentūrą
GREITAS PATARNAVIMAS — PIGIAUSIOS KAINOS

1280% KING ST. EAST, NAMU: WH. 5-8483
HAMILTON, ONT. GRIMSBAY, ONT.
Telefonas LI. 9-8643 — skambinant palikti savo numeri.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000. mor- 
gičiti paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gvvvbės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST. ROOM 13 --------- Tel-fon?? JA

BONNA. — 79-toji vokiečių katalikų 
diena įvyks rugpjūčio 22-26 d. Han- 
noveryje. Šis protestantu miestas buvo pę. kuri galėtų tinkamai lietuviams /Tnaanlrc 11Ma'ooVal
pasirinktas dėl to. jog Hildesheimo ; atstovauti nevien tik Lcbenstadte, bet > K0; , DU P paauKSuoia Ka

k... ...... ratU au^su ir turėjo 1240 spy-
: 14% krašto gyventojų, jaučiasi skolin- linkės v-bos užsimojimas — Motinos ruokliu. Kaina $8.400. Ponios 

Edusei vyras Ganoj buvo kitos 
nuomonės. Būdamas pramonės 
ministeriu dažnai pasisakydavo 
prieš aukso sostą, iš kurio tą Afri
kos tautą anksčiau valdydavo Įvai
rūs karaliai. Krašto spauda irgi 
pradėjo kritikuoti pirkini. Varg
šas vyras skambino žmonai i Lon
doną ir reikalavo lovą grąžinti. 
Bet, kur tau! žmona pareiškė, kad 
ji mėgstanti auksą, o be to, lovą 
pirkusi už savo pinigus. Vyrui

LONDON, Ont

WIRTSCHAFTS - RUNDSCHAU” 
j 59 nr., kovo 10-11 d. .Įdėjo platų 
straipsni apie Lietuvą ir jos priešini- 

j mąsi sovietų okupacijai. Medžiaga 
iliustruota Vilniaus miesto ir Kauno 
rotušės vaizdais.

! Į Kanados Krašto Tarybą Įvyks š.m.! PASISEKUS SPAUDOS VAJUS. — 
balandžio 29 d., sekmadienį, ir truks Per du pirmuosius šių metų mėnesius 

Į nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Apylin- Londone ir apylinkėje išplatinta nema- 
! kės rinkimų būstinė — 82 Lincoln St. žai periodinės spaudos: “Tėviškės Ži- 
E., Welland, Ont. j burių” 15 naujų prenumeratų: platin-

Port Colbome gyvenančių patogu- Į tojas E. Daniliūnas. Prie to reikia pri- 
i—z ___ e ._i dėti kitų asmenų gautas prenumera

tas ir betarpiškai užsisakiusius as
menis.

“Lituanus” — apie tuzinas naujų 
pren. (tikslaus skaičiaus nepavyko su
žinoti. nes platintojas K. Kudukis iš

‘ mui. būstinė nuo 5 vai. bus perkelta 
j Port Colbome, jei bus gauta būstinei 
vieta. Apie tai. rinkėjai bus painfor
muoti telefonu. Todėl prašome wellan- 
diečius pabalsuoti iki 5 vai. vakaro.

Rinkimų komisija
KI.T S-GOS WEI.LAXOO SKYRIUS Undone yra išvykę,).

balandžio 7 d. K. J. Žukauskų namuo
se. Wellandc, turėjo sk. narių ir pri
jaučiančių susirinkimą. Išrinkta nauja

Peru
viena išplatino kun. J. Danielius ir SESELE MISIJONTERE — Marija
mokvt. L. Eimantas. Jėzaus širdies iš Amerikos gavo dova-

Teatleidžia man tie kurie išplatino n«- Fhbifta Bukauskienė, gyv. Cice- Pykusi uz savo pinigus, vyrui leatietazia man tie. Kūne išplatino |r<> n| nusiuntė lietuvišku mastv- gresia mmisteno kėdės netekl- 
ir nebuvo čia suminėti. Stengiausi kuo mų knyg„ 4 tom(IS <<Gyvoji dvasiaW mas.
daugiausia duomenų surinkti, bet suži-, vėliau dar pasirūpino, kad jai būtų nu- ------- -
noti visus — nėra lengvas uždavinys, siustą ir lietuvišku plokšteliu. Seselė „„ i

Turint galvoje kad Londone gyve-! darbuojasi Maria Immaculada kolegi- i , ‘ muzikos kursai
lunm gaivoje. Kaa i.onoone gyve R™na Peru S A ir auklėjant planuojami S. m. liepos 3 — 27 d.

i tik fiK čnimac ir knli vkmfHin. ! KC(|11Cn3. t e U, v .A., ir "’•K’ejaiil £>.. AIvrlryslzs
mergaites Įvairi parama yra labai nati- Toronte prie Sv. Mykolo katedros, 
dingą. E. Lankauskienei seselė atsiun- Dalyvaus dvasiškiai ir pasaulie
tė gražų padėkos laišką. čiai iš visos Kanados ir JAV.

na tik apie 66 šeimas ir keli viengun-. 
giai, o taip pat. kad dauguma laikraš- j 
čius prenumeravo jau ir ligi *šiol, ši 
spaudos vajų tenka laikyti pasiseku-! 
siu. Žinoma, prie pasisekimo daug pri
sidėjo ir patys laikraščiai, sumažinda 
mi naujiems skaitytojams prenumera , 
tos mokestį beveik ar ligi pusės laik- j 
raščio metinės kainos, kaip pvz. “Tž” 
ir “N. Lietuva”. Spauda yra svarbus 

“Dinos” — 6 naujos pren.; platinto šių laikų ginklas ir vienas reikšmin 
jas J. Butkus. : giausių lietuvybės išlaikymo veiksnių.

"Neprikl. Lietuvos” —3 naujos pre Tenka džiaugtis, kad londoniečiai tai 
num.; plat. E. Daniliūnas. m supranta ir skiria spaudai prideramai

Fapiritv’ 2 naujos kurių'dengsi R, E. j

“Skautų Aido” — 9 naujos pren.: 
platintojas V Gudelis. Taip pat atnau Ponui VLADUI BARTININKUI

valdyba: pirm. J. čeporius. vicepirm.1 jintos 9 senos, kurių viena — garbės 
Pr. Dauginas, ižd. K. Žukauskas ir pren., būtent, dr. ir ponios A. Kaveckų.
sekr. J. Žukauskienė.

Senosios valdybos minčiai ruošti Jo
nines susirinkimas pilnai pritarė. Joni
nės įvyks birželio 23 d. St. Stephen's 
Hall. Welland. Onf Jnm* stropiai ruo-

jo sesulei Lietuvoje mirus.

reiškiame gilią užuojautą —

E. V. Stabingiai
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Albertos įdomybės vasaros 
keliautojams A. DURADAVIČIUS

BANFF VALSTYBINIS Į
PARKAS ALBERTOJE

Banff parkas užima 2564 kv. mylių 
plotą ir yra vienas seniausių iš 18 
valstybinių parkų Kanadoje. Pats.pir
mas rezervuotas plotas apėmė 10 kv. 
mylių ir buvo įstatymo apsaugotas 
1885 m., kad privatūs interesai neper- 
imtų karštųjų mineralinių šaltinių, bet 
būtų palikta naudotis plačiajai visuo
menei. Reikia pridėti, kad šie karš
tieji šaltiniai buvo atrasti darbininkų 
tiesiant Canadian Pacific geležinkelį. 
Parkas apima svarbiausias kalnų gru
pes į rytus nuo vadinamojo continental 
divide ir tęsiasi 125 mylias, šiaurėje š 
šis parkas atsiremia į Jasper Natio< 
nal Park, o vakaruose siekia Kootney 
B. Kolumbijoj, ir Yojo parkus.

Gyvenusiems Šveicarijoj šis parkas į upių ir upelių, duoda žuvavimo entu 
primena Alpių didybę. Iš oro žiūrint 
į viršūnių virtines, atrodo kaip jūros 
bangos, šiaurinė dalis šių kalnų perei
na į Jasper parką, kuriame daugiau 
kaip 100 mylių driekiasi Kolumbijos le
dų laukai. Tai ledyno laikų palikimas 
20 amžiui. Labai įspūdingas vaizdas, 
kuris nevienam keliautojui primena 
žmogaus menkystę.

Banff parkas turi du pasaulyje ži
nomus kurortus: Banff miestelį ir 
Louise ežerą, neskaitant kitų įspūdingų 
vietų. Daugelis gerai pravažiuojamų 
kelių juosia šias dvi gamtos grožiu 
pasižyminčias vietoves.

mineraliniame vandenyje. Naudojimas 
šio baseino kaštuoja tik 50 et. suaugu
siems, 25 et. vaikams. Taip pat veikia 
garo pirtis, kuri kaštuoja $1,50. Tu
ristų patogumui maudymosi kostiumai 
ir rankšluosčiai išnuomuojami.

IŠKYLOS LAIVELIAIS
Šis sportas yra labai populiarus 

Banff parke, ypač šiuose ežeruose: 
Lake Minnevanka ir Lake Louise. Lai
velius galima išnuomuoti vietoje. Vaiz
dai plaukiojant iš šių kalnų ežerų 
grandioziniai. Tam tikromis valando
mis yra didesni motoriniai laivai, ku
rie vežioja didesnes grupes žmonių, 
supažindindami juos su įdomesnėmis 
vietovėmis.

ŽUVAVIMAS
I Banff parkas, turėdamas daugelį ežerų, J

.-n;^

Savaitės įvykiai

ziastui didelį pasirinkimą. Žuvavimui 
leidimas yra privalomas parke ir yra | 
išduodamas parko administracijos su' 
nurodymais, kur galima gaudyti.

GOLFAS (
Banff Springs Hotel turi dideles gol

fo pievas 4.500 pėdų nuo jūros lygio 
augštyje. Šios pievos apsuptos kalnų, 
kuriu pašlaitėse auga miškai.

PLENTAS PER LEDŲ LAUKUS
Ilgiausia ir įspūdingiausia kelionė 

automobiliu per Banff valstybinį par
ką yra per Ice Field Highway, šis plen- j 
tas jungia du parku ir yra nutiestas' 
per gilius slėnius, kurie yra j rytus ■ 

Prieina geležinkelis, yra geri plen- nuo didžiosios kalnų virtinės, vadina-j 
tai ir vidutinio dydžio aerodromas, mos Rockies. Šis kelias eina lygiagre- ’ 
kuris Įrengtas apie 3 mylias nuo Banff čiai su Bwo, Mistaya, North Saska- 
miestelio. Tai padarė šį parką prieina-Hchewan, Sunwapta ir Athabaska upė- 
mu kas metai 2 milijonams turistu. I mis. Važiuojant automobiliu ledų kai- 

ĮDOMYBĖS KELIAUTOJAMS jnai ^a "U0|at0^ mat«mi J vakarusi 
Turistui, norinčiam atsipalaiduoti i 1nuo,šlo,ple”to- Daugelis e«rų ežere-j 

-4 j • 4™ hu duoda šiam gamtos reginiui ypa-nuo greito moderniško gyvenimo tem- n s pastebėti, kad i
po ir arčiau pažinti gamtą, labai tinka __ ^aaa Laj.. *
Banff. Ten yra daugelis gražių vietųr f

SiW^ , '* MMN
"■ '\Cs- ■" ' . ■ .■•■'.^■X"' ' *- '^ŠižšS^ ■ - «?

s><<'.:'f:':sS.y^x;,'Sx;>.:x:

Kanados Rocky kalnai žiemą ir vasarą sudaro puikius vaizdus keliautojams. Foto “Calgary Herald

Pabaltijy galimos staigmenos
wuS« , Stalino mumijos išgabenimas iš (
šis plentas vietomis yra 7000 pėdu mauzoliejaus XXII-jo SUVaŽiavi- 

S'kS™ Src-SZS virš jūros lygio. Daugelis šių kalnu yra! mo metu buvo ženklas tęsti pu- 
indėnu bei kailiu medžiotoju ir yra dau"iau kaip 10.000 pėdų augščio ir (siąukelėje įstrigusią išviršinę “de- 
užsilikę nepaliesti civilizacijos. Tuo bū- y.ra nuolatos apdengti sniegu. Šis ke-1 stalinizaciją”. Pasirodo, jog tatai 

lias praeina- maždaug vieną mylią nuo; npvvksfa tain lengvai 
garsaus Athabaska ledyno, šalutinis - n '
kelias eina prie pat kalno. Iš ten ga- Bepigu pakeisti gatvių pavadl- 
lima užvažiuoti ant pat viršaus mažais: HUDUS, bet kaip atsikratyti te- 
sniego automobiliais. j velio” paminklais? Stockholm©

gyvuliai IR paukščiai dienr. “Dagens Nyheter” paskel- 
Viena didžiausių įdomybių tiek di- bė privataus koresposdento pra- 

deliems, tiek mažiems turistams yra: nešimą, kokių rūpesčių šiuo metu 
laukiniai gyvuliai. Šio parko ribose visi turi čekoslovakų komunistai. Mat, 
laukiniai gyviai būdingi kalnų kraštui. savo laįku jįe smarkiai persisten- 
Juos galima dažnai matyti važiuojant, gg jr p1-akoje pastatė milžiniška

i Stalino paminklą, pati didžiausią, 
koks randamas komunistinėje im
perijoje. Vien tik Stalino statula 
sverianti daugiau kaip 30 tonų.

Anglai pasisiūlė Prahai
Dabar specialistai laužo galvas 

ir nesuranda būdų, kaip pigiau ir 
patogiau atsikratyti “asmenybės 
kulto” liekana. Buvo pasiūlymas 
statulą išsprogdinti, o patį pa
minklą taip perstatyti, kadjis tik
tų rusų “išlaisvinimui”’ Įamžinti. 
Bet ir toks pasiūlymas pasirodė 
techniškai ir finansiškai neįgy
vendinamas.

Kain paprastai, “socialistinio”

J . GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

du turistas turi progos susipažinti su 
gamtos įvairiais augalais, gėlėmis ir 
gyvūnais natūraliose būstinėse.

Didesnės iškylos bei ekskursijos į 
kalnus yra nuolat organizuojamos įvai
rių organizacijų, prie kurių galima pri
sidėti kiekvienam. Jojimo mėgėjai ga
li išsinuomuoti arklius.

Foto mėgėjams šis parkas duoda 
daug galimybių padaryti nuotraukų * 
pOt’SPcntS m±S ap,ink0je- Ypač automobiliu. Kalnų avys su ragais, kal- 
tnRa ttn La H nHa <1aii<r Įvairiu nrn nU ožkoS’ elniai, briedžiai, StimOS, juO-

Banff parkas duoda daug ivamų pro- o .
gu sporto mėgėjams. Grynas oras bei ... . .° - . .. . - ... - jotų taip pat galima pamatyti. Is ma

žųjų gyvulių galima dažnai pamatyti 
zuikių, ežių, bebrų ir kt. Paukščių pri-

i skaitoma virš 100 rūšių, iš kurių dau-

garsaus Athabaska ledyno, šalutinis 
kelias eina prie pat kalno. Iš ten ga-

graži gamta turi labai gerą įtaką žmo
gaus sveikatai.

VASARINIAI MENO KURSAI
į 1 VUil&CT V 11 O JL W 1 UOIUį IO Hl AIA

Studentai iš įvarių kraštų atvyksta; gefis čia vasaroja. bet didelį skaičių
kasmet didėjančiais skaičiais pagilin
ti savo žinių meninėse šakose. Jau nuo 
1933 m. Banff meno mokykla, priklau
santi Albertos un-tui, rengia vasaros 
kursus ir per — gana trumpą laiką 
Įsigijo tarptautinę reputaciją. Kažkurie 
kursai vyksta ištisus metus.

MAUDYMASIS IR PLAUKYMAS
Mineraliniai karšti šaltiniai yra tur

būt didžiausia patranka Banff parke. 
Tų šaltinių yra d*H’$jiau, M iki šiol**’

sudaro ir nuolat gyvenantieji. Lauki
nių gėlių galima rastai virš 500 įvairių 
rūšių, kurios duoda šiai gamtai spalvų 
i vairumą.

TURISTŲ APGYVENDINIMAS
Pasirinkimas apsigyvenimui parke 

įvairus. Pradedant nuo liuksusinių 
viešbučių su visais patogumais, skir
tais organizuotoms iškyloms autobu
sais, garlaiviais, dviračiais, arkliais ir 

papustomis kabinomis bei pa-

Alžerijoj prancūzų slaptoji karo organizacija vykdo beatodairinį 
terorą. Jos buvęs žymus vadas gen. Jouhaud Prancūzijoj vėl nuteis
tas mirties bausme. Kaikas mano, kad prez. De Gaulle gali pasigai
lėti ir pakeisti baismę kalėjimu iki gyvos galvos. Alžerijoj pereina- 

! moji vyriausybė imasi darbo. Slaptosios organizacijos veikla virsta 
Į tik kruvinomis žudynėmis, dažnai visai nekaltų žmonių ir todėl susi
laukia visuotinio pasmerkimo, nes savo tikslo — išlaikyti Alžeriją 
prancūzišką — pasiekti negali.

Prancūzijoje nauja vyriausybė. Vieton atsistatydinusio min. pirm. 
M. Debre pakviestas G. Pompi-#-----------------------------------------

i dou, bankininkas ir De Gaulle ii-1 prie visuotinio nusiginklavimo ir 
! ganietis patarėjas. De Gąulle žen-! sutarimo dėl atominių ginklų ga- 
: gia tvirtu žingsniu į savo tikslą — mybos. Rusai nenori įsileisti bet- 
Prancūzijos ir Europos didybę. ' kokios kontrolės i savo kraštą, o

Nori sunaikinti Djilas knygą, i daUg kart'! aPvUti 
kuri jau yra Amerikoj ir už kurią; J 
Djilas vėl maršalo Tito pasodin
tas į kalėjimą. Knyga yra pava-

Suomijoj sudaryta nauja vy
riausybė. — Premjeras — A. 

dlnta ’'“Pasikaibėjimal "su“ Stall- Karjalainen 39 m., jauniausias 
' nu”, parašyta prisiminimų forma.: m.ln; p.irm; Suomijos istorijoj. Ji 
: Knyga nori sunaikinti patys leidė- y1 ? su<?aryja P^aci2s. koalicijos pa
jai kad neliktu kaltinimo nrieš grmdais, isskinant komumstus.jai, kad neliktų kaltinimo prieš 
Djilą. Leidėjų atstovas lankėsi 
Belgrade, bet nieko nepešė. Pats 

Į Djilas paliko leidėjui laisvę apsi- 
' spręsti.
i

JAV prezidentas įveikė plieno

Britanija pasiryžusi kalbėtis su
V. Europa ir dėl politinių ryšių. 

Derybos dėl jos įstojimo į* Bend
rąją Rinką vedamos jau senokai. 
Šias derybas vedąs Heath sako, 
kad “jei Europos vienybė yra pa-

Į kapitalistus. Prieš porą savai-, siryžusi atsiekti didelių dalykų, 
! čių buvo pasirašyta sutartis plie-: kuriu mes tikimės iš jos, tai ji pri- 
! no sindikato su profesinėmis dar-! valo ‘būti ir politinė ir ūkinė”. 

’ j bininkų sąjungomis dviem me- Commonwealth konferencija šau- 
tam. Praeitą savaitę plieno sindi- kiama rugsėjo 10 d. Ji ir svarstys 
katas paskelbė pakeliąs plieno Britanijos įėjimą i Europos Bend- 

Jcainą už toną $6. Tai buvo nelauk-; raja Rinką*. Britanijoj vra ir stip-
I ta staigmena. Prez. Kennedy pir- rf opozicija. Ji bijo Europos tau- 
mą kartą piktai prabilo per radi- tų. konkurencijos, ypač tekstilės, 

į ją, televiziją ir perspėjo, kad pa- stiklo, keramikos, automobiliu ir 
. j naudos visas legalias priemones plieno srityse; jie mano ,kad Ėu- 

! šiam pakėlimui atšaukti. Dalis ropa jau pasiekusi didelės garny- 
vz A plieno b-viu atsisakė nuo kainu bos ir turis sekti atoslūgis* biio

i ŽZKZi P.3!“1™0 irtuo suardė 8a”“’oj'i: ir darbininku konkurencijos, ku-

i korespondentas atkreipė dėmesį į į 
i tai, kad min. Munters nė vienu žo-

lotovo susitarimų ir R. Europos; fronta
padalinimo į dvi sferas. Tačiau; , v‘ 
plačiai aprašė aplinkybes, kurio-
mis buvo pasirašyti Pabaltijo Gvinėjos perdavimą Indonezi- 
valstvbiu draugystės ir savitarpi-i j*1 j

nės pagalbos paktai su Sov. S-ga. i rika. Olandai sutiktų palikti N. 
įdomu, jog min. Munters atvi-! Gvinėją, jei būtų garantuota, kad

rai pripažįsta, kad pasirinkimas: JT praves gyventojų atsiklausi-

Olandijos vyriausybė svarsto N.Stalininkai kalti!
Jeigu jau destalinizacija vyk

doma Čekoslovakijoje, tai jos ne
begalima nepaisyti Pabaltijy. Ir 
čia pamažu užtepliojamas Stalino 
vardas. Bet visa ligšiolinė “de- bu*v27*nelengvas™"tačfau kraštas^ ma ir tam Panaudos stiprias kari- 
Jei«uŽPnXi ntanMunrLnktinn buv° Patekes tokion sudėtingon nes pajėgas. Olandai siekia užtik- 
fe; irinmlTnhf knri»tbūklėn kad nebuvę kitos išeities, į nnti papuasų apsisprendimo tei-
pačiu sovietu bus atitinkamai na £aip Pasiraš?ti- Toliau jis rašo:!.sę.
garsintos : “1939 m. spalio naktį is 4 i 5, die- Kuba nuteisė sukilėlius kalėti

Tuo tarnu švedu snaudoie at ' ną pries pasirašant Latvijos-So-i 30 metų bet kartu nustatė už
tuo taipu sveaų spaudoje at-,vietu sutarti, as ilgai sėdėjau L-ipkvi^no palva ir ninieines su- garsio susilaukė buv. paskutinio drauge su mūsų ambasadorium:^ galv-4Jr- p -

jai. Dideli spaudimą daro Ame-

rie laisvai galės kilnotis iš vienos 
valstybės i kitą; Britanijoj vis dar 
esąs stiprus nusistatymas prieš 
vokiečius. Yra baimės ir dėl galu
tinio britų Commonwealth suby
rėjimo.

Politiniai reikalai yra svarsto
mi ir šešių tarpe. Jie buvo kelia
mi pasikalbėjimuose De Gaulle su 
Italijos min. pirm. Fanfani ir 
Adenauerio susitikime su tuo pa
čiu Fanfani. Visi jaučia, kad su 
ūkiškais reikalais turi eiti ir po
litiniai, ir kariniai ir visi kiti.

Angliškoj spaudoj tvirtinama,
nuo $25.000 ligi $500.000.j esa. R. Vokietijos gyventojai ma- » 11 Tz -i i r\ i ta *> t»zai Lr *> I o tti i it • •  j • T T . 1 t t i • _

tiktai du įrengti visuomenei. Abu šal- lapinėmis, kurios daugiausia naudoja- pasaulio sunkumais nori tuojau ; 
tinai yra prie Sulphur kalno ir yra mos turistų. Palapinėms pastatyti yra: pat pasinaudoti “kapitalistai”.

neprikl. Latvijos užs. r. ministe-:Kocinš io darbo kambarvie iri a t“ x?ugi ^uv.vvv.f esa. K. Vokietijos gyventojai ma
rio Wilh. Munterso straipsnis, ku- j svarsčiaū. ar mes turėjome patar- ^>Un°J)a.rei^v^Vn n?’ s.usOun^j su
ri per visa puslapi išspausdino savo vvriausvbei dėti narašus 0Q^.^ra^*-.011}l-. Dabar reikalau--tija. reikės laukti nemažiau kaip 
Sov Sąjungos vyriausvbės orga- i ™ tS >vn nS ja Pini§ais lr tai didesnių sumų. 50 metu. Sakoma, kad “R. Vokie- 
nas IzvestUos. Pirmosiomis oku- i ^ūsu pasitS^ Mat’ Kubai re?kia Pirktl; tijos žmonės patys to nori”, t.y.
pacijos dienomis 1940 m. jis bu- Molotovu ii? Potiomkinu” Mes maistui. 60 sužeistų belaisvių bu-;gyventi atskirai. Faktai rodo ką 
vo suimtas ir su šeima deoortuo-: Oa ėmė - tęsia autlrSs - jog ^ grąžinta j Ameriką. Uz visus kita _ R. Vokietijos gyventojai 
tas i Rusijos gilumą. Nuo to lairi S Sašyff I beteU! bėg0 ir bėgtų’ -J'ei- -tlk Salėt^-:At-
ko jo -likimas bfivo visiškai- neži--Latviios-ecžistenciia ' .ro nori ^ąuti s.8-milijonus. į rodo, kad Vokietijos padalinimo
nomas. Kaip dabar paaiškėjo, jis Toliau straipsnyje giriama da- Berlyno klausimas nejuda. — non Ir komumstai ir anglai.
25-riems metam? o" 1*954 nOam- kartinė krašto santvarka, puolami Prez. Kennedy patikėtinis gen. Madridas. — Darbininku uniju 

iiuiiii) 1111: LH i n o, o icivUT iii. din i .v . . . v _ CUav ię Rprlvnn . . .
nestuotas ir an^vvendintas netoli išeiviai, vpac Amerikoje. Apia- t5’..?, > pastangomis, dalis pramones įmonių^es5U,°r?\^-aPg^^^ autorius daro isnūdi nasida- optimistiškai, bet pagrindo opti- Į s„tiko darbJninkams
ve leista aolankvti Rv°a o 1959 vu$i° komunistinei ideologijai. 1 ioo pezetų — $1.10 dienai. Daugelisvę ieis?a aplankyti Ky&ą. o d iau reikšmės t^ka D. Rusk, ilgai derejęsis su Gro- įmonių temoka 36 pezetas - 60 centu

iškirti tam faktui, kad Izvestijos J?'k<?’ dabai Vašingtone tęs tas . ...
leido susieti stalinizmą su Pabal-1 derybas su sovietų pasiuntimu; BONNA. — Bor.nos vyriausybes zi- leicio SUSieil Stalinizmą SU raoai TNAi.vvl-n nmcmcnrinrinc niomis. C'.pko<;lnvakiioip dar fphp&vvc-

nas Izvestijos. Pirmosiomis oku- ____ ___ ______ ___________
pacijos dienomis 1940 m. jis bu-1 Molotovu"ir* Potiomkinui Mes 
vo suimtas ir su šeima deportuo-: matėme. — tęsia autorius,

maistui. 60 sužeistų belaisvių bu-;gvVenti atskirai. Faktai rodo ka 
vo grąžinta į Ameriką. Už visus; _ r. Vokietijos gyventojai

Toliau straipsnyje giriama da- Berlyno klausimas nejuda. — nori ir komunistai ir anglai.

MADRIDAS. — Darbininkų unijų

r_____ ...J “kapitalistai”.
Abu ga- specialios stovyklavimo vietos su yan-Į Antai, šiuo atveju viena anglu fir- 

na modernūs pastatai ir turi didelius deniu bei kanalizacija. Jos prižiūrimos, nip sužinojusi Čekoslovakijos vai- 
maudymosi baseinus. Vienam basei- parko pareigūnų. Norint išsinuomoti i ,?■ ' „zUanlrio hūVlo naciciūlė -r * • •" į 7.".'-------- / ; V■ ’T”---- ’ • ---------
ne temperatūra yra maždaug 80 iki 88 kabinas arba viešbučiuose kambarius ™s nejaukią būklę pasisiūlė Tame straipsnyje paliečiami ir;tno valstybių inkorporacijos pra- 
laipsnių Fahrenheito, kitame — tem-' vasaros metu, geriau užsisakyti iš anks- j PatarnaUtį. SU1J ginti otalmo pa- istoriniai įvykiai. ’ DN Maskvos dzia. 
peratūra siekia žiemą ir vasarą 100 F. Į to per Alberta Turist Association. Ji; Franoje SU žeme, ir tai

, gali į teikia visas informacijas registruotų i visiškai prieinama kaina. Tik a t-1.
L

m. grįžti ir čia įsikurti.
Latvių Munters pasmilkymai

laipsnių. Turistai atvykę žiemą, o,------- ----- — --- ----------- v -v .
naudotis slidėmis anĮ sniego, o vėliau j nakvynės namų Banff miestelyje arba sakymo 1S Prahos londomske iir 
maudytis atvirame ore — karštame I apylinkės vietovėse. I ma dar nesulaukė .. .

BONN A. — Bonuos vyriausybės ži- 
Dobrynin. Esą amgasadorius pa- niomis, Čekoslovakijoje dar tebegyve- 
siūlys praeitais metais prez. Ken- ”a iss.ooo vokiečių kilmės žmonių, iš 
nedy mesta minti, kad keliai, ve- i“ ’.° ®?® .yr?. P^’Įke norą pcrsikel- 
dantieji i Berlyną iš Vakaru, bū- i * \ v ?raha ko1 kas dar ne* 
tu administruojami tarptautinės - Senegalijos pre-
admimstl acijos* Kartu pinasi U. ? zidentas, palankus Vakarams, pareis- 
Amerikos užsimojimas pradėti ^ė, kad jo kraštas siunčia studentus 

bandymus atvirame ore. Visos dentai grįžę iš Maskvos, būna antiko- 
derybos SU Rusija eina niekais,' munistai, o kai grįžta iš Paryžiaus, tai 
nes nerandama būdų kaip prieiti paraudę.

Vienų verčia, kitų stato
ęf'do knr anksčiau buvo Stalinas i j kc, Kad jo Kraštas siunčia studentusstalo, kur anksčiau nuyo Mannas. į dar si menesi atominiu bombų į Rusija, ne i Prancūzija. Esą, stu- Veliau mes vėl lauksime, kas jį - - ... - «
pavaduotų. Ir taip laikas vis slen
ka, belaukiant vis naujų įsaky-.
mų ...” - E.

Vašingtone leidžiamas kelių mi- 
\ lijonų egz. tiražo AFL-CIO darbo 
i unijų mėn. leidinys “AFL-CIO 
i Free Trade Union News” balan

są. Jie džiaugėsi ir garbino Pe- tų, jiems irgi daug padeda. Kraš- (Bbz^slraip^ 
roną. p® trūksta butų, daug kur nėraiva: sovietinio pavergimo prigim-

Perono planams daug padėjo' elektros, vanduo išjungiamas va-‘tįs" Prisiminės kad JAV D Bri 
žmona Jieya kuri dar ir šiandien landom ar visam pusdieniui, gat- tanija ir kiti kraštai nepripažįsta1

Kritiškoms Argentinos dienoms artėjant
Krašto prezidentas Frondizi yra 

kalinamas. Jo vietą užėmė buvęs 
parlamento pirm. Guido, remia
mas karinių pajėgų. Aštri krizė 
gali prasiveržti gegužės pradžio
je, kai ims rinktis naujasis par
lamentas su daugybe peronistų 
atstovų. Visoj eilėj provincijų 
rinkimų rezuftatai dar Frondizi 
valdžios buvo panaikinti. Galimas 
dalykas, peronistai jėga reikalaus 
atšaukti visus panaikinimus ir įsi
leisti valdžion. Visame krašte vy
rauja susirūpinimas.

Nuo dabartinės Argentinos kri
zės išsprendimo iš dalies priklau
so visa P. Amerikos ateitis. JAV, 
vykdydamos savo “Alliance for 
Progress” planą, tikėjosi Argen
tiną pastatyti pavyzdžiu. Tačiau 
paskutinieji rinkimai kovo 18 d. j 
pastatė tą 21 mil. tautą į neaiškią 
padėtį, iš kurios bus gana sunku 
išsikapstyti.

Šio šimtmečio pradžioje Argen
tina buvo pažangiausia, demokra
tiškiausia ir greičiausiai auganti 
valstybė Amerikos kontinente, 
neskaitant JAV. Jos ekonominis' 
augimas pralenkė net Kanadą.! 
Bet tie gerieji laikai baigėsi II D. 
karo metu.

Argentinos Mussolini
1945 m. jaunas pulk. Juan Pc- 

ron perėmė iš armijos valstybės 
vairą ir pasuko Argentinos gyve- jėgus jų išspręsti, 
nimą kita linkme. Jis savo veda
mai politikai įgyvendinti panau
dojo masių psichologiją. Ivgiai | 
kain Hitleris ir Mussolini. Jis iš į šiuo metu yra komunistai, kurių 
provincijų atsikvietė į miestus: partijai dar uždrausta rinkimuose 
mases vargšų piliečių ir darbinin- j dalyvauti. Jie retai mini Castro 
kų ir nanaudojo juos savo tiks-(vardą, bet visur linksniuoja Pe
lams. Būriai bedarbiu ir šiaip vi- roną, kuriam valdant darbininkai 
šokių perėjūnų, suolūdc į mips- * turėjo privilegijų. Frondizi jiems 
tus. tapo didžiausiais Perono šąli-i yra krašto išdavikas ir JAV impe- 
ninkais. Visiems buvo pakelti at-'rializmo įrankis. Ir komunistai ir
« « • V • . - - - . * m *

roną. PASIPIKTINO “KARIO” ŽE
MĖLAPIU. — Fed. Vokietijoje 

leidžiamas ir jau 13 m. išeinąs 
vad. Lietuvos vokiečių mėnesinis 
laikraštis “Heimatstimme” 4 n-ry 
visą savo leidinio puslapį paskyrė 
Brooklvne leidžiamam “Kario” 
žurnalui ryšium su jo pernai pa- 

* skelbtomis Lietuvos valstybės šie- 
išrinkta peronistų. Peronistus pa-; Straipsnis baigiamas vieno lietu- nomls ir V- Mantvydo straipsniu, 
laikė komunistai ir Castro šalinin- 'vio menininko žodžiais, rašytais Laikraščiui labai nepatiko, kad 
kai. o visų kitų balsai pasiskirstė draugui, gyvenančiam JAV-se: į Lietuvos ribas įtraukti Rytprū- 
įvairiomis kryptimis tarp armijos,! “Mes pasirengę dideliems žy- šiai ir Klaipėdos kraštas, ar kad 
radikalų partijos ir Bažnyčios. j ' ’* ’ - • • * « -

vės negrįstos, traukiniai ir auto
busai perpildyti.

Iš lūpų i lūpas ...
Prieš rinkimus iš lūpų į lūpas lietuvių persekiojimus, išvežimus, 

ėjo skatinimai balsuoti už pero- ūkinę santvarką, prekių kainas, 
nistus, kuriem. Frondizi leido vie- pinigų vertę, pramonės padėtį, 
šai pasireikšti. Iš 19 Argentinos į kolchozus, lietuvių komunistų 
rajonų gubernatorių net 10 buvo; vaidmenį, nustalinimo reiškinius.

daugelio darbininkų yra laikoma 
didvyre. Ji tapo populiaresne net 
už savo vyrą. Septyniems metams 
praslinkus Perono Argentina jau 
nebesuvedė galo su galu. Jievai 
mirus, prasidėjo Perono vargai. 
Pagaliau jis pradėjo viešą kovą 
prieš Bažnyčią. 1955 m. buvo nu
verstas ir išbėgo Ispanijon, išsi- 
veždamas beveik visas Argentinos 
aukso atsargas.

Išrenkamas Frondizi
1958 m. valstybės prezidentu 

išrenkamas Frondizi, kurį tuo 
metu palaikė visi Perono šalinin-. 
kai. tikėdamiesi tos pačios politi-Į 
kos. Peronistai betgi juo labai nu ; 
sivylė, nes, norint kraštą pastaty-' 
ti ant kojų ekonomiškai, reikėjo' Labai įdomių žinių apie pir-:kai buvo išformuoti ir paleistieji; 
gerokai apkarpyti darbininkų at-jnuiosius Kanados imigrantus lie- kariai aprūpinti žemės sklypais, 
lyginimus ir kitas jų laisves. Pe-‘ 
ronistai tada pradėjo kovą prieš 
Frondizi. 1960 m. rinkimuose jo 
populiarumas sumažėjo. Balsavi
mo metu rasta arti 2 mil. tuščių 
balsų. Frondizi mėgino įsiteikti 
peroiiistams, legalizuodamas Dar
bo Federaciją, kuri po Perono pa
bėgimo buvo uždaryta. Darbinin
kams buvo pakelti atlyginimai. 
Kainos ėmė kilti. Prasidėjo įvai
rios krizės, ir Frondizi nebuvo pa-

Pabaltijo kraštų pavergimo, auto
rius išsamiai nupasakoja sovietų 

[okupaciją, jų rinkiminę techniką.

Kas naujo Kanadoje?
1962-1963 M. VALSTYBĖS
BIUDŽETAS buvo paskelbtas 

finansų ministerio D. Fleming ba
landžio 10 d. Biudžete didelių pa
keitimų nepadaryta. Mokesčiai 
pavieniams mokėtojams nesuma
žinti. Gal svarbiausias pakeitimas, 
kad tėvai galės atskaityti už kiek
vieną vaiką $300 vietoje buvusių 
$250. Taip pat už kitus išlaikomus 
šeimos narius bus galima atskai
tyti po $550 vietoje ankstyvesnių

Hoffą, Kanadoje yra 1,5 mil. or
ganizuotų darbininkų ir 3 mil. ne
priklausančių jokiom unijom. 
Hoffos tikslas — paimti visas Ka- . 
nados unijas savo kontrolėm

PRIEŠ 100 METŲ KANADA 
turėjo' tik 3V2 mil. gyventojų. 
1961 m. gyventojų surašymo duo
menimis, Kanadoje yra 18.300. 
000 gyventojų. Gyventojų skai
čiaus didėjimas, lyginant su ki-e į? . ° w e , ** p) • j • . • v • • i IV 11 yvvV Vlvlvjv d 11 IvOvV VvOHlU Vici L4O vi A v* J1 i 1 aj glllcXllv O vi 1

igiams. Mes jau turime įsakymus Borissow pavadinti Beržynais ir $500 Numatytas valdžios defici- tomis pasaulio valstybėmis, yra 
įrioglinti Chruščiovą ant pjede- Molodečnas — Krėva. Heiraat-j tas.— §745 Praėjusiais me- vienas žemiausiu.

stimme pabrėžė, kad, girdi, rei-} tais buvo $791 mil Biudžeta labai 
kia reikalauti laisvo apsisprendi-: kritikav0 opozicijos vadas L. B.
1110 teises visoms tautoms ir tai I ppar<;nn 
liečia Klaipėdos kraštą. E.

1 KONSERVATORIAMS PRA-
VEDUS SENATO reformą, pa-

Pirmieji lietuviai Kanadoje

-------r_________ ... o-------- - — - -ro. - ---------- .------------ PAŠILES BAŽNYČIA Lkmer- gaĮ kurįą visi 75 metų senatoriai 
m. “Aidų” 3 nr. straipsnyje “Lie- mutinės Kanados pasieniais. Ar i £es apskr. uždaryta s.m. kovo 22. gus paleidžiami pensijon, žymiai 
tuviai britų kare prieš JAV. Pa- iš įsikūrusių lietuvių karių kas-'žmones labai liūdi, bet nieko ne-
gal jo surinktas žinias, po Lietu- j nors išlaikė ilgesniam laikui sa- gah padaryti. Uždarymo pnezas- 26 liberalai ir 5 konservatoriai

tuvius pateikia dr. K. Jurgėla š. Buvo apgyvendinti daugiausia že-

sumažės liberalų persvara senate.

Perono —Castro frontas
Geriausi peronistų talkininkai

lyginimai, mokami metiniai prie- peronistai dabar skelbia, kad, su- sudaryti dė Watteville pulko są 
ii* rlii/vzlATVVZAz* l/x»*i DAVAmii <yAl nrA/lAlu TZ U.maAIa

vos-Lenkijos valstybės panaikini-;vo tautybės žymes, yra nežinoma, tis nežinoma, 
mo lietuviai tarnavo netik oku- Taip pat nežinoma, kokiam skai-j 
pantų daliniuose, bet ir prancūzų ; čiui pavyko laimingai įsikurti Ka-i 
revoliucinėje armijoje. Lietuviai! nados žemėje.
spietėsi Kniazevičiaus, o lenkai T" .
— Dambrovskio legijone. Napo- pirmieji lietuviai Kanadon atvyko 
leono karų metais jų daug pateko prieš 139 metus.
i anglų nelaisvę ir buvo suver- 
buoti į anglų kariuomenę. Anglai, 
sudarę ištisus svetimšalių dali
nius, nesiuntė jų prieš prancūzus, 
bet atsiuntė į Kanadą kovoti prieš 
amerikiečius. Taip 1813 m. gegu
žės 18 d. į Halifaksą atplaukė du 
svetimšalių pulkai, vadinami pa
gal iu vadu vardus — de Watte
ville ir dcMcuron. K. Jurgėlai pa
vyko gauti iš britų karo ministe
rijos archyvų tų piilkų originaliu 
dokumentu mikrofilmus. Aiškiau

Iš šių informacijų matyti, kadi 
rminii lietuviai Knnqdnn ntvvkn ’

praras vietas senate. Senatoriai 
nėra Kanadoje renkami, bet pa
skiriami min. kabineto.

dai ir duodamos kitos lengvatos.! grįžus Peronui, vėl pradėtų jiems 
Darbininkai tačiau niekad nesu- kristi “mana iš dangaus”' Sąly- 
prato, kad tai veda kraštą į chao- ? gos. po 4 Frondizi valdymo me-

rašai. K. Jurgėla šiame Dulke pri 
skaito apie 100 tikrų lietuvių.

1815 m. pasibaigus karui, pul

Tunelis po Alpėmis
Tunelis, jungiąs šiaurinę ir pie

tinę Europą buvo užbaigtas ba
landžio 5 d. Tai 4 mylių ilgumo 
kelias po Alpėmis, jungiąs Švei-' 
cariją su Italija. Juo bus naudo-* 
jamasi daugiausia žiemos mėne
siais. kai visi kiti keliai yra užblo
kuoti sniego. Europos ekonomi
jai augant tam tuneliui priskiria
ma daug reikšmės. Žiemos mėne
siais šviežios daržovės iš saulėtos ’ 
Italijos galės sunkvežimiais būti j 
pervežamos į šiaurinę Europą. I

ELEMENTORIUS E
IŠMOKYS VAIKUS 

LENGVIAUSIAI SKAITYTI 
i

Paruošė žinomas pedagogas 
IGNAS MALENAS 

pačiu naujausiu metodu.
Vaikus galima pradėti mokyti skai
tyti jau 4 metų, kai tik susidomi 
skaitymu.
Elementorius yra gausiai iliustruo
tas dail. V. Simankevičiaus spalvo
tais piešiniais.
Yšlėido “Ateitis” Brooklvnc. N.Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Italijoj. 
Kaina $2.50.

Gaunama adresu: 
ATEITIS, 910 Willoughby Avė., 

Brooklyn 21, N.Y. 
ir pas platintojus.

JAV AMBASADORIUS
KANADAI L. T. Merchant atsi

sakė iš pareigų ir išeina i pensiją. 
Ambasadorius yra buvęs užsienio 
reik. min. Dulles vienas iš padė
jėjų ir gabus diplomatas. Jo atsi
sakymas iš pareigų yra apgaili
mas valdžios sluogsnių.

URANTJUS DAVĖ KANADAI 
apie $l’/2 bilijono pajamų. Anks
čiau, kol nebuvo suskaldytas ato
mas, uranijus buvo beveik bever
tis. tačiau dabar kas metai Kana
da jo parduoda 20-30 mil. svarų. 
Tai žymiai prisideda prie krašto 
ekonomijos pakėlimo.

TABAKO AUGINTOJAI
Ontario prov. turi dar apie $20 
mil. vertės neparduoto tabako. 
Pagal Imperial Tobacco b-vę, tas 
tabakas ir liks neparduotas: tai 
sudarytų ūkininkams žymius nuo
stolius. Vyksta kova tarp tabako 
b-viu ir pačių ūkininkų sudaryto 
Marketing Board. Tabako ūkinin
kai nepatenkinti valdžios laikyse
na.

SOVIETU AMBASADORIUS 
kalbėjo 800 studentų Vancouvery- 
je ir aiškino pasaulinę politiką so
vietiniu požiūriu. Vienam studen
tui paklausus, kodėl tūkstančiai

KOMUNTSTAI FEDERACI
NIUOSE RINKIMUOSE numa

to išstatytis tik 5 kandidatus. Vi- 
snsc apylinkėse, kur tie savo kan
didatų neturės, palaikys Naująją Į vokiečių iš R. Vokietijos stengiasi 
Demokratinę Partiją. v J'1 " ' ’ s

KANADOS DARBININKAMS 
ORGANIZUOTI J. Hoffa, tarp

tautinės Teamsters unijos vadas, 
kasmet išleidžia $600.000. Pagal

perbėgti i Vakarus, ambasadorius 
Arutunian atsakė: '‘Sprendžiant 
iš paties akcento, manau, kad pats 
gali i tai atsakyti”. Studentų audi
torija tą ambasadoriaus pastabą 
nušvilpė.
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mažiesiems

Einam i PrisikėlimąDail. F. Dvilaitytė

ŽIBURĖLIAI ■mošų
Velykų pavasaris
Sušvito salutė, prapliupo upeliai. 
Atbudo iš miego varlytė, meškutis, 
Išlindo nedrąsiai melsvoji žibutė, 
Ir klega visokiais balseliais vaikai 
Sukdami ant pievelės virvutę.
O pavasaris tepa, o taško dažais:
Pievelę žaliai, varlytę rudai
Ir auksine spalva mažą pienės galvutę.
Kiškis jam iš paskos, su krepšeliu mamos, 
Vis pamerkia į dažą marguti.
Kol vėjelis papūs ir dažus nudžiovins, 
Bus kiškelio pintinė pilna 
Kiaušinėlių gražių, kaip pievelė žalia.
Ankstų Velykų rytą vaikučiai pabus
Ir ras kiškelio margučius. B. m.

Prisikėlimas
Tulpės pumpurėlis 
Ir žibutės žiedas, 
Iš varganos žemės 
Pavasari kėlės. 
Tekėjo dieviškas 
Ir tyras šaltinis, 
Danguje ir žemėj. 
Aušt prisikėlimas!

S. Slavinskienė

Katinas ir žvirblis
V. ŠMAIŽIENĖ

uo-Buvo graži, saulėta pavasario1 Katinas pastovėjo, paraitė 
diena. Visur buvo atdari langai ir degą ir atsargiai pasidėjo savo au- 
toks kvepiantis oras veržėsi pro ką ant žemės, žvirbliukas nei 
juos i vidų. įėjau i virtuvę, gi žiū- Krust! Tada katinas Įsitikinęs, kad 

į ria, žvirbliukas palubėje skraido, oaukštelis nebegyvas, ėmė su juo
— Mamyt,—sušukau, — žvirb- žaisti. Pradžioje tik taip sau, čia 

! lis ilėkė i virtuve! 
i • • w

ii

Jau Velykos
Jau Velykos! Jau Velykos! 
Varpas gausti ima.
Gęsta žvaigždės — paskubėkim 
Į Prisikėlimą.
Aleliuja! Aleliuja!
Visa žemė gieda, -
Saulei glostant žibuoklėlės 
Pirmutinį žiedą. 
Kėlės Kristus, Atpirkėjas! 
Jis širdelėj mano. 
Išbučiuotas, pamyluotas 
Jau apsigyveno.

i Jonas Minelga

PASTABOS, pastabėlės...
j . s v Edvardas bulaitis

Kalbėjimas ar rašymas Lietuvos bei 
lietuvių reikalu savųjų tarpe yra ge
ras dalykas, bet jis duoda ribotus re
zultatus, nes lietuvių kalba retam iš 
kitataučių yra suprantama. Norint pa
siekti platesnes mases, reikia naudoti 
anglų ar kurią kitą “didžiąją” kalbą.

Tačiau leidinių tomis kalbomis mes 
beveik neturime (“Lituanus” yra, be
ne vienintelė išimtis). Tad tenka 
skverbtis į bendruosius kitomis kalbo
mis leidžiamus mokslinius ar politi
nius leidinius, kuriuose karts nuo kar
to pasirodo lietuviškas problemas nag
rinėjančių rašinių.

1962 m. sausio mėn. “Journal of daroma? Turbūt, tik padejuojama, pa- 
Central European Affairs”, leidžia- sišvaistoma žodžiais ir reikalas nume- 
mas Colorado un-to, paskelbė Alberto tarnas į šalį.

Čia pabaltiečiams atstovauja tik 
“Latvian Information Bulletin’’ iš Wa
shington, D.C. Kiek žinome, ir Lietu
vos atstovybė Vašingtone anksčiau lei
do biuletenį anglų kalba. Kaip su juo 
dabar yra? Ar jis išeina? Jeigu taip, 
kodėl nematome jo tokioje svarbioje 
bibliotekoje? Taip pat ir Amerikos 
Lietuvių Taryba išlaiko Informacijos 
Centrą Niujorke. Kur jos informaci
niai leidiniai apie Lietuvą? Beje, čia 
nematome ir “Lituanus” žurnalo.

Jau nuo seno yra dejuojama, jog mū
sų informacija anglų kalba yra apverk
tinoje padėtyje. Bet kas tuo reikalu

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

"DIEVO VAISA
Pariio^kuiu^r.^ 
Mišių maldos, rožinis, 
keliasi

' ‘ J nusisuka, čia nugina, išskėtęs
— Tai nieko, jis išskris, — at- priešakines kojytes pašoka i vir- 

j sakė mamytė. šų, o žvirblis vis nė krust! Paga-
O aš kitaip galvojau. Aš pano-Uiau visai jau Įsismaginęs katinas 

rau žvirbleli pagauti, palaikyti tik švyst ir išmetė kojyte žvirblį 
rankose ir juo pasidžiaugti. Taigi augštyn. Krisdamas žemyn,rankose ir juo pasidžiaugti. Taigi, augštyn. 
skubiai uždariau langą ir ėmiau 
paukšteli gaudyti. Vargšas žvirb
lelis stengėsi man nepasiduoti ir. 
norėdamas kuogreičiausiai iš pa
vojaus pasprukti, puolė i langą, 
atsimušė i stiklą ir nukrito že
mėn. Mat. žvirblis manė, kad tai i 
tik skylė sienoje. Jis nežinojo, kad 
lange yra stiklas. Aš puoliau prie 
paukštelio, bet greičiau už mane 

Į puolė katinas, kuris miegojo po 
stalu... Jis pasiėmė žvirbleli 

j tarp dantų, išpūtė uodegą ir niur- 
| nedarnas bėgo prie durų. Aš no- 
! rėjau žvirbli atimti, bet mamytė 
i neleido. Ji žinojo, kad katinas ge- 
Į ruoju žvirblio neatiduos ir būtų
mane gerokai nagais apdraskęs.

Ėmiau verkti, taip man buvo 
1 gaila žvirbliuko!

— Turėjai neuždaryti lango. — 
tarė mamytė, — ir to nebūtų atsi
tikę.

Tai sakydama ji atidarė duris 
ir katinas išdūmė i lauką. Mudvi

' su mamvte taip pat išėjom. Žvirb-1

spurdėjo, atrodė, kad jis jau ne 
begyvąs.

Šiandien lyja purienom, 
; Rytoj gal lis žibutėm 
i Ir pasipuoš atkalnė
Gražiom, melsvom akutėm.

i Lizdelis dar apleistas.
Bet tuoj sugrįš paukšteliai. 
Linksmiau ims šokinėti
Iš po žiemos kiškeliai.

—= ----------------------- liai. bet jau nebečiulbėjo. Pasi-; Pasidairvk kiemelv —
— Oi. kaip ilgai miegojai, šal- žiūrėjo ir nuskrido. Atšokavo zui- stebuklus pamatysi,

tinėli. pasijudink, pasijudink! — įkutis. Kaip lenda iš po' žemės
sušuko saulutė. . į — O, koks nešvarus vanduo!; Diegeliai senoj lysvėj.

Šaltinėlis žvilgterėjo i save ir Kaip gali tokiame i save pasižiū-i 
pamatė tyrą, sraunų vandenėli rėti, — ir nustriksėjo toliau.
sruvenant. i visi paliko šaltinėli. Nieks ne-

— Bėk. šaltinėli, nesustok, tu beatėjo atsigert, nei i jo vandeni 
turi pradėti dirbti, rausti vis pla-; pasjžįūrėt. 
tesnę vagelę, nešk šakeles ir 1 
šiukšleles tolyn, valyt sau kelią, 
vis platėt ir gilėt ir būt naudin 
gas.

Ir šoko šaltinėlis i darbą: čiur 
leno, yrėsi tolyn, skynėsi sau ke
lią per šakas, šiukšles ir vis pla
tėjo. skaidrėjo. O paukšteliai ant blogai padaręs ir mėgino pajudėt.' 
šakelių palinkusiu^besisupdami. į bet jau nebegalėjo, nes žolės bu-

vo visiškai užraizgiusios kelią.
Taip šaltinėlis vietoj stovėda

mas vis nyko ir nyko, kol paga-

Nubudo šaltinėlis ir išvydo sau-! Po kelių dienų atskrido paukšte-, 
lute skaisčiai šviečiant. i’’*’ 1'"‘ ""

Kaip kraunas pumpurėliai 
Žiedeliai išsiskleidžia 
Ir, kaip rasos lašely 
Saulutė šypsos, žaidžia.

— Kas gi atsitiko? — galvojo Taigi nepyk, kad krinta 
šaltinėlis. O gi žvilgterėjo i save Liekis iš debesėlio.

• ir mato: visas apžėlęs, maurais: Jisai maitina žemę, 
i apaugęs, šiukšlėmis užkritęs. Van-: Tave ir pumpurėli. 
; duo purvinas.

Nusiminė šaltinėlis, susiprato: ______________

jo tyrą vandenėli žiūrėdami, čiul
bėjo, čirškė, atgijusia gamta 
džiaugės:.

Greit šaltinėlis pavargo ir su
stojo dauboje pailsėti. Kaip sma- liau visai išdžiūvo.
gu! Kaip gera klausytis paukšte-1 
lių dainelių.

— Kam aš turiu skubėti, dirb-j 
ti? — galvojo šaltinėlis. — Čia! 
taip gera stovėti. Neklausysiu tos 
pikčiurnos saulės!

Ir sustojo šaltinėlis.
Atbėga stirnelė, kiškelis atsi

gerti, o šaltinėlis džiaugiasi, sau
lutėj šildosi ir nesijudina.

Bet neilgai džiaugėsi šaltinėlis.

ROSEBANK 
Animal Hospital

Veterin. dr. A. VANAGS
Rosebank Rd. North, Pickering 

Township. 1 mylia i rytus nuo Hw. 
Nr. 2 ir Sheppard Ave., 100 jardų i’ 
šiaure nuo Hw. Nr. 2.

Telefonas TE. 9-1822

SHOES

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI...
mūsų naujų pavasarinių batelių

elegantiškai pagamintų
patogiam nešiojimui

mūsų specialybė

įvairaus pločio

Augšti ir svajingi 
kvlnys. Smaili ir. 
apskriti galai. Hau|Ou$w$ 
pavasarinės mados.

Daugelis įvairiu 
ridutinrais, pustau 
žemais ir žemais 
kulnimis. Tai pat 

moteriški su raiščiais.

Dėmesio siunčiantiems siuntinius i Europą!
Speciali NUOLAIDA 10% atsinešusienis ši skelbimą. 

Taip pat VYRIŠKI BATAI įvairaus pločio.
Tik viena krautuvė

830 Bloor W. (prie Shaw) LE. 6-4093

sįos giesmės

Spaudos B-vė “Žiburiai”^;
941 - Dtindaš St. W.,Torontoę 

Canada. U

šiol nieko konfcrė^esnio šioje sri^ję/. 
vis dar nepadarytai ; -

Anglų k. leidinių, kurie žvelgia į 
padėtį Šov. Sąjungoje vis daugėja, štai 
“Institute for the Study of the USSR” 
leidžia mėnesinį biuletenį 64 psi.; “The 
Joint Committee on Slavic Studies” — 
savaitinį žurnalą 40 psi. “The Current 
Digest of the Soviet Press”; “Amerk 
can Geographical Society” 
žurnalą 74 psi.
Review and Translation”; Glasgowo . 
un-tas — trimėnesinį žurnalą 100 psi. 
— “Soviet Studies” ir kt.

Jeigu paskaitytume šiuos leidinius, 
kaikur turėtume pasakyti, kad tuo da-

N. Tarulio straipsnį “A Heavy Popu
lation Loss in Lithuania”, šiame 14 
puslapių straipsnyje autorius žvelgia 
į Lietuvos gyventojų skaičiaus suma
žėjimą sovietų, okupacijos metais.

Jis čia nurodo nemaža šaltinių, ku
riais remia savo teigimus. Vienas ju, 
paruoštas “Consultative Assembly of 
the Council of Europe” reikalui, sako, 
kad normaliose sąlygose Lietuvos gy
ventojų skaičius 1959 m. turėjęs siek- nimas mūsų tarpe yra nepakankamas, 
ti 3.900.000. Tačiau tais metais jų pri- Daugelis, kurie bando tai daryti, netu-:roma propaganda sovietams. Teigiamas

suspurdėjo, čirkštelė-paukštelis
j jo, suplasnojo sparneliais ir, kaip 
; kulka, pakilo augštyn! Katinas 
s kad sukniauks baisiu balsu, kad 
; šoks paskui žvirbli, bet tas jau 
Į buvo ties medžio viršūne. Aš gi 
j iš džiaugsmo plojau rankomis, šo
kau ir juokiausi iš katino, kad ji 
taip gražiai žvirblis apstatė.,

— Matyt, seno ir gudraus žvirb-

Žinoma, galbūt yra “svarbesnių” 
klausimų — kaip ginčai kas eis pas 
JAV prezidentą, kas ten pirmoje eilėje 
turės atsistoti, kieno nuopelnai yra di
desni laisvinimo darbe bei dešimtys ki
tų. Tačiau tarp jų išspręskime bent 
vieną mažyti dalykėli — kas parūpins 
literatūros anglų kalba apie Lietuvą?

Padėties šių dienų Lietuvoje verti-

skaityta tik 2.400.000. Pusantro mill- ri šiai sričiai pasiruošimo, remiasi 
jono skirtumas yra taip padalinamas: ’ duomenimis “iš kepurės”, 
nacių išnaikinta — 300.000, evakuota! 
Į Rytus — 60.000, žuvusių partizanų— 
50.000, repatrijuota Į Lenkiją 
000, deportuota i Sov. Sąjungą 
000, išvežta Į Rusiją 
100.000. Likutis, siekiantis 460.000, 
galimas paaiškinti sovietų valdymo me
tais susidaręs natūralaus prieauglio 
sumažėjimas.

Panašūs straipsniai anglų kalba iš
einančiuose žurnaluose yra labai bran
gintini reiškiniai. Tik, reikia pripažin
ti, jie nėra dažni.

- 180.
- 350.

savanoriais” —

menesim
Soviet Geography:

betgi reiškinys yra tas, jog nesisten
giama atsitverti. siena ir nuo proble
mų, su kuriomis anksčiau ar vėliau 
teks susidurti. “Nelaikąs šunis lakin- . 
ti, kai reikia eiti i medžioklę”,— la-

Buvo balsų, jog reikėtų ši reikalą 
išimti iš mūsų “politikų” bei “rėksnių” 
kategorijos žmonių ir jį perkelti aka- 
deminėn plotmėn, kur būtų operuoja- Į bai tiksliai pastebėjo mūsų liaudies iŠ. 
ma ne jausmais, bet faktais. Tačiau iki mintis.

Ii; ’ - 7 '
L— Jaunas nebūni taip lengvai iš 
| katino nagų išsisukęs.

! • • «
Mokytojas klausinėja vaikus.' 

: ką jų tėvai veikia.
Kai atėjo Jonuko eilė, tai jis 

sako:
— Mano tėvelis nieko neveikia, 

tiktai stovi. Jis yra policininkas.

>waag

i Mokomės piešti dail. J
V. Šmaižienė mokykloje.

Račkaus

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

LTD.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI v

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami
labai nupigintomis kainomis.

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios modos baidus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

Lenkiškos knygos Lietuvoje
Glos Polski” 1962 m. kovo nr. apie j kiewicz “Nurt žycia” ir “Sonety milos- ' 
..............  ’* ‘ ” ne”, Prusa “Faraon”, Iwaszkiewicz no

velių rinkinys, L Parandowski “Petrar
ka” ir S. Lema “Oblok Magellana”. - •

Jau parengtų spausdinti knygų eilė
je yra didelis tomas lenkiškos poezi
jos. Paminėtam .15 meta Jaįkįptarpy 
Lietuvoj iš viso pasirodė daugiau 1.000 
pavadinimų lenkiškų knygų, brošiūrų 
ir kt. leidinių lenkų kalba, bendrame 
skaičiuje apie 3 mil. egzempliorių. Be 
to, daugelis knygynų parduoda ir im-_ 
portuotas iš Lenkijos knygas. Apie to- ** 
kių knygų pardavimo skaičių galima ° 
spręsti iš vieno Vilniaus knygyno apy- 1 
vartos. Ji siekia 3.000 naujų rublių 
kas mėnesį”.

“Glos Polski” pasigenda statistikos 
— kiek lenkų gyvena tame “lietuvis- , 
kame-sovietiniame” Vilniuje^ jo apy- 

i linkėse, ir pačioj Lietuvoj, kur nuo

Leidinys apie Čikagos lietuvius
„ . . . i kur pasibaigia lietuvis; prasideda len

toj seno Kruta lietuviai, ku-. Taip pat ineuziagos rinkimo uaioe jam , ųas -r a^virkščiai
I Lenkai tebėra suinteresuoti savo 

_ ’kultūros plitimu Lietuvoje, džiaugiasi

Lankantis “Library of International 
Relations” Čikagoje teko užtikti nema
ža Įvairių tautų leidžiamų periodinių 
leidinių anglų kalba. Ypatingai gražiai 
atrodė jugoslavų leidiniai, kurių čia 
yra astuoniais atskirais pavadinimais. 
Taip pat ir kitų tautų periodika anglų 
kalba ir maloni akiai bei smagi skai
tyti.

Reikalas yra kiek liūdnesnis su Pa
baltijo valstybių periodika anglų kal
ba. Žinoma, joms negalima taikyti to 
paties masto kaip kitoms laisvoms 
valstybėms, bet šio to vistiek būtų ga
lima laukti.

lenkiškas knygas Lietuvoje atspaude 
rasini, kurio informacijos ihitos iš Len
kijos spaudos.

“Lenkijos literatūra Sovietų Sąjun
gos tąutinėse respublikose užima rei
kiamą vietą, tačiau Lietuva laikytina 
viena laimingiausių išimčių. Nuo 1945 
m. čia išleista net 45 lenkų autorių 
knygos, 550.000 egzempliorių. Į tą 
skaičių Įeina didelė dalis ir mūsų kla
sikų. O taip pat ir vėliausioji literatū
ra, iš kurios mus džiugina J. Andrze- 
jewskio “Popiol i diament”, I. Newer- 
lego “Chlopiec z Salskich Stepow”, N. 
Rolleczek “Drewniany rožaniec” ir K. 
Niziurskiego “Księga urwisow”.

“šių metų sovietinės Lietuvos Gro
žinės literatūros leidyklos plane yra 
šeši lenkiški leidiniai, jų tarpe — Mic-

rie per daugelį metų atliko tokius dar< padeda ir keli kiti talkininkai, 
bus, apie kuriuos kitos lietuvių kolo-i Nors A. Ambrose nėra pirmos jau-!, T’"
nijos tik svajoti galėjo. nvstės žnwgus ir dažnekai skundžiasi kultUr,°S P’,t,mlU ■

v. .. .. . ^-^!nysies zm0i5US ir aazncKai sKunuziasi savOs knygos eksportu ir pabrėžia, kad
Kad ate’pancjos kartos žinotų apie į sav0 užsimojimą visą šie- valstybinių sienų pakeitimas nekeičia

Čikagos lietuvių veiklą, cikagiet.s, se- ir Iaiką įdeda Jis žin0> kad ne tik ribu. fie linke laikyti Ied.
l AnlbrOtSe.?U,n ,ne sveikatos ir laiko šis darbas kainuoja, i kais ir tuos, kurie, paskaitydami len- ‘ 

.sleisti “ČikagosJietuvių istoriją , ku- bet ir nemaža pinigų Bet dėl to nenu. į kį-kaj bando rastj ir pa.
!lojc.vliptų niedzia'?“ nu®P.aclu p’rmų‘ simena — sako dalis pinigu gal sugriš. bėgti nuo prievarta brukamos rusu ‘ 
jų Čikagos lietuvių judej.mo dienų 0 jeigu ne _ tiek t0 «žmona neseniai i kultūros.
iki šhj lainų. Jis ilgą laiką gyvenda- palaidojau, o mano dienos, irgi neilgos, 
mas Čikagoje, turėjo progą stebėti. ^ad kam ^ja man pinigai. Išleisiu j 
vietos lietuvių veikimą, ji^ aprašyti., knygą, tai tautiečiai bent pasiskaityti 
Tarp kita ko, A. Ambrose iš Čikagos ■ ga]ės, o ateities istorikai čia ras sau! 
lietuvių veiklos registravimo vienu lai- medžiagos”,__kalba jis.
ku net “duona valgė”, dirbdamas prie ® \ . .
Darbo Progreso Administracijos, či- J? tM^’ ta* vertingas A. Ambroses 
kagos viešosios bibliotekos, Čikagos «^imojimas, vertas visų paramos. Je>- 
un-to ir Northwestern un-to vykdyto g« kas norėtų iš anksto užsisakyti “Či- 
projekto, kurio tikslas buvo suregist- kagos lietuvių istoriją” (kaina S6) ar 
ruoti, ką kiekviena tauta nuveikė Či- kreiptis kitu kuriuo šią knygą liečian- 
kagos kultūrinėje, visuomeninėje ir | - - 
religinėje srityse, su: 1936-1937 m., eidamas savo parei
gas. jis rinko žinias apie Čikagos liet, 
laikraščius bei žurnalus (tokių suregis
travo 127), ėjo per parapijas, registra
vo draugijų, chorų bei kitokių grupių j 
veiklą. Dalis jo bei kitų prie šio pro
jekto dirbusių lietuvių medžiagos yra 
išlikę iki šiai dienai Čikagos pagrindi- j 
nėję bibliotekoje miesto centre. Čia; 
ta medžiaga yra nufotografuota ir 
įamžinta filmuose — “Chicago Lithua
nian History” vardu.

šioje knygoje, kuri turės apie 600 
psl. ir pasirodys 1962 m. pabaigoje, 
bus galima užtikti įdomių dalykų, šių 
eilučių autoriui teko vartyti jau su
rinktą knygos medžiagą ir daug iš jos 
naujo patirti. Sužinojome, kad jau 
1909 m. Čikagoje veikė apie 130 lietu
viškų organizacijų ir kad šio šimtme
čio pradžioje Čikagoje gyvavo didelis 
A. Olšausko (gerai pažįstamo a.a. An
tano Olio tėvo) knygynas. Įdomus yra 
šio knygyno išleistas katalogas, kuria
me tarp kitko rašoma: “Mūsų yra no
ru, idant kiekvienas šioje žemėje gy-' 
venantis lietuvys skaitytų laikraščius 
ir knygas ir iš jų stengtųsi apsišviesti, 
išsilavinti ir išsidirbti ant naudingo 
žmonijai sąnario”.

čia mes rasime daug senųjų lietu
viškų draugijų aprašymų su jų įsta
tais, kurių dauguma šiandien nevieną 
mūsų stebina arba juokina, štai. Drau
gystės Saldžiausios širdies Viešpaties 
Jėzaus (įst. 1899 m.) įstatuose skaito
me tokius įspėjimus: “Sąnarys ant su
sirinkimo, jeigu sznekėtų neprideran- 
czes kalbas ir keiksmus, užmokės baus
mės nuo 50 centų iki $2, kas kartas. 
Sąnarys, kuris loszia kortomis isz pi- 

; nigų, girtuoklis ir paleistuvis, negali 
būti priimtas į Draugystę”.

Be senųjų laikų aprašymų, knygoje 
j bus atskiras skyrius ir apie naujųjų 
’ateivių veiklą: jų draugijas, chorus, 
j veikėjus. Sis skyrius irgi bus gana pla- 
, tus. Vienu žodžiu, čia nebus nuskriaus- 
i tas nė vienas, nebent tik tie, apie ku
riuos nebūtų gauta medžiagos ar duo
menų. Daug vietos knygoje yra paskir- 

i ta lietuviškų parapijų bei parapinių 
organizacijų aprašymui.

Pats A. Ambrose, norėdamas surink- į 
ti kuo daugiau medžiagos, dar ir dabar 
važinėja iš vieno miesto i kitą. Nese-; 
niai jis porą savaičių praleido pas Flo-; 
ridos lietuvius, kurių tarpe yra nema
ža buvusių čikagiečių. Iš jų lūpų bei 
užrašų jis parsivežė daug medžiagos 
ruošiamai “Čikagos lietuvių istorijai”.!

čikagos lietuvių veiklą, čikagietis, se-

reikalu, terašo A. Ambroses adre-
3534 S. Emeral Ave., Chicago, Ill. 

Edv. šulaitis

Keletą metų man teko dirbti vienoj, 
darbovietėj su ukrainiečiu a.a. prof. 
J. Florinsky. Kartą labai teisingai jis . 
man pasakė: “Rusų imperializmas vi
sus lygiai spaudžia, nežiūrint, ar jie 
ukrainiečiai, ar lietuviai. Tik sunku su
prasti, prie ko čia lietuviai vis maišo
mi su rusais. Mes, ukrainiečiai, tai vis 
dar artimesni — tokie patys slaviška 
kilme, panašia kalba, tokiu pat rašy
bos raidynu, bet lietuviai
atžvilgiais skirtingi nuo rusų. Kodėl ir. 
juos visuomet slegia rusiškos, priespau
dos letena. Pr. Alšėnas .

juk visais

Aplankykite savo Tėvynę 
pavasarį!

Vykite populiariu ir draugišku

M. S. BATORY

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

APATINIAI BALTINIAI

išplaukiančiu iš Montrealio 
- gegužės 4, birželio 8.

Raminančiai patogi kelionė j Southamptoną, Kopenhagą ir Gdynia 
(Lenkijoje), ir iš ten traukiniu ar autpiūobilią j visus Ry^ pri
ropos kraštus. ’ * - ‘

Kitų kelionių datos iš Montrealio: liepos 6, rugpjūčio 10, rugsėjo 14 
spalio 15 ir lapkričio 13. / 4 % • r - -

Batory — tai modernus, be dėmelės svarns^fsK^as, su ne
paprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogio
mis erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu drau
giškumu, tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patar
navimu, siekiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokamai.

Dėl vietų rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius 

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO. TEL. LE. 1-1432

GPz-5

KOJINĖS
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Paskutinės Vakarienės voizdayimqs

Leonardo da Vinci Paskutinė Vakarienė

(Atkelta įš 1 psl.) j priešingybės suvedamos į harmo-; numylėto Jono ir perpykusio Pet- 
blukti, kai pirmoje vie- aiją simetringanie piešinyje, spal- Pats Kristus viduryje viso šio 

loję 'Tą pastatoma išdaviko prob- < vo>, bendroje kompozicijoje. samvšio vra visiškai ramus ir ne- 
lęnia.. kuri dorumo visus męmmn-; Tuo pačiu metu su savaime su- y a visisKai rainus ir ne 
kus Etisus šimtmečius. ; ratatainu pietiečio patosu ir j u- Pasiekiamoje augstybeje — JAM

Dr; inatiško įtempimo tarp ę.u-i lęšio kalba palaipsniui nuslysta-1 viskas aišku. Ir tokiu būdu JIS 
charūtijos. kaip Dievo palaimos, ma į mokinių laikysęną: jų nuste- užva.ldę visą kompoziciją; jos 1hį 
ir išdayikiškŲmo' bęi ny.0 Dievo i bimas ir pasipiktinimas, noras su-' nijos subėga i JĮ .kaip i centrini į 
tęl^tąn^io žmogaus p.asiękė L^O-.prasti savo’ nekaltumą ir p,an. Tai:tašką; šviesa ji apgaubia, kaip ir; 
nardo da Vinei šavo: P. V.akarie- įtikinančios išraiškos Augščiau--vis-4 patalpą. Visa erdvė tampa; 
nės trakoje S Maria delle grazie sios draTOatinės įtampos pasiekta ’ dangiškuoju pasauliu, kuris ųž-: 
vienuolyno refektoriuj, Milane, „ K ; vaJLdo netik vaizduojamuosius, bet i
(1492-1499). Tai kūrinys netik ąp^ K1 istaųs dęsineje puseje, esančio- stę^toją.. Šioj visumoj atsi- j 
saldantis patį įvykį Įię.t kartu yr^t Je £rŲpoje» kurioje matyti piktai skleidžia Paskutinės Vakarienės, 
ir tapybinis'sprendimas, kuriame žiūrintis Judas, įsispraudęs tarp prasmė. A. P. K.

7 Prisikėlimo varpai
Skambėkit, varpai, sutartinėj šventoj. 
Skanij)ėkit pavasario žydinčiais himnais. 
0 gana jau aplinkui mirties ir tamsus, 
Įr nakties be vilties.
Tie, kur užvertė Kūną uola, 
Sugauti Tiesos ir prikalt negalėjo: 
Ji vėl gaudžia pavasario žydinčiais himnais 
Iš aukso, sidabro ir vario varpų.
Toks kūnas tranus: ji taip lengva sukauslyl 
Grandinėm, uolom, uždangom.
Bet skamba ir aidi, ir aidi ir skamba
Pavasario skaistūs varpai:
Nors numirė Kūnas, nemiršta Tiesa, 
Nors nų.mĮrė Saulė, nemiršta šviesa, 
Nors numirė Žemė — gyva ji visa. 
Ir sklinda hj aidas ir lekia pasauliu 
Kain vieniša paukštė virš mariu.
Suvirp.a dangoraižiu širdys
Ir širdis dar nepaliesto skausmo žmogaus, 
Ir us girdi, kaio skamba ir aidi, ir aidi ir skamba 
Pavasario skaistūs varpai:
Ateina šviesa po nakties, 
Ateina diena po mirties. 
Ateina Teisybė paties Viešpaties!
Ir kas nmiiiiė. kelias, 
Kaip pavasaris žalias.

A. Tyruolis i Pradeda veikti PLB Kultūros Taryba
I ■

^Riedmenys rieda pergalei”
romano; soęmJjj ‘ 

fonĄs — iki
vyriausię su“sąva bendra-
d^irMais pąsĮtiaijjd-
nio i Vokietiją. Veiksmas — lietuviu 
patrįįoiiiiis pogrindis — pogrindžio 
spaudos platinimas, viešosios opinijos 
r * ‘ ‘ / \_
sįi tąjy^ievųA ya^avirąaš iš gęs£ap$z įų išgėrimais, ir gegužinės su šokiais, čia ‘‘užuot spinduliavusi

JL. GOBIS

LAUŽOMA DUONA
(Atkelta iš 1 psl.) , 

vieną. 0 juoba, kad Jis buvo ir 
labai įdomus bendrakeleivis, at- 

į nešęs tiek daug šviesos į jų sąmo- 
i nes. Jie net pajuto kažkokį malo-! 
nų dvelkimą savo širdyse, kuris 
gaivino jų visą būtį. Bet Jo vis-j 
tiek dar buvo neatpažinę.

jų pakvietimą bendrauti su jais 
ir toliau Jis mielai priėmė. Moki
niai betgi nustebo, kai Jis tuojau 
pat pakeitė savo, kaip svečio, tak- 

j tiką ir ėmėsi šeimininko pareigų.:
“Jiems atsisėdus su Juo už sta-i 

' lo. Jis ėmė duonos, ją palaimino 
j ir sulaužęs davė savo bendrakelei- 

__ jviams. Dabar atsivėrė jų akys ir 
šiaip sakoma | ūe Jį atpažino. Tuo pat momentu 

Gan dažnai S.jJis dingo iŠ jų akių” (Lk. 24: 30.;

“besocialinis tas. iš profesijos geležinkelininkas: jo i “nuostabaus”, “bepya.siu.io” nuo 
nuotaika, jo dvasia yra ir viso romano prąsmiško” 227, “bejausmio” nuo “be- ’ 
dvasia. į jaųsmiško” 227, “koks tai” nuo “kaž-1

Intrigos atžvilgiu romanas kaip rei- koks”, “Įtartino” nuo “Įtariamo” 144. į 
kiąnt: jis bus mielai mūsų Amerikoje “Lietuvių kalbos vądųvę” nėra “nĮęka-; 
išauklėto jaunimo skaitomas; tokius dėjo” 196 p., yra “niekadarys”. Tik; 
romanus geriau supranta, negu romą-; laikraštiniam,e žargone pasitaiko “vie- į 

fųrmavimas. Įaisvęs kryptimi^ įkliuvų- mis į* Mindaugo lą.ĮJkų: čia ir vaišės su toj spinduliavusi” ...,
sįij tąų.ŲečŲĮ, va^ayi^aš iš gestapų,, jų išgėrimais, ir gegužinės su šokiais, čia \ “užuot spinduliavusi”. < .......... I „ . .

.šelpA^aę IčaiėĮiųųę. Jei rojų.ąno vyriau- ir erotinęs intrigos, čia ir rizikingas Pranckūnas pavartoja ne tą linksnį,: 31). Šios duono’s ėmimas, jos ląu
siąs V$&ėjąs Mikas ^eniębas atstovau- nelegalios, pogrindžio spaudos platini- • kurio reikia, pvz,, “Kaip nepažinsiu tą žymas ir davimas mokiniams bu
ja aį^oria.ūs nuotakai, tad ir bųsųni S. mas. rizikuojant patekti į kacetą. S. i mergaitę”, 'L“,
Praųckūno romanai bus tokios pat nuo- Pranckūno vaizduojama Lietuva mūsų i te” 186, “Nepastebėjo, ateinanti traų-
tąikos, — euforija, ne melancholija ir ■ emigraciniam jaunimui suprantamesnė kinį”, “Nepadarė man tokį įspūdį”, 
tragizmas, būdinga jo. karybos dvasiai, negu tolimos praeities Lietuva, vaiz- 136, “Atėjau ją pasiimti” 219 p. 
jo kalbamo romaųo dvasinei atmosfe-; duojama istoriniuose romanuose. S.; Ir rašybos klaidos nėra retos, pvz.. • 
rai; į pavojingus, žiaurius gyvenimo Pranckūnas vaizduoja praeitį, bet vi- ’ “akypĮešiškųmas” 218, “kurti”, 130, 
faktus žĮūriiųa prų ĮiųkŠmos, nerūpės-; sai netolimą — 1942-1944 m.; tuo me- ■ “nusiirė” 149, “liudininkas’' 117, “po- į 
tųigos jaunystės prizųyję, todėl ir rizi- į tu gyvenimo stilius — mados, papro- suki” 129, “dvelkenčia” 131. “rytmin-Į 
kyngi patrijotiniai' uždaviniai vykiloųii čiai. apranga, etiketas — nėra mums gą” 131. “apykaklė” 58. “atsivinioję” i _ 
ramiai, linksmai, drąsiai. “Slaptoji toks tolimas ir svetimas kaip Mindau- 39. “idealios” 107, “pasiūlyjimas” 119,' Štai dėlko Į u ąkys taip staiga i 
spauda nešė glėbius optimizmo” — 
p, \’i^jė knygoje skaitytojas nejaučia

128, ‘‘Nesutepk savo eitu-: vo ne kokio nors mandagumo 
ženklas, o atidengimas savo die
viškumo paslapties. Juk jie nega
lėjo taip greit pamiršti Paskuti- i 
nes Vakarienės, kurioje duonos: 
laužymas ir jos dalinimas vaidino; 
pati svarbiausią anos didžios suei-. 
gos vaidmenį.

203 go - Gedimino laikais. .j “nurodynėti” 60.
"4 Didžiausias šios knygos defektas — s. Pranckūnas kablelius vartoja ang- 

tragingos Įtampos, jei nekalbėti apie tai jos autoriaus lietuvių kalbos gra-' liškai: šalutinių sakinių kableliais ne- 
Žemčko mylimosios Sofijos sunkų su- matikos nemokėjimas; klaidingos kon- skiria nuo pagrindinių.
sirgimą del to, kad jos tėvai parinko strųkcijos sakiniai gadina autoriaus ‘ “Rūtos” leidykla turėtų sekti “Ni- 
jai vyra, visai svetima jos širdžiai, ir; pateikiamus vaizdus ir sukelia skaįty.! 4€.s” pavyzdžiu ir turėti gerą korekto- 
gan dramatiškas yra Nijolės Žvyrėnie-; tojui nepasitenkinimo jausmą. Kai, rių rankraščiams taisyti. S. Pranckūno 
nes sielos atskleidimas žemėkui. Gal' pvz., Pranckūnas rašo “Išėjome i pero- ( rankraštis buvo labai reikalingas ko- 
ąutorkis ir persunkia! sųsiygdino Sųfi- na per duris” 132 p., o ne pro duris, j rektoriaus, bet. deja, “Rūta” tuo nepa- 
ją, bet Žemėkas nuoširdžiai pasimeldė tai lietuvio skaitytojo sąmonėje sukę-: sirūpino ir išleido kalbos atžvilgiu 
už ją ir gavo stiprų nųjąųtiųią, kad ji lia visai kitokį vaizdą, negu autorius ydingą knygą.
dėl tos Ijgos nemirsianti. ; turėjo galvoje. Autorius daro prie- i

S. Pąanckūnas yra gabus gyvenimo' veiksmius iš tokių būdvardžių, iš ku- 
fųtųgrafuotojas. jo kopijuotojas: to- rių gyvoji lietuvių kalba neleidžia jų i 
kiam stiliui reikia geros atminties; S.,darytį pvz., “fiziniai neegzistuojanti”: 
Pranckūnas ją tu i-ir todėl gali sėk- 115 p., “kreidiniai baltas” 219 p., “šim-i 
niiųgaj rašyti prarąogiųius romanus, tąprocentiniai tikras” 116 p. Kaikur au- 
Kopijuodainas gyvenimą autorius naų- torius tiesiog nemoka linksniuoti, pvz.. I 
jų, originalių, pasakiškų vaizdų neku- “eiliniui piliečiui” 157 p., “didžiausiai! 
ria. nekombinuoją, taip pat įr gilių ūsai” 58 p., neskiria dviskaitos nuo
“sparnuotis” frazių, aforizmų jo kny- daugiskaitos, pvz., “i
goję. nėra. Jo vyriausias personažas Že- “abiem rankomis” 114; neskiria “dirb-, apologija”, I 
raėkas yre jaunąs, padorus, linksmo tųiio” nuo “dirbtino” 39, atsitiktinio”; “Laive”. Veikalą verčia kun V. Bag-
būdo^ nėr ipęstiųgas lietuvis pątrijo- nuo “atsitiktino”, 63, “stebėtino” nuo danavičius. MIC.

Sigitas Pranckūnas, RIEDME
NYS RIEDA PERGALEI. “Rū
tos"' leidinys. Hamilton. Ont., 
Canada. 1961 m.. 241 psl. Kai
na $2.50.

Stasys Yla

''Tumas - fcas kita!

Jis - žmogus!'7
.

Pranešame, jog yra įsteigta ir nuoti, rūpintis lietuvių išeivijos 
jau pradeda veikti PLB Kultūros švietimo, mokslo ir meno kėlimu, 
Taryba: lietuviams mokslinikams ir meni-

pivm-—prof. dr. Jonas Puzinas, ninkams remti yra Pasaulio Lie- 
vicep.—Leonard. Dambriūnas, : tuviu Bendruomenės Kultūros 
sekr.—Aleksas Vaškelis, Taryba”.
nariai—prof. dr. V. Maciūnas, • PLB va’dyba nuoširdžiai kvie- 

dr. Kostas Ostrauskas, I čia visų kraštų Lietuvių Bendruo- 
prof. dr. Antanas Salys, menes:
Vincas Trumpa. 1. Solidariai paklusti PLB Kul:

Tarybos adresas: Prof. dr. J. tūros Tarybos koordinacinei ini-

Philadelphia 40, Pa., USA. i visame kultūriniame bare’.
Džiaugiamės, kad ši Kultūros , .?• Tikslingumo ir bendro plano 

Taryba yra iš tikrai autoritetingu delei, didesni kolektyvinį kultu- 
asmimybių bei intelektualų - akaT^ &ei švietimo darbą užsimojant 
demikų, o drauge ir iš aktyvių! *r P^puojant, bendi auti ir susi- 

! bendruomenės bei visuomenės su PLB Kultūros Taryba, 
j yeiįf iu 3. Gyvai ir pozityviai reaguoti į

Z? PLB Kultūr. Tarybos nutarimus.
! visie ns PLB Kultoos Tarytas ■ Mejas, konkrečius pro-
’?ėdamiSda^ darbo S^efe^vas j ?
Į sąlygas - pasiaukodami priėmė U 1 g U kllltulin?
‘šias naujas pareigas ir atsako-- PLB kultūros Tarybą viltingai 

.ix- r- 1 •• ;sveikiname ir daug gero tikėda-
; ..PI'5 kultūros funkcijas apibu- mįesį( negalime tačiau užmiršti, 
dina Pasaulio Lietuvių Bendruo- kad jos veikla tegalės būti sėk- 

; menes konstitucija: “§ 24. Lietu- minga ir reikšminga tik visiems 
Jvių kultūros bei kultunmo veiki- Dlums sutartinai bendradarbiau- 
imo perspektyvai ryškinti ir pla- jantj tik daugeliui solidariai, in

tensyviai ir nuoširdžiai veikiant.
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdyba
i Toronto, 1962—Maironio—m.
; balandžio 2 d.

Puzinas, 1311 Wyoming Ave., ciatyvai ir programinėms gairėms
DhiUri/xlrvk;.. a A ITOA vicomo VnHfiri niomp horp

IR DEGANČIOS KELEIVIŲ ŠIRDYS

Emmaus keleiviai kalba su Nepažįstamuoju apie
atsivėrė, tarytum akys Adomo ; Kristaus prisikėlimą Eugenijus Girardet
ir Jievos, suvalgius uždraustą vai-i
siu ir patyrus juos ištikusią ne-

~ dalia. ___ - . -
Šios duonos teikimas jiems da- vaizduotę. Bet šis Įvykis pa-i ir didžiai susijaudinę, nuskubėjo 

vė dau? daugiau šviesos, kaip vi- keliui i Emmaus parodė, kad di- Į i šventąjį miestą. Tenai jie rado 
si. anksčiau nurodyti, oriminimai. didžiausios tiesos dažnai apsireiš- susirinkusių vienuolika apaštalų 

* Dabar jie Labai aiškiai išvydo kia paprastais gyvenimo Įvykiais, ir kitų pasekėjų bei mokinių. Jie 
Kristaus dievišką didybę ir Jo Į kaip ir anas keleivio susitikimas, papasakojo viską, kas juos nutiko

■ ' {Kristus slėpė savo apsireiškimą I kelyje ir kaip iš duonos laužymo
Į paprasčiausiame gyvenimo kely-’jie atpažino Išganytoją.
|je. Jo pažinimas atėjo beeinant i Laisvai vertė A. K.

rnai Įvykiai būtų Įspūdingi, tren-’nę savo Viešpati, jie ji pamiršo

PREL.JL. MENDELIS paaukojo S100

garbę, o savo — menkumą.
Pažadinta ugnis

'“Ar mūsų širdys neliepsnojo j drauge. Kristaus išaugštintame iri_______ ________________
mumyse, kai Jis kelyje kalbėjo' viešame gyvenime kryžius ir gar- j
ir aiškino mums Raštą?” (Lk. 24, ;bė buvo neišskiriamai susiję. Bu-i DAIL. J. RACKUS pakviestas Brand- 
32). - i vo prisimintas netik Jo mokymas.1 ford’ Ont- miest?’ turinčio 6/.000 gyv..

Jo juka jiems buvo jausmine! bet ir kauna, tari buvo Jo MSiTiJS
;miesto veikios organizavimas, plėtimas 

Mokiniai staiga pakilo ir sugri- j derinimas. Yra 25 meninės org-jos.
... ..„J išleisti kardinolo Newmano autobio-1 įr P^tinė: jausminė ta prasme, tinimas.
mums abiems” 38,; grafiniam veikalui "Mano gyvenimo: H . j Širdyse žadino meilę, pi O- I —-—........---------- - ---------- ° ■> —

kuris dabar spausdinamas tinė, nes įkvėpė pažinimą šimtų žo Į Jeruzalę. Keliaudami į Ši kurios pavedamos jo vadovybei. Gyven- 
.—x.-_ i...„ ,7 pranašysčių apie Jo atėjimą, žmo- miestelį jie, be abejonės turėjo'y—- °— 

nės paprastai laukia, kad religi- kokį nors savo tikslą, bet. atpaži-

Gydytojas ir profesores L. viešumoj buvo žinomas 
netikintysis. Oficialios jo pažiūros buvo pozityvizmas, o 
gal ir materializmas. Politiškai jis berods Ųeprįklausė nei 
liberalams, nei socialistams, bet buvo pirmininku Kultū
ros Tarybos, sudarytos iš vienų ir antrų, praktiškai visų 
organizacųii, kurios išpažino kiisvamanybę. Gal dėlto 
atėję bolševikai ji dažnai statė šalia kitų sau palankių 
talkininku.

Nevisi žinojo, kad jo žmona buvo tikinti. Jis nedraudė 
jai religinių praktikų, bet vaikų neleido jai auklėti reli
giškai. Kai šie pradėjo lankyti mokyklą, jis paliko jiems 
laisvę — ęiti į religijos pamokas ar neiti.

prie kurio lipte lipo mokiniai
Mokykloje buvo kapelionas — jaunas, ištysęs, prastų 

formų, neseniai atkeltas iš provincijos į miestą. Jis buvo 
iš "paprastųjų kunigų”, kurie neatrodo uolūs betkuriam 
apaštalavimui. Kuo jis išsiskyrė iš kitų, tai savo muzika
lumu. Grojo armonika, skudučiais ir kitais instnimentais. 
Mėgo ne tik muziką, bet ir vaikus. Šie lipo prie jo, o jis 
išstūmė jų ųuo savęs. Kitiems patiko jo sąmojus, valdo
mas gaspadcMfišku taiklumu.

Prie šio kapeliono prilipo įr minėto profesoriaus jau
niausias sūnus. Jis užeidavo pas kunigą su kitais vaikais, 
rasdavo įvairių žaislų, savotiškos laisvės ir jaukumo. Svar
iausias dalykas buvo skudučių pamokos. Nesivaržydami 
ir nevaržomi, tačiau neperžengdami pagarbumo ribų, vai
kai dažną dieną praleisdavo čia valandą ar daugiau.

Profesorius kapeliono paslaptimi
Kartą profesoriaus vaikas ėmė prašyti, kad kunigas 

leistų jam mokytis tarnauti Mišioms. Kunigas leido. Vai

kas rūpestingai lankė bažnyčią ir gražiai patarnavo pa
maldų metu. Iš pa tarnaujančių jis buvo jauniausias. Kiti 
vyresni, ypač vieno dailininko sūnus, Si “mažių ląikė 
lyg dar nepriaugusiu šiai pareigai. Bandydavo jį išjungti 
iš kažkurių patarnavimų. Berniukas tačiau nepaisė, kad 
vyresnieji riečia nosį. Svarbiausia, jo elgesiu ir patarna
vimais buvo patenkintas kapelionas.

Kartą berniuko tėvas, profesorius, skambino telefonu:
— Kapelione, ar negalėtum pas mane ateiti vakarie

nės?
— Mielai, ačiū! — atsakė kunigas.
— Beje, ar moki lošt proferansą?
— Moku.
— Tai atvažiuok, lauksiu.
Kunigas vvko galvodamas, kad vra kokia nors šei

myninė proga — vardinės, sukaktys ar šiaip svečiai. įėjęs 
į namus apsižvalgė ir lyg nustebo. Tai pastebėjo pro
fesorius ir paaiškino:

— Matai, vakarienė kaip vakarienė ir kortos kaip kor
tos. Svarbiausia^ norėjau pamaty ti, kas esi per žmogus, 
kad mano vaikui galėjai padaryti tokią įtaką. Nesistebėk 
mano atvirumu. Bet aš negalėjau ilgiau tverti tavęs ne
pamatęs. Na, sėskimės.

Profesorius pasodino svečią salione, šalia savęs, ir lyg 
nenorėdamas iškrypti iš pradėtos temos, linksmai tęsė:

— Sakyk, kur gi ta paslaptis? Kokias vartoji priemo
nes, kad vaikai apie nieką kitą nekalba, kaip tik apie 
Jus, ir tik Jūsų autoritetu remiasi?

Kunigas jautėsi lyg sugautas. Bet nepametė savo pa- 
prastujno ir j klausimą tiesiai atsakė:

— Žinote, profesoriau, turbūt dėl to turiu įtakos vai
kams, kad visai nesistengiu jos daryti ir nemoku.

Seimininkas atrodo nelaukė tokio ataskymo. Būtų gal 
bandęs toliau egzaminuoti, bet atėjo eilė vakarienei. Prie 
stalo buvo kitos kalbos — bendresnės. O po to atsirado 
"speciali” kortų kalba. Profesorius nebegrįžo prie savo 
sūnaus. lx't nei vienu žodžiu neprasitarė kunigui, kad 
būtų nepatenkintas sūnaus patarnavimais bažnyčioj. Prie
šingai, kai buvo kukąs atsisveikinti ir išlydėti svečią, jis 
nuoširdžiai prasitarė: —---- — '

— Džiaugiuosi, kad atėjai. Dalxir suprantu, kodėl ma
no vaikas jus mėgsta.

Šį vaiką buvo krikštijęs prel. Povilas Januševičius, 
žinomas labdary s ir socialinis organizatorius. Visi profe
soriaus vaikai buvo krikštijami. Bet tam kunigai buvo

kviečiami tik į namus; gal dėlto, kad būtų išlaikytas šių 
religinių aktų privatumas. Daugiau kunigo koja neįženg
davo į jo namus. Nepriimdavo net lankančiųjų namus 
kalėdojimo metu. Šis jaunas kunigas, sūnaus kapelionas, 
buvo pirmasis. Jis peržengė slenkstį ne kaip kunigas — 
greičiau kaip ypatingas žmogus, turįs kažkokios įtakos 
kitiems.

“Žmogiškieji” kunigai būna populiariausi
Visi “netikintieji” mėgsta ž m o g i š k u s kunigus. Iš 

jų lūpų kilęs populiarus posakis apie kan. J. Tumą-Vaiž
gantą:

— Tumius kas kita! Jis yra žmogus!
Ne šis profesorius, bet kitas, artimas jam savo pažiū

romis, kartą pasakė;
— Nuostabu. Dievas norėjo išgelbėti pasaulį ir tapo 

žmogumi, o jo skelbėjai ir pasekėjai patys nori pasidary ti 
dievais.

Kartais susidaro įspūdis, kad tokių “dievų” yra dau
giausia, o “žmonės” — tik išimtys. Mūsų tautoj šis įspū
dis buvo likęs iš anų bajoriškų laikų, kai kunigas buvo 
neprieinama didybė. Tie laikai seniai praėjo, lx't "die
vų* baubas dar liko gyvas. Ir kaip tik jis buvo gyvas 
tuose, kurie su kunigu nebeteko ryšio nuo prieškarinių 
(I D. karo) laikų. Šio karo metu daugis buvo sublokšti 
krųvon su kunigais stovyklose, kalėjimuose, l>ėgiinc ir 
pamatė, kad jie gal daugiau yra žmonės nei kiti. Ne vie
nas gal pasigedo sudievinto kunigo.

Kunigas tarp žmonių ir Dievo — štai kur jo vieta. 
Būti žmogum su žmonėmis ir kartu dieviškumo atstovu 
nėra taip jau paprasta ir lengva. Šie klausimai svarstomi 
pačių kunigų literatūroje — ne tik pas mus. “Das mensch- 
liclie in der Kirchc Christi” (žmogiškumas Kristaus Baž
nyčioj) ir "Priester als Mensch” (kunigas kaip žmogus) 
yra gyva tema nuo antrojo šio šimtmivio ketvirčio. Ku
nigas priklauso nuo žmonių daugeliu atžvilgių. "Sicut 
populus, sic" et sacerdos (kaip žmonės, taip ir kunigas)! 
Kunigas artėja į vieną ar kitą savo žmonių, savo tautos 
tipą. Amerikos kunigas gal labiausiai žmogiškas, lx't ki
tiems atrodo, kad jis ir masiškas. Mūsų kunigas — lietu
vis yra kitoks. Bendras lietuvių žmoniškumas, ypač liau
dy, padarė ir kunigą žmogišką, bet pažymėtą lietuviams 
būdingu saikingumu. Šia prasme kunigai nebeturėtų būti 
kliūtis žmonėms į Dievą.

damas Brandforde, dailininkas tęs ir 
toliau vasarinius dailės kursus “Artists 
Centre” Clarksone, Ont., netoli Toron
to. Jis tuos kursus įsteigė prieš 2 me
tus ir kas vasarą susilaukia gausaus 
būrio dailės mėgėjų — pradedančių, 
pažengusių ir net vaikų, kuriems skir
ta speciali klasė.

DAIL. F. DVILAITYTĖ dirba ko
mercinio meno srityje Toronte. Per
nai jr dėstė paišybą vasariniuose kur
suose Clarksone, kuriems vadovauja 
dail. J. Račkus^ Ji yra nupiešusi origi
nalų šv. Kazimiero paveikslą.

į DAIL. D. MEILUTĖ - GRUODIENĖ, 
gyv. Toronte, šia vasarą dėstys piešimą 
vaikų klasei dail. J. Račkaus Įsteigtuo
se vasaros kursuose ‘‘Artists Centre”

Kultūrinėje 
veikloje

DR. A. ŠAPOKOS knyga “Vilnius in 
the Life of Lithuania'" jau atspausta ir 
atiduota knygrišyklai. Netrukus pasi
rodys knygų rinkoje. Veikalas buvo 
parašytas a.a. dr. A. Šapokos, išverstas 
buv. britų vicekonsulo Lietuvoje E. J. 

s Harrisson. Mirus autoriui, veikalą bai- 
: gė redaguoti prof. S. Sužiedėlis, o ver- 
į timą patikrino dr. K. Jurgėla. E. J. 
Harrison mirė 1961 m. balandžio mėn. 
Veikalą leidžia Toronte Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga.

10,000 SIBIRO KNYGELIU ITA
LIŠKAI. — Jau pasirašyta sutartis 
su Figlio di S. Paolo knygų leidykla, 
kuri spausdins Sibiro lietuvaičių mal
daknygę itališkai. Parinkta liuksusinė 
forma ir didelis, itališku mastu ma
tuojant, tiražas. Pirmoji laida bus pa

puošta birželio mėn. Jos pasirodymą 
; nofimaPuderinti su birželio deportaci- 
| jų minėjimu. Knygelei įvadą parašė 
j kardinolas Confalionieri. konsistori- 
j nės kongregacijos sekr. Kun V. Min- 
j cevičius pasirūpino vertimu ir prižiūri 
i išleidimą.
| 810,000 STOVYKLAI. — Viena senu- 
i tė lietuvė iš Niujorko, trokšdama pa
daryti gerą darbelį Dievui ir Tėvynei, 
paaukojo S10,000 “Dainavos"' stovyklai, 
kad “lietuviai vaikučiai turėtų kur pa
simelsti. kad tuos vaikučius auklėjam- 
čios seselės turėtų kur nakvoti.’"

MAŽAI NORINČIŲ VYKTI Į ROMĄ
Nors lietuvių katalikų laikraščiai ir 

gražiai pagarsino šią vasarą planuoja
mą lietuvių ekskursiją į Romą, tačiau, 
atrodo, neatsiras pakankamas asmenų 
skaičius bent vienai organizuotai 25 
asmenų lietuvių, grupei. Suinteresuo
tieji bus painformuoti individualiai tų 
asmenų, pas kuriuos buvo ekskursijai 
užsiregistravę. K. L. J.

DAIL. P. OSMOLSKIS nupiešė vir
šelį “Lithuanian Quartet” knygai, ku
rioje yra AL Barono, AL Landsbergio. 
Ig. šeiniaus ir M. Katiliškio novelės. 
Leidžia Manyland Books leidykla.
t MUZ. L. ŠIMUTIS sutiko vadovauti 

bendram bažnytinių chorų sąstatui bir
želio 3 d. Marijos Augšt. m-los salėje, 
minint ALRK Vargonininkų s-gos 50 
m. jubilėjų.

“AIDOS” PREMJERA įvyko balan 
džio 1 d. Marijos Augšt. mokyklos sa
lėje. Operai dirigavo muz. A. Kučiū- 
nas. Salė buvo pilna publikos.

DETROITO ŽURNALISTAI balan
Clarckson, Ont. Pamokos vaikams nu
matytos šeštadieniais; mokestis — S2 
už pamoka. D. Gruodienė yra studi- 

I javusi Ontario College of Art ir dirbu-
i si Ontario meno ir archeologijos muzė- 
juje.

DR. A. TYRUOLIS yra paruošęs 
spaudai naują poezijos rinkini “Sužeis
tas medis".

Geriausi 
vadovėliai

lituanistinėms mokykloms ir moky
ti namie lietuviškai skaityti yra pe
dagogo A. Rinkūno parašyti:
Kregždutė I dalis (III laida) S2.25
Kregždutė II dalis (III laida) S3.00 

kietais viršeliais S3.50
Kregždutė III dalis (II laida) $3.25

Gaunami:
Spaudos Bendrovėje “žiburiai”’, 

941 Dundas St. W., Toronto, Canada
Čikagoje:

“Draugo” knygyne, J. Karvelio kny
gyne, “Marginių” knygyne;

ir visur kitur pas lietuviškos 
spaudos platintojus.

džio 1 d. įvykusiame susirinkime ap
tarė vidaus tvarkos taisykles ir kt. org- 
jos reikalus. Kitas susirinkimas bus 
gegužės 20 d.

JAUNIMO TEISMĄ surengė Niujor
ko LB apygarda kovo 31 d. Lietuvių
jaunimas nebuvo nei pasmerktas, nei 
išteisintas. Jis atiduotas lietuvių b-nės 
globai ir rūpesčiui: kad uoliau moky
tųsi ir geriau pramoktų lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos, literatūros; kad 
gausiau dalyvautų lietuviškose organi
zacijose ir veikliau reikštųsi lietuvių 
visuomeniniame darbe. Tai daugiau pa
geidavimai negu kaltinimai.

DAIL. VIKT. BRIČKUS, Kanados 
grafikų s-gos sekr., baL 10 d. demons
travo kaikurių dailininkų kūrinius To
ronto televizijos 9 stoty. Jis dėsto me
no dalykus vienoj Toronto kolegijoj. 
Kartas nuo karto padaro iliustracijų 
“Tž”.

DAIL. VYT. IGNAS savo darbų pa
rodą atidaro gegužės 5 d. Čikagos Sav
ings and Loan Ass. meno galerijoje.

DAIL. ALF. DARG1O meno parodos 
atidarymas Įvyks balandžio 28 d. Čiur
lionio galerijoje, Čikagoje.

DAIL. A. VALESKA pakviestas Ce
nacle vienuolyne, 116th Langwood Dr., 
Čikagoje, padaryti vitražus.

Lietuviška sveikatos produktų krautuvė 
Garsaus šveicaru kunigo KUENZLE 16-os rūšių vaistažolių tabletės “LA- 
PIDAR” ir arbatos mišiniai. Vokiški “BF.KA” spalvoti plieniniai ema
liuoti virimo indai parduodami su nuolaida. Puiki dovana visom progom.

NATURAL HEALTH PRODUCTS
744 QUEEN ST. W., Toronto 3. Telefonas 364-3758 

(Tarp Bellwoods ir Claremont gatvių)
Toliau gyvenantiems siunčiame paštu. Atidaryta: 19 v. ryto iki 7 vai. v.
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Mann & Martel ud.
REALTORS

2336 Bloor St We
BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

MIMICO
$12.500 pilna kaina. Gražus 5 metų 

senumo keturių kambarių mūri
nis bungalow su garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Vandeniu apšildo
mas, arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti. Viena 
skola balansui.

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

VAIKU RŪBŲ KRAUTUVE
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

tuvė naujam rajone. Savininkė 
parduoda dėl ligos. $30.000 meti
nė apyvarta. Pastovus biznis be 
konkurencijos.

. Tel. RO. 2-8255
JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

BLOOR — MARGUERETTA
50 pėdų pločio prie 135 pėdų gylio 

sklypas su 10 kambarių mūriniu 
namu. Visai arti Bloor gatvės. Ga
lima statyti 6 butų apartamentą. 
$5.600 įmokėti. Viena skola balan
sui. įvažiavimas ir du garažai.

B. SAKALAS
Darbo telef, RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MAN N & MARTEL LTD.
REALTORS

1199 Bloor St. W.z tel. LE. 4-8481
PUIKUS ATSKIRAS NAMAS, 16 gerai įrengtų kambarių, gražios virtuvės, 

3 vonių kambariai ir tualetai, naujas dujų šildymas, 2 mašinoms garažas 
ir ekstra parkinimui vieta. Geras nuomavimui Palmerston-College rajo
nas. $12.000 įmokėti. Duokite pasiūlymą, savininkas apleidžia Torontą.

Salesman JOHN WINTON, tel. LE. 4-8481.
DUNDAS — DOVERCOURT. Vienas morgičius 10 metų, $1.500 įmokėti, 

6 švariu kambarių namas, vandeniu šildymas. Pilna kaina $11.800.
Salesman JOHN WINTON, tel. LE. 4-8481.

TORONTO, Ont.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšininkės pralaimėjo lemiamas 
TLB lygos peržaidimų rungtynes prieš 
B-A pasekme 49:38. Susižeidus Rut
kauskaitei vytietėms teko žaisti be pa
kaitų, ir, nors pradžioj rungtynės bu
vo apylygės, žaidimo pabaigoj neatlai
kė priešininkių spaudimo. Žaidė: Ra
dzevičienė 12, Kasperavičiūtė 2, Žol- 
pytė, Balsienė 14, Prunskytė 10. O. 
Balsienė buvo išrinkta antra geriausia 
šios lygos žaidėja.

K. L prieauglio klasės pirmenybėse 
Vyčio berniukai pralaimėjo abejas pir
menybių rungtynes. Ketvirtadienio 
rungtynėse pralaimėta Aušrai 25:16 ir 
šeštadienio rungtynėse pralaimėta Ko
vui 23:10. Vyčio komandai taškus pel
nė Ignatavičius 13, Laurinavičius 5, 
Šimkus 2, Supronas 2, Karalius 1, Uo
gintas 1. Koviečių taškai: Kybartas 9, 
Bulionis 7, Enskaitis 5, Panavas 2.

Sį antradienį Vyčio mergaitės B žai
džia pirmenybių rungtynes su Aušra.

Stalo teniso pirmenybėse, kurios įvy
ko Detroite, iš 10 galimų pirmų vietų 
vytiečiai laimėjo 7. Iš vytiečių geriau
siai pasirodė jaunoji Sabaliauskaitė, 
laimėjusi moterų grupėje pirmą vietą 
ir E. Vaičekauskas vyrų varžybose pa
siekęs 3-čią vietą. Pakeliui į trečią vie
tą Vaičekauskas įveikė du stambius 
teniso šulus kaip J. Nasvytį ir Vakarų 
apyg. meisterį Omahos J. Kavaliauską.

Pirmenybių pasekmės: vyrų viene
tas — 1. P. Gvildys, 2. Kleiza (Litua- 
nica), 3. E. Vaičekauskas, 4. J. Kava
liauskas (Omahos Lituanica); moterų 
vienetas: 1. E. Sabaliauskaitė, 2. D. čė- 
rėkienė (Neris), 3. S. Kasperavičiūtė 
(Vytis), 4. L. Jonušaitė (Sakalas)' 
jaunių A vienetas: 1. J. Kavaliauskas 
(O. Lituanica), 2. R. Kavaliauskas (O. 
Lituanica), 3. A. Koklys (Žaibas), 4. 
A. Krašauskas (Vytis); jaunių viene
tas: 1. R. Kavaliauskas, 2. A. Koklys, 3. 
V. Nasvytis (Žaibas), 4. A. Krašaus
kas; mergaičių A vienetas: 1. E. Saba
liauskaitė, 2. L. Jonušaitė, 3. L. Stas
kevičiūtė (Sakalas), 4. D. Kudabaitė 
(Kovas); mergaičių B vienetas: 1. D. 
Kudabaitė, 2. R. Končiūtė (Žaibas), 3. 
V. Nešukaitytė (Vytis), 4. V. Vaitony- 
tė (Kovas); vyrų dvejetas: 1. Gvildys - 
Nešukaitis, 2. Brazlauskas - Navickas 
(Kovas), 3. J. Soliūnas - J. Nasvytis 
(Žaibas), 4. P. Mačiulis (Sakalas)-Klei- 
za; moterų dvejetas: 1. S. Kasperavi
čiūtė - E. Sabaliauskaitė, 2. R. Gaidžiū- 
naitė- L. Koklienė (žaibas); mišrus

Naujieji kviečia senuosius skaitytojus
“Tž” vajaus metu senieji skaitytojai kvietė naujuosius jungtis 

didžiojon skaitytojų šeimon. Dabar naujieji “TŽ” skaitytojai, pa
klausę senųjų kvietimo ir užsimokėję prenumeratą, kreipiasi į tuos 
senuosius skaitytojus, kurie dar nėra atsilyginę už 1962 m. prenu
meratą. Sakoma — dvigubai duoda, kas greitai duoda. Tad “TŽ” 
laukia Jus atsiliepiant su šia atkarpa:

Vardas, pavardė-------- ----  ------------......... ................... .'............
Adresas__________ — --------------------------------------- ,..........
Adresas--------- ------------------------- 1_____ ________________
□ Siunčiu $5 už 1962 m. prenumeratą.
□ Siunčiu skolą $ už —____ metus.
□ Pridedu auką laikraščiui paremti $ _____  .
Pašto perlaidas arba čekius siųsti:
Tėviškės Žiburiai, 941 Dundas Št. W., Toronto 3, Ont., Canada.

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

Į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

I, neatvykus Ročesterio Sakalui, su
žaidė su Aušra II, jas nugalėdamos 
2:0 (15:12; 15:11). Žaidė: Aušros D ko
mandoje — Duobaitis, Kuolas 4, Bu- 
šinskas 12, Tarvydas 2, Paškauskas 8, 
Krikščiūnas, Vaškevičius 4. Aušra A 
komandoje — Sapijonytė 4, Gatavec- 

: kaitė 17, Grigaitė 6, L Romanovaitė 
112, S. Simonaitytė, Čeponkutė, Bilky- 
tė 11, Klimaitė 11. Aušra B komando
je — Klimaitė 11, I. Romanovaitė 27, 
Kudirkaitė 2, Bilkytė 11, Jurevičiūtė, 
Joneliūnaitė, čeponkutė 3, Dilkutė, A. 
Dunderaitė, Gutauskaitė, Dubininkai- 
tė, Čeponytė, E. Simonaitytė. Tinklinio 
Aušra I komandoje: Sapijonytė, Gri
gaitė, Gataveckaitė, Kvedaraitė, M. 
.Dunderaitė, Klimaitė; Aušra II — Ro
manovaitė, Bilkytė, Narušytė, Čepon
kutė, Bušinskaitė, Dunderaitė. -Vyrų 
komandoje — Jurcevičius, Grigaitis, 
Bukšaitis, Genys, Burdulis ir J. Lau
rinavičius.

Atvelykio savaitgalį Čikagoje įvyks
tančiose ŠAL XII-se sporto žaidynių 
krepšinio varžybose Aušra yra numa
čiusi dalyvauti su vyrų, moterų, mer
gaičių A, jaunių A ir jaunių B koman
dom.

KOVO ŽINIOS
SVEIKINAME HLSK Kovo narius, 

dalyvavusius ŠA lietuvių žaidynėse 
Detroite ir pasiekusius gražių rezul
tatų.

Plaukime aiškiai pirmavo Hamiltono 
žinomas plaukikas ir vandensviedžio

žaidėjas J. Giedraitis, laimėdamas net 
tris I-sias vietas. ♦

Stalo teniso varžybose geriausiai pa
sirodė D. Kudabaitė, mergaičių B kla
sėje iškovojusi I v., nepralaimėdama į 
nė vienos partijos. V. Vaitonytė pasie
kė IV v. Mergaičių A klasėje D. Ku
dabaitė laimėjo IV v.

Mūsų stalo teniso veteranai J. Braz
lauskas ir S. Navickas vyrų dvejete iš
plėšė II vietą. A. G.

i

Jaudinasi dėl 
Klaipėdos

JAV žurnalisto W. Shirerio knyga 
apie Trečiojo Reicho kilimą ir žlugi
mą plačiai skaitoma ir Fed. Vokietijo
je. Vokietijoje išeinąs mėnesinis Pa-1 
baltijo vokiečių leidinys “Baltische 
Briefe” š.m. 2 nr., paskelbė estų auto
riaus Oskar Angelus pastabas. Jas 6 
nr. persispausdino Vokietijoje gyve
nančių klaipėdiečių vokiečių organas 
“Memeler Dampfboot”. Straipsnyje iš
keltas Shirerio teigimas, kad “Vokieti
ja, sekant Versalio sutartį, Lietuvai tu
rėjo perleisti Baltijos uostą Klaipėdą”. 
Pasinaudodamas vokiečių Didžiojo 
Brockhauso ir kt. informacijomis auto
rius nurodė, kad visas reikalas atrodąs 
daugiau komplikuotas. Shireriui pasiū
lyta pažvelgti ir į Encycl. Britannica 
15 t., kur esanti kalba apie lietuvių 
sukilimą. E.

dvejetas: 1. P. Gvildys - E. Sabaliaus-
Prašoine kreiptis vakarais tel. kaitė, 2. J. Nešukaitis - S. Kasperavi- 

Kulikauskienė. ėiūtė, 3. Kleiza - D. Cėrėkienė, 4. P.

Pirmoji vaikų operetė ’ pasitikėjimą savimi.
Su dideliu džiaugsmu sutinka-- P ‘ \ ‘ 

me kiekvieną mūsų jaunimo veik- BE. 3-9692, J. 
los pastangą^ Gegužės 6 d. Prisi- i Ačiū! “Dainos” valdyba 
kėlimo par. vaikų choras, vadov.l 
kun. Br. Jurkšo, išeina i scena su x................... . . x .. . i
nauja vaiku operete “Prie koblv- Ontario imigracijos ministerijoj, į 
tėlės”. kurios tekstą ir muzikinę Pakviesta supažindinti anglų k. į 
palydą paruošė pats choro vado- mokytojus su lietuvių kalba. Šie.~—w------
vas. Tai pirmasis didesnio masto į mokytojai desto anglų k. naujie- ^0 klubams išskyrus stalo tenisą. Ar 
jaunimo pasirodymas Toronte, • siems ateiviams. Vasaros metu > si sporto šaka neverta atžymėjimo, ar 
Virš šimto jaunučiu artistu pri- i jioms rengiami specialūs kursai, .• per daug aiškus laimėtojas?
pildvs nemaža Prisikėlimo salėsi kūnų metu jie supažindinami su Į Pirmenybės pirma karta buvę pra-
F .... . ninl’T’n-i mnfArl''iTC- knrcn nrncfrn 1 unctnc ntcL’frn! mm k’ltll varrz'Vriii T51-mvrk V niv intivuaio. ivui o t*. a~ i **-w.»***«* — —

~v moję numatvtos lietuviu‘ir ukrai-'čiau ypatingu dalyvių gausumu nepasi- 
’i Onprpfėš niečiu kalbos, kad angių k. mo-' žymėjo-Daugumas dalyvių buvo paten
ki. vpeieteb , . ••• nai]]C;tn <-nnvnrnnc kvian. į kinti patogesne žaidimo sistema, ku- su gražiuoju pajustų sunkumus, Kyian į daugiau pažaisti. Visos

cius besimokant visai nežinoma į " 
t • a 4.-T t v varžybos buvo pravestos dviejų pralai-kalbą. Pernai vasarą tuo tikslu: A.-:mu sjstPma_ Nors suaugusiu klasė

Mačiulis • L. Jonušytė; moterų koman
dinis: 1. Vytis, 2. Žaibas.

P-lė Judzentavičiūtė, dirbanti! Bendroj sumoj vytiečiams, surinku- 
■i j srems 125 taškus, irgi atiteko pirmoji 

! vieta.
Į Keista, turime visose sporto šakose 
taures labiausiai pasižymėjusiems spor-

Brazilijos lietuviai dirba

sceną, išpildydami linksmą ir su
dėtingą muziką, su judesiais, gy
vuoju paveikslu ir I 
turinys suderintas su gražiuoju 
gegužės mėnesiu.

Iš “Dainos” veikios. — Kovo 25 
d. sus-me pas E. Ališauskienę bu-

mokymo metodais. Kursų progra- j vestos atskirai nuo kitų varžybų, ta-

- - . . i mėjimų sistema. Nors suaugusių klasė
jiems buvo dėstoma japonų ir ki-i nieko nesiskyrė nuo ankstyvesnių pir- 
niecių kalbos. Į menybių, tačiau prieauglis rodo gerą

vo pasidžiaugta rinkliava abiejo
se parapijose. Dėkingos parapijų 
vadovybėms ir aukotojams dai- 
nietės skirstė velykines dovanas 
Vokietijoje likusiems seneliams, 
ligonims ir vargingoms šeimoms. 
Prieglaudose gyv. seneliams teko

VIKT. IR DR. A. UŽUPIAI, atosto
gaudami JAV, atšventė 25 metų vedy- 

į binio gyvenimo jubilėjų.

RELIGINIAI KONCERTAI
i Gavėnios rekolekcijų užbaigos pro- 
|ga abiejose parapijose buvo surengti

po $2.50, pavieniams ligoniams: tradiciniai religiniai koncertai. §v. Jo-
po $5 ir šeimoms po $10, iš viso 
virš- $300. Ižd. J. Kulikauskienė 
parašė visiems velykinius sveiki
nimus pridėdama kuklią piniginę 
perlaidą.

Dainietės ruošia KARTŪNO 
BALIŲ gegužės 12 d.. Prisikėli
mo par. salėje. Kviečiame visas 
ponias ir paneles siūdintis kartū
no sukneles nevien premijoms 
gauti, bet ir padaryti tą vakarą 
daugiau kartūniniu. Bus premijos 
trim suknelėm.

Dėkojame E. Ališauskienei už 
malonų sus-mo priėmimą ir kvie
čiame sekančiam sus-mui pas E. 
Aleksienę, 59 Pacific Avė., RO. 
9-7911, balandžio 28 d., Atvely
kyje. M. F. Y-nė

i no Kr. par. b-oj programą atliko: jau
nimo choras, vad. kun. B. Pacevičiaus, 
mišrus choras ir vyrų kvartetas vad.

! muz. St. Gailevičiaus. Solo giedojo sol. 
V. Verikaitis. Buvo numatyta ir sol. J. 
Liustikaitė, bet dėl ligos negalėjo da
lyvauti. Programa buvo neilga, bet ge
rai paruošta ir parinkta. Jaunimo cho
ras pajėgė sugiedoti net ištrauką iš Th. 
Dubois “Septynių Kristaus žodžių”. 
Mišrus choras labai darniai pagiedojo 
Ch. Gounod ir kt. kūrinių. Galingai 
skambėjo V. Verikaičio išpildomi kū- 
rirtiai. Labai derinosi prie bendros nuo
taikos vyrų kvartetas ir trio.

Aplamai koncertas buvo pasigėrėti
nas visais atžvilgiais, nebent būtų gali
ma pageidauti lietuviškų kūrinių iš
pildymo.

Prisikėlimo b-oj programoj dalyvavo 
sol. A. Paulionis iš St. Catharines, vy-

“Daina” kreipiasi. — Kovo 15 
d. “TŽ” buvo paskelbtas laiškas 
“Dainos” šelpiamo V. Megio, ku
ris prašo pagelbėti jam Įsigyti ra
šomąją mašinėlę, kad tokiu būdu 
jis, kad ir paliegęs, galėtų užraši
nėdamas vienai firmai vokus už
sidirbti pragyvenimui.

Iki šiol gauta aukų apie $20, tai 
tik pusė sumos, už kurią galima 
būtų naudotą mašinėlę gauti. Dar 
kartą kreipiamės i gerb. tautie
čius, pagelbėti V. Megiui Įsigyti 
ne tik rašomąją mašinėlę, bet ir

ru ir mišrus choras, vad. kun. B. Jurk
šo. Buvo išpildyti didžiųjų kompozi
torių kūriniai, ryškūs savo religine

: pažangą. Malonu buvo išvysti 3 bro
lius Kavaliauskus atvykusius iš toli- 
j mos Omahos. kurie yra netik puikūs 
žaidėjai, bet ir patrauklūs savo elgesiu.

Mūsų rėmėjams: J. Bulioniui, V. 
i Akelaičiui, V. Plačiakiui, S. Ignatavi
čiui. dr. A. Pacevičiui ir J. Pauliukai- 
čiui širdingai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusi savaitgalį įvykusiose Kana

dos Sporto Apygardos pirmenybėse 
Aušra išsikovojo berniukų D (11 me
tų) ir mergaičių A krepšinio bei vyrų 
ir mergaičių A tinklinio čempijonatus. 
Taip pat laimėjo I-sias mergaičių B 
krepšinio rungtynes^ nugalėdama Ha
miltono Kovą 54:24. Dėl berniukų B 
ir C krepšinio čempijonatų rungsis 
Aušros komandos tarpusavyje.

Rungtynių pasekmės. Berniukų D — 
Aušra nugalėjo Vytį 25:16; Kovas nu
galėjo Vytį 23:10 ir Aušra nugalėjo 
Kovą 30:16. Aušros mergaičių A nuga
lėjo Kovą 61:4. Aušros mergaičių B 
nugalėjo Kovą 54:24. Tinklinyje Auš
ros vyrai nugalėjo Vyčio komandą 3:1 
(13:15; 15:11; 15:4), Aušros mergaičių

Lietuvių studentų 
žinios

nuotaika. Vienas įspūdingiausių ir arti- f 
mų mūsų dvasiai buvo “Babilonijos j 
vergija” Ch. Gounod. Išpildė mišrus! 
choras. Iš lietuviškų kūrinių pagiedo-1 
ta: “J. Dambrausko “Viešpatie Dieve, | 
suteik paguodos”, J. Gruodžio “Tėve 
mūsų” ir Sasnausko “Apsaugok Augš- 
čiausias”. Kun. Br. Jurkšas pagrojo 
J. S. Bacho kūrybos. Visame koncer
te buvo jausti kruopštus pasiruoši
mas ir religinei nuotaikai tinkamas iš
pildymas. Bn.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namą, farmq, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
5 KAMBARIŲ VASARNAMIS su visais patogumais šalia Rosedale mieste

lio ant 35 kelio tarp dviejų Balsam ir Cameron ežerų. Rami, žavinga gam
ta vasarojimui- ir žuvavimui.

MIDLAND BALM VASARVIETE. 400 pėdų frontas prieina prie Georgian 
ežero gražiausio smėlio kopų, primenančiu Palanga. Biznio sklypas.

UDLAND, 5 KAMBARIŲ VASARNAMIS ant Bay ežero kranto — mėly
no vandens vasarvietė.

McMŲNICK TWP. S4.000 imokėti. 400 akrų — trobesiai. $10.000.
MANUERS TWP. $8.000 Įmok., 300 akrų, geri trobesiai. 55 m. nuo Toronto. 
BRUCE COUNTY, $2.000 Įmok., 39 akinai, 1050 pėdų prieina prie Huron 

ežero. Su trobesiais.
KING TWP. 5 akrai su trobesiais prie 400-401 kelio.
SHELBOURNE TWP. 116 akru.
BALA, Ont., PRIE MUSKOKOS EŽERO, 10 kabinų, valgykla 50 žmonių, 

gyv. namas. 2 akrai žemės.
5 KAMBARIŲ mūro, atsk., prie gero susisiek, bangaliukas. Kaina $11.900. 

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3*2105 
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

EGZAMINAI Toronto un-te prasidė
jo bal. 13. Studentai priklausą šv. My
kolo kolegijai, egzaminus pradėjo te
ologija. Buvo pateikti 4 platoki klau
simai, pvz. mokslo ir religijos santy
kiai, kas yra religija ir t.t.

MOKSLEIVIU REKOLEKCIJOS. — 
Balandžio 15 d. Liet. Vaikų Namuose 
įvyko moksleivių ateitininkių susitel
kimo diena, kurią pravedė kun. B. Pa- 
cevičius; organizavo Nek. Pr. Marijos 
seserys. Susitelkime dalyvauti susirin
ko gražus būrys moksleivių, kurios ati
trūkę valandėlei nuo kasdienos triukš- 

! mo turėjo progos pagalvoti ir apie 
i dvasines vertybes.

NAUJI DANTŲ GYDYTOJAI. Odon
tologiją baigė Arūnas P. Dailydė ir 
Vaidotas D. Kvedaras, hamiltonietis. 
Vos baigę mokslą, dantistai pradėjo 
dirbti savo specialybėje. Abu turėjo 
stipendiją iš karinių įstaigų, todėl tu
ri 3 metus atidirbti kariuomenei.

ŠIEMET BAIGIANČIUS augštąsias 
mokyklas prašome tuojau atsiųsti savo 
nuotraukas “TŽ” redakcijai. Nuotrau- 
kos turėtų būti ryškios ir ant blizgan
čio fotografinio popieriaus.

PRANAS RUSftNAS baigė teisės 
mokslus.

STUDENTU SĄRASAS (tęsinys) 
Ryerson institute:

77. Rimvydas Juozaitis — verslo adm.
78. Albertas Lingaitis — verslo adm.
79. Elena Bikus — raštvedyba
80. Aldona Rudokas — raštvedyba.

EKSKURSIJA 1$ URUGVAJAUS.— 
j S. Paulo lankėsi 33 asmenų Urugvajaus 
Į, lietuvių ekskursija, Tėvo Jono Giedrio.
• SJ, vadovaujama. Svečius pasitiko ir 
priėmė vietinės liet, org-jos: V. Anas- 
tasio mokyklos globėjų būrelis, L.Kat. 
B-nės choras, moksleiviai ateitininkai, 
lietuviškos parapijos kunigai. Ekskur
santai svečiavosi visą savaitę, aplankė

! Santos ir Rio de Janeiro. V. Zelinoje 
i buvo jų viešas pasirodymas gimnazijos 
salėje, sutraukęs nemažą skaičių žiū
rovų. Meninėje dalyje buvo suvaidinta 
operetė “Čigonėliai”. Po to pasirodė 
solistai — dainavo p. Dorelis, p. Grišo- 
nienė, pianinu solo skambino prof. Te- 
rezita Drobnievski (jauna gabi pianis
tė!) ir virtuozas Ričardas Runimas, iš 
Argentinos, pagrojo akordeonu. Be to, 
didžiausio pasisekimo sulaukė liet, tau- 

i tinių šokių ansamblis, paruoštas p. 
! Stanevičienės; pašoko S. Paulo lietu- 
■ viams: čigonėlį, žiogelį, šustą. uolen- 
derį ir audėjus, šiuo ansmabliu Uru
gvajaus lietuviai tikrai gali didžiuotis, 
nes jame jaučiama disciplina, muzika-

> linis jautrumas ir iš dalies ispaniškas 
grakštumas, šokėjams grojo akordeonu 
R. Runimas. Šiuo savo pasirodymu

i Urugvajaus lietuviai paliko neužmirš- 
i tarną įspūdi mūsų kolonijai, o jų vieš
nagė atnešė malonią nuotaiką ir pa
žintis. Ekskursantai išvyko atgal į Uru
gvajų autobusu, kuriuo ir buvo atvy
kę. Jų kelionė truko tris dienas.

RUOŠIASI TARYBOS RINKIMAMS. 
— Prieš trejus metus išrinkta Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės Taryba, 
kurią sudarė 21 narys, baigė savo ka
denciją ir laukia naujų rinkimų. Ka
dangi tarybos veikla neužimponavo BL 
B-nės, tai klausimas atsistojo tokion 
plotmėn, kad net pradėta abejoti, ar ji 
pateisina savo egzistenciją. Tačiau ke
lių veiklių asmenų dėka įrodyta, kad 
B-nė gali egzistuoti ir yra būtina Bra
zilijos lietuvių kolonijai, nes, kad ir 
nenuveikusi “didelių darbų”, visdėlto 
riša lietuvius savo pagrindiniais prin
cipais lietuviškos kultūros išlaikyme.

Kaip visada ir visur, radosi žmonių, 
kurie kritikavo tarybos darbus, bet tai 
buvo kaip tik tie, kurie mažiausiai pa
gelbėjo tarybos veiklai, o mes jau nuo 
seno žinome — “kas nedirba,. tas ir 
neklysta...”

Pagaliau kovo 18 d. buvo sušauktas 
ypatingas susirinkimas visų, kuriems 
dar teberūpi lietuviški reikalai, ir bu- 

j vo nuspręsta, kad BL B-nė turi ir to- 
I liau tęsti savo egzistenciją ir reikia 
ruoštis naujiems tarybos rinkimams. 
Per posėdį sudaryta 14 asmenų komisi
ja rinkimų planui išdirbti ir juos pra
vesti.

Kitų kraštų lietuviams, skaitant šį 
reportažą, gali atrodyti, kad Brazilijos 
lietuvių kolonija nėra darni; bet taip 
nėra. Brazilijos lietuviai sielojasi vis
kuo, kas liečia mūsų kraštą, jie išgyve-

• na tai, kad mumyse permaža yra en
tuziazmo užsimojimų realizavimui, kad

: kažkodėl organizuotai nesiriša veiki-
> mas. gal dėl perdidelių ambicijų, o gal
dėlto, kad vienas kitam nenori užkliū
ti pakely!? H. D.

LIET. KAT. B-NfcS CHORAS buvo 
pakviestas dalyvauti meninėje progra
moje slovakų tautinės šventės proga. 
Vyrų choras, ved. V. Tatorūno, padai
navo 3 liet, dainas ir sulaukė didelio 
pasisekimo. Minėjimas įvyko kovo 24.

LIET. JfiZUITU PROVINCIJOLAS 
T. Br. Markaitis iš Čikagos S. Paulo 
užtruko ligi kovo 30 d. tardamasis su 
misijonierium J. Bmžiku apie darbus 
P. Amerikoje.

AUDRA ANTANAITYTE, inž. J. 
ir E. Antanaičių dukra, studijavusi 2li 
melų S. Amerikoje, grįžo į S. Paulo.

kur žada Įsijungti i lietuviškos studen
tijos veikią. Būdama š. Amerikoje, ak
tyviai dalyvavo lietuvių akademikių j 
kultūriniame darbe Putname, Conn. '

NAUJAS LIET. RADIJO PUSVA
LANDIS. — Ligi šiol lietuviškas žodis 
trumpomis radijo bangomis tegalėjo 

į būti girdimas per 9 de Julho radijo 
i stoti sekmadieniais nuo 14 vai. S. Pau
lo klausytojams jis buvo sunkiai pa
gaunamas. Prel. P. Ragažinsko pastan
gomis. gauta Radio Chibe de Santo 
Andre stotis, kuri transliuos lietuvišką 
pusvalandi ilgomis bangomis sekmadie
niais 21 - 21.30 vai. šio pusvalandžio 
kolektyvą sudaro: prel. P. Ragažins-. 

‘ kas, AL Vinkšnaitis, T. J. Bružikas. j 
SJ, V. Tatarūnas ir P. Šimonis. Tech- i 
ninis vedėjas — J. Tatarūnas.

MOKSL. AT-KU DEŠIMTMETIS. — 
Kovo 24 d. S. Paulo moksl. at-kai minė-! 
jo savo veiklos 10 metų sukakti, šeš
tadienio vakarines pamaldas atlaikė 
dv. vadas kun. J. Šeškevičius. Po pa
maldų gimnazijos salėje buvo vaišės. 
Stalo šeimininkas buvo Alg. Žibąs. 
Sveikino moksl. at-kų steigėjas prel. 
P. Ragažinskas. Po. to kalbėjo svečias 
iš Čikagos, liet, jėzuitų provincijolas ir 
kompozitorius Br. Markaitis, JS.

Sekmadieni 3 vai. p.p. programa pra
dėta Jaunimo Namų kertinio akmens 
jiašventįnimu. šventinimo iškilmes at
liko ir pritaikintą žodi pasakė senato
rius kun. Calazans. Po šventinimo iš
kilmių gimnazijos salėje prasidėjo iš
kilmingas posėdis, kurį atidarė at-kų 
pirm. Kaz. Miliauskas. Posėdžiui pra
vesti buvo pakviestas Aug. Zaluba, 
sekr. Silvija Boguslauskaitė. 4 jaunu
čiai, 10 moksleivių ir 1 studentas davė 
įžodį; jiems buvo prisegti ženkliukai. 
Po to sekė VI. Steponaičio paskaita.

Meninėje programoje dainavo jau
nučiai, parengti J. Kraujelytės; cho
ras, ved. Elv. Kilčiauskaitės; solo — 
Alb. Seliokas ir vyrų trio. Tautinius 
šokius paruošė Jul. Guiga, kurie kaip 
visada turėjo dideli pasisekimą.

Nežiūrint palankaus oro. šį kartą 
publikos buvo mažiau, kaip anksty
vesniuose parengimuose. H. D.

KUN. KAZ. BEKŠTA, salezietis, jau 
• dešimti metai dirba Brazilijos Rio 
i Negro misijose tarp indėnų. Jis tų ivai- 
' rių genčių kalbą išmokęs, rašąs tų kal
bų žodynus, gramatikas ir katekizmus. 
Kun. K. Bėkšta įstojo pas saleziečius 
Vokietijoje, kur, baigęs noviciatą, iš
vyko Brazilijon ir ten baigė kun. se
minariją; įšvęstas į kungus, tuoj buvo 
pasiųstas dirbti į misijas džiunglėse.

104 METU A. TRUMPIS. — Lietu
viai gali pasididžiuoti turėdami savo 
kolonijoj Sao Paulo pagarsėjusį liau- 

‘ dies menininką Adomą Trumpį. Jis ei-* 
Į na 105-sius metus. Nėra baigęs jokios 
meno m-los, bet savo įgimtu talentu 
pasižymėjo kaip dievdirbis. Jo kryžių 
ir įvairių statulų yra įvairiose S. Pau
lo ir kt. miestų bažnyčiose bei namuo
se. Jo dirbiniai 1955 m. buvo išstaty
ti parodoje Pasaulinio Eucharistinio 
kongreso metu Rio de Janeiro mieste. 
Už savo meninius darbus jis tuomet ga
vo garbės diplomą, kurį pasirašė gar
bės pirm. vysk. V. Brizgys ir kun. J. 
Janilionis. Dabar A. Trumpis nebeišei
na iš kambario, tačiau ir lovoj sėdėda
mas dar tebedrožia šventųjų statulėles. 
Gyvena pas jauniausią dukterį, kuri 
taipgi septintoj dešimty metų. Alek
sandrą Adukicnę-Minkevičienę.

į' A.A. KONSTANTAS IR PRANCIŠ- 
i KA SALADŽIAI, vienas po kito, tik 
j 4 mėn. tarpe, širdies liga, atsiskyrė su 
i šiuo pasauliu. Konstantinas gimęs Uk- 
Į mergėj 1875 m., o Pranciška — Mari
jampolės apskr. 1886 m.

BABY POINT
S1.800 įmokėti, gražus 6 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas, tik 3 
metų senumo, ilgos bei. lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — SWANSEA
$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su privačiu įva
žiavimu, arti Bloor. Prašoma kai
na $16.900.

SWANSEA
$3.500 įmokėti, 6 kambarių bunga- 

lovas, graži moderni virtuvė, pui
kus kiemas, maždaug 10 metų se
numo. Prašoma kaina $15.600.

JANE — BLOOR
$5.000 įmokėti, puikus 7 kambarių 

atskiras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, kvadratinis pla
nas, garažas su privačiu įvažiavi
mu. Vienas atviras morgičius 10- 
čiai metų.

INDIAN ROAD — BLOOR
$4.000 įmokėti, 11 kambarių atski

ras mūrinis namas. 3 vonios, 3 
virtuvės, vandens šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu. $285 
mėn. nuomos.

BLOOR — RUNNYMEDE
$6.500 įmokėti, puikus modernus 6 

kambarių bungalovas, maždaug 7 
metų senumo, užbaigtas recrea
tion kambarys, <2 vonios, radiato
riais šildymas', garažas su priva- 

, čiu ivažiavimu.
BLOOR — RUNNYMEDE RD.
$8.000 įmokėti, gražus 7 kambarių 

per du augštus, atskiras mūrinis 
namas. 2 modernios virtuvės, 2 
— 4 dalių vonios, recreation kam
barys. garažas, keturi kambariai 
ir vonia pirmame augšte. Arti 
Bloor.

ST. CLAIR — BATHURST ST. 
DUPLEKSAS
$10.000 įmokėti ar mažiau, 10 kam

barių per du augštus. Atskiras, 
mūrinis namas; Naujas vandens 
alyvos šildymas, dvigubas gara
žas. Vienas atviras morgičius 10- 
čiai metu.

APARTAMENTINIS NAMAS
S10.000 įmokėti, 3-jų metų senumo.

10 atskirų butų mūrinis pastatas, 
- vandens alyvos šildymas, priva

tus įvažiavimas, garažai. Viskas iš
nuomota. Prašoma kaina S75.000.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 24404 
Namų telefonas LE. 5-1584

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

BLOOR — ROYAL YORK RD.
$3.000 įmokėti, 2 miegamųjų mūri

nis bungalovas. 20 pėdų salionas. 
Pusiau išbaigtas rūsys. Didelis 
medžiais apaugęs kiemas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Tik pusė 
bloko nuo Bloor gatvės. Pilna 
kaina tik $15.500. Viena skola ba
lansui.

BLOOR — HAVELOCK AVE.
$2.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 9 

didelių kambarių namas. Kvadra
tinis planas. Vandeniu alyva šil
domas. Vonia pirmam ir antram 
augšte. Garažas ir privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $17.500. 
Viena atvira skola balansui.

BLOOR — BROCK AVE.
$1.500 įmokėti. Mūrinis 8 kambarių 

namas arti Bloor gatvės. 3 virtu
vės. Puikus pajamų namas. Prašo 
$16.500.

BLOOR — HIGH PARK
$4.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 18 

metų senumo narnas. 7 did. kam
bariai per du augštus. Vandeniu 
alyva šildomas. Garažas ir platus 
šoninis įvažiav. Prašo S22.500.

BLOOR — JANE
$8.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras: 

namas. Dideli 7 kambariai per du 
augštus. Vandeniu alyva šildo
mas. Didelis kiemas. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Dvi moder
nios virtuvės. Išbaigtas kambarys 
rūsyje. Viena atvira skola balan
sui. Prašo $24,500.

DUNDAS — DOVERCOURT
$9.000 įmokėti arba pasiūla. Mūri

nis pastatas, tinkamas betkokiam 
bizniui — dirbtuvei:, baldų dirb
tuvei, mašinų taisymo dirbtuvei 
ir t.t. Pilna kaina tik $26.000 ir 
viena skola balansui.

BATHURST RAJONE
SIO.OOO įmokėti. Septynių šeimų 

apartamentinis pastatas, visas iš
nuomotas. Metinių pajamų $8.400. 
Prašoma kaina $56.000. Vertas 
dėmesio.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo Įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS ir F. SENKUS

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovą,

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-490S.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 QuCCn St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namu telefonas BE. 3-5996

RONCESVALLES — KING — 
QUEEN
S6.000 įmokėti, atskiras, rami rezi

dencinė vieta, puikus ežero vaiz
das, apartamentų zonoje, 12 di
deli jaukūs kambariai, 3 moder
nios virtuvės; rūsy vieta butui, 
vandeniu gazu šildomas. 4 auto
mobiliams vieta: be morgičių. 
lengvos išsimokėjimo sąlygos; ’9 
kambariai su moderniais baldais; 
savaitinės pajamos $92 ir butas 
savininkui. Labai geras susisieki
mas su visom miesto dalim ir la
bai lengvas išnuomavimas. Dide
lis sklypas. Mėginti $21.000.

MIMICO
S2.500 įmokėti, bangalovas, 6 metų, 

geros statybos, 6 kamb. su svečių 
kamb. rūsy. Moderni virtuvė, van
deniu alyva šildomas. Didelis kie
mas, šoninis įvažiavimas, rami 
vieta. Be morgičių. $14.500.

BATSIUVES IR BATU VALYKLA

pelningas ir didėjantis biznis: sa
vininkas išvyksta Europon. Kai
na S3.600.

PARKDALE IR WESTON RD. 
KRAUTUVĖS

Geruose prekybos centruose, vie
na tuščia krautuvė su dideliu prie 
statu dirbtuvei ar sandėliui ir 5 
kambarių butas antram aūgšte; 
kita galanterijos krautuvė (gali 
parduoti visai tuščią) su 4 kamb. 
butu, garažu. Pirma apie $34.000, 
antra — $15.000.

MOTELIS
$18-20.000 įmokėti, 10 vienetų ir 4 

kamb. butas, mūrinis. Toronte, 
moderniai įrengtas, didelis’ kie
mas, galimybės plėstis. Metinės 
pajamos $1718.000. Kaina $55- 
67.000.

MIMICO
$1.500 įmokėti, atskiras, gerų ply

tų. 7 kambarių bangalovas (5 
kambariai ir 2 antrame augšte). 
Dvi virtuvės, vandeniu aylva šil
domas, dvigubas garažas. 50 pė
dų frontas, 180 pėdų ilgio skly
pas. Labai pigus — $12.500.

Ant. Queen St. pne Roncesvalles, 
geroj tokiam bizniui vietoj, nau
jai įrengta, modernios visos maši
nos. 8 vietų batų valymo suolas.

Turime krautuvių, farmii, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškclis A. Bliudžius

..... —' ............................
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Skaitytojai pasisako Kodėl žydai mažiausiai geria? ŠYPSENOS.
J. KARKA

1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286
• ’ ' - (prie Gladstone Ave.)

COLLEGE — RUSHOLME RD.
$1.500 įmalL, W kamb. mūr., labai 

švarta, tinkr trims šeimoms. Sku-

šo $14.200. '
JANE — BABY POINT
$2.000 įmok., naujos statybos 6 k. 

mūr.. mod. virt., privatus įvaž., 
skola iš 5*/z%. Vertas pamatyti.

BLOOR — SWANSEA
$2.500 įmok., mūr., atsk., 7 kamb., 

vand. alyva šild., mod. virt., la
bai švarus iš lauko ir vidaus. Ga
ražas ir privatus Įvaž. Vertas dė
mesio pirkinys.

DOVERCOURT — COLLEGE
$2.500 įmok., labai gražus 10 kamb. 

mūr. namas. 3 virt., 2 vonios, van
dens alyva šild., 4 kamb. pirma
me augšte. Didelis kiemas ir ge
ras įvažiavimas.

DURIE ST. — ANNETTE
$4.000 įmok., 9 kamb. per du augš- 

tus, rupių plytų, atsk., gražios sta
tybos, viskas tinka dviem šeimom. 
Kas įieško gero namo, turėtų pa
matyti.

BLOOR — WILLARD AVE.
$5.660 įmok., atsk., mūrinis, 7 k. 

per du augštus. Labai švarus na
mas. did. kiemas, šoninis įvaž. 
Testamentinis skubus pard. Vie
nas morgičius.

RUSHOLME — BLOOR
$6.000 Įmok.. 10 did. kamb., mūr., 

atsk.. 4 gražūs kamb. pirmame 
augšte, 3 mod. virt., didelis skly
pas, privatus įvaž., 2 garažai. Vie
nas morgičius.

BLOOR — BROCK ST.
$6.000 Įmok., namas— krautuvė su 

visais įrengimais ir 7 kamb. du 
butai, tinka maisto-mėsos ar ki
tai prekybai. Vertas dėmesio, nes 
prašo tik $27.000.

BLOOR — JANE
$6.000 Įmok., 11 kamb.. rupių plytų 

gražus originalus dupleksas, van
deniu alyva šild., viskas išnuomo
ta. arti Bloor kraut, ir susisiek. 
Vertas dėmesio pirkinys.

BLOOR — HIGH PARK
$10.000 įmok., 13 did. kamb. trip- 

leksas. Didelis sklypas, gražus pa
statas, 3 garažai. Privatus įvaž. ir 
išmok, vienas morgičius 10-čiai 
metų.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, motelių, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
i Real Estate 139 Fourth -St. E.
? Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
: Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
.tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • VVA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
^. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

<148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. *2-5191

A
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS
< TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 •. 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

a

1076/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas sn ilga praktika.

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

vs (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)garage Td. le. 3-0631

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATUEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME VJS. GARAGE. Sav. V. Strimaitis
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. TeL: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

. ■ <
PONAS SULAITI! repatriacija. Repatrijantai puikiai mo-
S.m. balandžio 5 d. “Tėviškės žibu- buvusios jų valstybės kalbą. Vo- 

riuose” pastebėjau Tamstos man pri- kiečių kariuomenei veržiantis į rytus, 
skirtą sakinį, kurio aš niekam nesu sa- repatrijavusieji ėja kariuomenės avan- 
kęs arba rašęs. Visa, ką aš padariau, garde. Didesnėse Lietuvos vietovėse 
tai išsiuntinėjau angliškos spaudos sudarė, sakyčiau, “Rudąjį kumš- 
straipsnių nuorašus, kurių tarpe buvo 19”* buvo vąrtojamas vęrbuo- 
ir Tamstos laiško nuorašas. Vienas! jaut žmones bereikalingų apkasų dąr- 
nuorašo egzempliorius buvo pasiųstas! hams. Be to, jie buvo perrengiami į 
ir “Tėviškės Žiburiams”. Prie nuora-! lietuvių karių uniformas ir dažnai pa
šų jokių savo komentarų ar pastabų naudojami žydų sušaudymams. įsidė- 
nepridėjau. mėtina — šaudantieji kalbėjo lietuviš-

Su pagarba, reiškia “vietiniai” lietuviai šau-
Petras Daužvardis Tokio šaudymo metu buvo fotogra-

Lietuvos Generalinis Konsulas fuojama, kad parodytų lietuviškąsias 
uniformas. Šie dalykai neturėtų būti 
pamiršti.

Liečiant visą nemalonų reikalą iš 
i esmės, pirmiausia, mano manymu, tek-

pradėjo pusę 1 momentais: 1. ar jau kas nors tyrinę- 
m jo ir įrodė, jog dalyvavusieji lietuviai 

egzekucijose VISI atliko tą nelemtą 
darbą SAVANORIŠKAI ir, kaip paste
bėta prel. M. Krupavičiaus, net turto 
sumetimais? Man atrodo, jog toks pa
sisakymas dėl turto yra perdrąsus. Vi
sų pirma todėl, jog vokiečių valdžia 
draudė betkam savintis žydų turtus, 
išskiriant, žinoma, juos pačius (ruduo
sius) ir, antra —- ar nepriklausomoje

RAUD. KINIJA ĮSIVEDA 
LOTYNŲ RAIDES

Neseniai Pekino didysis dienraštis sustoti ties dviem psichologiškais 
“Liaudies laikraštis” r J 
teksto spausdinti lotynų raidėmis. Ta 
reforma, kuri yra lyg, tartum, smege
nų revoliucija Kinijoj, sukėlė nema
žą sensaciją tarp draugų ir tarp prie
šų: galbūt, kiniečiai nori susiartinti su 
Vakarais?

Maskvoje — rūgščios nuotaikos: ko
dėl gi kiniečiai nenorėjo priimti rusiš
kos kirilicos; jei atsisako savo senojo 
raidyno. To ypač troško tie rusai, ku- j 
rie norėtų sucementuoti kiniečių - ru- Lietuvoje išviso buvo tokių skurdžių 
sų draugystę, jau pradedančią braš- žmonių, kurie nešiotų ir svetimą daik- 
kėti. į tą vertintų daugiau kaip žmogaus gy-

Istorija yra trumpa; jau 1958 m.; Vyt>ę* Tiesiog neįtikėtina. 2. Ar šian- 
Maotsetungas, raudonasis diktatorius, • dien bQtų imanOma paneigti hitlerinės 
panoro keisti kinų abėcėlę, kuri susi- vaĮdžj0S Lietuvoje prievartos aktus, 
deda net iš 4.000 raidžių-paveikslėlių; kuriais lietuviai buvo VERČIAMI tar
dei to krašte buvo net % beraščių. To- nauti jų kėslams ir Lebensraumo (gy- 
kia ilga abėcėlė — visai netinkama ra- venamo ploto) siekimams? Prašom pa
šyti mašinėle, taigi verčia išlaikyti sakyti? ką turėjo daryti vidutinių SU

kuriais lietuviai buvo VERČIAMI tar-

venamo ploto) siekimams? Prašom pa-
be galo didelį būrį raštininkų — dy- : 
kaduonių, kurie viską rašo rankomis.

Tada Maskva tuoj pasišoko pamoky
ti geltonuosius “brolius”, kad jiems 
geriausiai tiktų rusų kirilica, kuri, gir
di, turi tik 27 raides. Kiniečiai nutilo, 
jiems reikėjo 4 metų apsigalvoti, kol iš 
120 projektų (gotų, slavų, žydų, ara
bų ir kt.) pasirinko sau lotynų raides, 
ir tai, atrodo, visam laikui. Tik dabar 
kiniečiai piktai atsakė rusams “Liau
dies laikrašty”, kad lotynų raidės esą 
daug patogesnės už rusų kirilicą. Ta
me yra daug tiesos? Visi žinome, kad 
kirilica turi eilę nereikalingų ženklų, 
bet trūksta raidės “h”, be kurios ne
galima vartoti eilė žodžių (kaip — 
himnas, harmonija, honoraras ir t.t.).

i Raud. kiniečiai net mano, kad tai 
{trukdytų jų pažangą moksle ir techni-

; lotynų abėcėlės ženkle.
Į Piktai atmestas Maskvos priekaištas, 

kad tuo atsidaro vartai anglų, ameri- 
į kiečių įtakai Kinijoj plėstis, nes, girdi, 
lotynų abėcėlė išrasta ne “kruvinųjų” 

; anglo-saksų„ bet daug šimtmečių anks- 
j čiau — neutralių romėnų ir dabar nau- 

; dojama 60 tautų su 600 milijonais gy- 
Į ventojų.
i Maskvoje nusivylimas, aišku, be ga
lo didelis ir tai, atrodo, turės dar su- • 
stiprinti atšalimą, pradedantį vis pla- į 

i čiau pasireikšti tarp rusų ir kiniečių.!
Gi kiniečių prestižui užsieny tas, aiš-1 
ku, daug padės ypač P. Amerikoje ir;J 
tarp afro-azijatų, kurie kiek anksčiau į 

spėjo priimti lotynų raides, dėl to, ki
nų “kultūrinė” infiltracija galės ateity 
plėstis.

čiangkaišekui Formozoje vargu ar 
bus patriotiška “mėgdžioti” raud. Ki
niją ir jis tampa gudriai užšachuotas 
su jo senąja 4.000 raidžių abėcėle, ki
niečių protėvių sukurta prieš 35 šimt
mečius.

Nežiūrint, kad Tito Jugoslavija, tre
čia komunizmo sekta, dar pasilieka su 
slavų kirilica, bet ši raud. kinų refor
ma yra didelis smūgis rusų “kultūrai” 
ir, atrodo, turės gerokai sumažinti 
Maskvos užsimojimą — suslavinti pa- 
baltiečius ir kt. užgrobtas tautas.

Ir atvirkščiai, jei šiandien raud. Ki
nija su 650 milijonų galvų būtų pri
ėmusi ne lotynų, o slavų kirilicą, tai 
Maskvos slavofilų apetitai būtų labai 
smarkiai padrąsinti veikti tuoj ir radi
kaliai. St. Bijūnas

gebėjimų žmogus grasomas ginklu ir 
verčiamas atlikti tą ar kitą okupanto 
duotą juodą darbą? Juk grasomasis ga
lėjo būti taip pat nušautas kaip ir žy
das. Daugeliui iš mūsų yra atmintinas 
dalykas, kaip rudieji ponai gaudė gat
vėse jaunus žmones, kaip gyvulius.

Kitas esminis dalykas yra tas faktas, 
jog prieš pasaulį nuskambėjo didesni 
ir mažesni žydų naikinimo teisminiai 
procesai. Jie aiškiai pasauliui parodė, 
kaip ir kieno buvo organizuoti žydų 
naikinimo centrai, kas jiems vadovavo 
ir davė įsakymus žydus žudyti ir tų įsa
kymų įvykdymą prižiūrėti. Tas viskas 
yra užfiksuota* dokumentuose.

Šiandien žydas gali jausti save “su
sigėdusiu”, ar dar kitaip nusiteikusiu, 
bet praėjusių procesų šviesos neaptem- 

1 • f •* j j ‘ •• 1 ’1;- - !♦• •• dys: ji nemeta šešėliu lietuvių tautaikoj. kai didieji kultūros šaltiniai esą į tos paprastos priežastieS) jog kiek- 
vienas nusikaltimas yra individualus 
dalykas, kaip ir bausmės už juos. Ry
šium su tuo dar tenka paminėti faktą, 
jog ir žydai buvo gestapo agentai. Bet 
juk tas nereiškia, kad visa žydų tauta 

‘ yra už tai kalta.
Minėto prelato straipsniuose yra iš

keltas lietuvių tautos humaniškumas 
žydų atžvilgiu, kaip Lietuvos piliečių, 

į Netolimoj praeity lietuviai yra parodę 
i artimo meilės jausmą, ir ne . savo pilie- 
i čiams, būtent — vokiečių belaisviams, 
Į kuriuos jie gelbėjo nuo grėsusios 
| jiems bado mirties.

Pastatykime dabar klausimą: jei lie
tuviai būtų atsidūrę žydų padėtyje, ar 

: daug būtų atsiradę žydų, kurie būtų 
• panorėję ištiesti pagalbos ranką lietu- 

u j viams? j tą klausimą atsako mums ne- 
7.! tolimas bolševikmetis Lietuvoje, ku- 

1 rioje Berijos “veidas” plačiai spindu
liavo ir jo agentai gausiai skynė savo 
aukas. Tad nesuprantama, kodėl mes 
savo pasisakymuose ašarojame, kad lie
tuviai, gelbėdami žydus, nieko DAU
GIAU padaryti negalėjo? Juk vistiek 
niekas neįvertins ir to, kas buvo pa
daryta. V. Erškietis

BŪRIME ATSARGŪS SU SAVŲJŲ 
KALTINIMAIS IR KITU 

TEISINIMAIS
Prie gerb. prel. M. Krupavičiaus 

straipsnių, tilpusių “TŽ” nr. 6-1L 62 
m., norėčiau prisidėti dar vienu, man 

i gerai žinomu, atsitikimu. .
1940 m. bolševikams okupavus Pa-

baltijo valstybes, buvo organizuota iš 
tų valstybių vokiečių tautybės žmonių

Dvejų metų sutaupos 
laikrodžiui

Raud. Kinija, norėdama panai
kinti juodąją rinką, Įvedė prekėm 
kuponus. Tie kuponai Įvesti vi
som prekėm, kad gyventojai nebe- 
susigaudo, kam koks kuponas 
skirtas. Paprastai didžiųjų miestų 
gyventojai gauna kuponų 10% 
vertės nuo uždarbio, o kaimų gy
ventojai — tik 5%. Tačiau per
kant ką nors, kuponas tik duoda 
teisę pirkti, o už prekę reikia vis- 
tiek mokėti. Kad. kinietis darbi
ninkas galėtų nusipirkti laikrodį, 
turi taupyti kuponus 2 metus ir 
mokėti 55 jenas.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

BE. 3-0978

International 
Driving School

VVALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairias pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mos. Perta ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDĖ ST. W.
Rocla 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visą rūšių automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

Tyrinėtojai yra nustatę, kad žy
dai procentaliai mažiausiai gėrė 
ir geria alkoholinių gėralų. Pas
kutiniai tyrimai Yales un-te tai 
patvirtino. Iš visų JAV tautinių 
grupių ir religijų žydai stovi vir
šūnėje. Tik labai mažas promilis 
Amerikos žydų baruose ritualini 
vyną pakeičia i likerius, konja
kus. Kas juos sulaiko? Kokios 
priežastys? Ar žydai ir senovėj 
negėrė?

VERGIJA NEPALAUŽĖ
Yra nuomonių, kad žydai prieš 

patekdami Į Babilono ir Egipto 
vergijas, buvo labai sumaterialė
ję, nutolę nuo Dievo, gėrę, lėba
vę. Dievas juos nubaudęs ir nu
siuntęs vergijon. Mozė išvedė žy
dus iš Egipto nelaisvės. Jie 40 
metų gyveno tyruose blaiviai, pa
doriai. Tauta buvo vieninga, pa
klusni savo vadams, religijai, ku
ri su 10 Dievo Įsakymų buvo vie
nintelis kelrodis.

Išbuvę 2000 metų Romos val
džioj, žydai pasklido po pasauli 
kaip šių laikų išvietintieji. Visuo
se kraštuose jie tapo įtakingomis 
bendruomenėmis. Vieni jų iškilo 
turtuose, kiti valdžioj. Prieš I ir 
II D. karą visuose Europos kraš
tuose žydai valdė bilijoninius 
turtus.

“GERTI SVEIKA —
IŠLAIKYTI SAIKĄ”

Žydai religinių švenčių 
geria vyną išreikšti bendram 
draugiškumui ir dvasios pakili
mui. Šeimų švenčių proga — per 
vestuves, sužieduotuves geriamas 
irgi vynas — po vieną kitą stikliu
ką. Daugelio šeimose geriama ir 
likeriai bei degtinė.

Lietuvoj žydai gerdavo midų, 
macais užsikąsdami. Turtingesni 
darydavo priėmimus augštiems 
Lietuvos valdininkams. Kitus vai
šindavo, patys tik paragaudami. .

Lietuvoj daugelio karčiamų, 
restoranų savininkais buvo žydai, 
ypač Kaune, Vilniuje ir kt., bet 
girto restorano savininko neteko 
matyti.

Šiame žemyne girto žydo irgi 
neteko matyti. Neteko girdėti, į 
kad žydui už girtą važiavimą au
tomobiliu būtų iškelta byla. Ap
lamai, žmogus geria dėl esančių 
papročių tautoj išreiškiant drau
giškumą, džiaugsmą, atžymint 
šventes bei sukaktis. Kaip lietu
viai” sako. “alus gerti sveika, bet 
reikia išlaikyti saiką”.

■ Gi saikas geriant alkoholinius 
gėralus prarandamas dėl psicho
loginių bei emocinių priežasčių 
— dėl asmeninių sukrėtimų ir dėl 
paprasto nesusivaldymo. Daug 
žmonių tuo būdu tampa alkoholi
kais.

AVINĖLIS, LIŪTAS,
BEŽDŽIONĖ IR KIAULĖ

Žydai gyvena tarp krikščionių, 
bet alkoholio vartoja mažai. Išei
tų, kad juos sulaiko religija ir Įsi
galėję papročiai. Atrodo, jie pri
silaiko savo talmudo bei senų bib
linių papročių. Pasak jų, alkoho
lis ėsąs pagamintas pagal velnio 

j receptą.
Kai Nojus išlipęs i krantą po 

i tvano pradėjęs žemę purenti ir 
j vynuoges auginti. Prisistatęs vel
nias ir pasisiūlęs Nojui i pagalbą. 
Sako, reikia patręšti žemę. Vel
nias užmušęs ėriuką ir jo krauju 
palaistęs žemę. Vėliau tą padaręs 
su liūto, beždžionės ir kiaulės 
krauju. Nojus paklausęs, kodėl 
velnias tą darąs? šis atsakęs, kad 
tuo būdu vynas igausiąs sekan
čias savybes: kai žmogus išgers 
pirmą stiklą, jausis švelnus, ma
lonus, nekaltas kaip avinėlis; iš
gėręs antrą — drąsus, galingas 
kaip liūtas; išgėręs trečią — kvai
lai šokinės kaip beždžionė: išgė
ręs ketvirtą — taps kiaule, volio- 
sis po purvą -ir praras savo žmo
giškąjį AŠ. ši pasaka skatina nuo-

JŪSŲ LAUKIA
Parkdale 

Beauty Salon
sav. Irma Kremer

1 B SORAUREN AVĖ.
(kampas Queen - Sorauren)

Telefonas LE. 2-0198
Kasdien — išskyrus pirmadienius

proga

Atsiveža nt i 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 
109 Bloor St. W., Toronto 5 

. WA. 5-5555
Po darbo LE- 3-3027

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

saikumą, kuris skiepijamas šei
mose per kartų kartas. Būti avi
nėliu ar liūtu — dar priimtina, 
bet tapti beždžione ar kiaule — 
perdaug negarbinga.

TAUTINĖ GARBĖ 
ĮPAREIGOJA

Žydas galvoja bendruomeniš
kai: jei padarys bloga sau, bus 
bloga visai bendruomenei. Kai jie 
gyveno ghetto ir buvo persekioja
mi, turėjo vieningai laikytis. Ki
taip jiems grėsė viešas nubaudi
mas, išmetimas iš bendruomenės. 
O tai buvo lygu mirčiai.

Ir dabar žydas yra suaugęs su 
savo bendruomene. Ir vedęs ir 
nevedęs yra Įjungtas i bendruo
menę. Jis nepajunta vienumos: 
yra Įjungtas i visumą ir darbe ir 
poilsyje; vienas už visus, visi už 
vieną. Ir ekonominėje ir morali
nėje krizėje žydas yra savos ben
druomenės globojamas.

Žydų maištas irgi sulaiko nuo 
alkoholizmo. Jie yra santūrūs, 
niekad nepersivalgo. Jie papras
tai valgo sveikus gaminius. Spe
cialistai yra nustatę, kad žydų 
vartojamas maistas yra geras, 
naudingas žmogaus organizmui.

Ar neatėjo laikas ir lietuviams 
vysk. M. Valančiaus mastu pra- 

I dėti dirbti, kad mūsų ateinančios 
kartos būtų blaivios, protiškai ne- 
pavargusios ir fiziškai gajos?

VARŠUVA. — Kard. Wyszynski, kai 
grįžo iš Romos į Lenkiją, pasienio po
licijos buvo smulkiai iškrėstas. Iš jo 
atimta 3000 atvirukų iš Romos. Palik- 

tik keliolika.

Vietinės musės
Vyrukas užsisako valgykloj pie

tus. Padavėja atneša dubeni sriu
bos. Pažvelgęs ir pamatęs sriubo
je musę, jis pašaukia padavėją ir 
klausia:

— Ar ši sriuba virta Floridoj?
— Argi tamsta nepažįsti vieti

nės musės? Juk matai, kad spar
nai nušalę...

ta

Paj ieškojimai
PETRO VAITKEVIČIAUS, gimusio 

1-906 m. birželio 24 d. Taujėnų valse., 
Juodgirio k., įieško A. Vaitkevičienė, 
56 Pacific Avė, Toronto 9. Ont., Cana-

Sunkokas klausimas
— Tėveli, kas buvo pirmasis 

žmogus?
— Adomas.
— O pirma jo nebuvo jokio 

kito?
* — Nebuvo.

— Tai kas stumdė jo vežimėli, 
kuomet jis buvo mažas?

Lietuviška degtinė ir 
mandagumas

Kartą nepriklausomos Lietuvos 
atstovas Petras Klimas buvo pa
kviestas i puotą Paryžiuje. Ant 
stalo buvo pastatyta ir lietuviškos 
degtinės. Vienas arčiau sėdėjusių 
pasiūlė Klimui išgerti.

— Ačiū labai, bet aš visai ne
geriu.

— Negalimas daiktas. Juk visi 
lietuviai geria; apie tai man pa
čiam teko nugirsti.

— Nuomonės, kartais, būna 
klaidingos, — pastebėjo Klimas. 
— Pas mus, Lietuvoje, pvz., sako
ma, jog prancūzai visi mandagūs...

Triušis
Saraudi, Argentinoje, policinin

kas, vardu Burgos, jieškodamas 
dingusios Angoros katės, aplankė . 
keletą namų, bet niekur nerado 
pabėgėlės.

Viename name šeimininkai pa
kvietė Burgos pietų. Policininkas 
suvalgė nemažą kepto triušio ga- 
galą. Atsisveikinęs su svetingais 
šeimininkais ir jau eidamas kie
mu vartų link, Burgas sužinojo,oo racmc Avė, luromo v, viii., vaiia- • _ x - x v . •

da. Jieškomasis buvo paimtas vokiečių! buvo ne triUSIS, bet jo jies- 
prie Tilžės 1944 m. spalio 9 d. Žinan-1 Koma kate.
čius apie jį maloniai prašau pranešti, j Parinko Pr. AlšėnasParinko Pr. Alšėnas

Mitriu, automobiliu
ir kitokie visu rūšių

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra
___  arba
RO A.OR1 1 RO.6-0832• VA A A 49 Cameo Cres.,

Toronto 9.

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos:- 10-3 vai. p.p. ir 
5-8 vai. vak. šeštadieniais 10-3 v.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nub Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

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 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Dažai ir sienoms
VAŠKAS,popieris; šepečiai, 

r terpentinas
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. --------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132
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MONTREAL, Que
Šv. Jono Kr. parapijos žinios 

t D. Savaitės ir Velykų pamaldų 
tvarka:

D. Ketvirtadienį: — švč. Sakra- 
‘memo įsteigimo dieną — 7.30 vai. 

vak. šv. Misios, pamokslas ir pro
cesija.

D. Penktadienį: 3 vai. p.p. Kry- 
žiaus pagarbinimas, Komunija.

■ D. Šeštadienį — Velykų vigili
joje — 7.30 vai. v. šventinimai: 
ugnies, velykinės žvakės, krikšto 
įžauų atnaujinimas, šv. Mišios.

Velykose: 7 vai. rytą Prisikė
limas, šv. Mišios, pamokslas

Pamaldos Velykų dieną — 9.30 
ir 11 vai.

— D. Savaitės pamaldų metu 
klausoma išpažinčių ir daloma šv. 
Komunija.

— Kviečiame įsijungti į klūpo
jimą -r- adoraciją prie Kristaus 
karsto. Suaukotomis gėlėmis bus 
papuoštas Kristaus karstas, o taip 
pat altoriai Velykoms.

— Jaunimo cnoras gieda pirmą 
Velykų dieną per 11 vai. pamal
das. Jaunimo choro repeticijos šią 
savaitę: antradienį ir ketvirtadie
nį 6 vai. vak.; penktadienį — 1 
vai. p.p. ir šeštadienį—5 vai. p.p. 
Jaunieji dalyvauja D. Savaitės pa
maldose.

— Parapijos rekolekcijos bu
vo užbaigtos Verbų sekmadienį 
nuotaikingu religiniu koncertu^ 
kuriame programą išpildė: sol. V. 
Verikaitis, parapijos suaugusiųjų 
ir jaunimo chorai ir vyrų kvarte
tas. Visiems dalyvavusiems prog
ramos išpildyme ir abiejų chorų 
vadovams — muz. St. Gailevičiui 
ir kun. B. Pacevičiui — nuoširdi 
parapijos padėka.

D. Savaitės pamaldų tvarka A.pams. D. Penktadienį — pasnin- 
; Vartų bažnyčioje: ko diena.
į D. Ketvirtad. rytą pamaldų ne- . . ...
į bus. Pamaldos — vakare 8 vai. Po j ugnies, vandens ir Velykų žvakes 
i Mišių Švenčiausiasis Sakramentas —
bus išstatytas adoracijai iki vidur- j »v- , , .. ...........

Inakčio. Išpažinčių bus klausoma ’°ę b!,s ’’statvtas adoracijai iki 
: valandą prieš pamaldas ir po pa-. vidurnakčio. Išpažinčių bus klau- 
; naldų. I soma per visas vakarines pamal-

D. Penktadieni: Kryžiaus kelias: das.
. 3 vai. p.p. Liturginės apeigos ir Velykų dieną: Prisikėlimas, pro- 
, šv. Mišios - 8 vai. v. Po Mišių ^Ja ir iškilmingos sv. Misios-

Švč. Sakramentas bus išstatytas vai. ryto Kitos Misios sekma- 
adoracijai iki vidurnakčio. Ispa-j

Įžinčiu klausoma valanda nrioš na-i

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISAS KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS APYLINKIŲ VALDYBAS, VISUS BENDRUOMENĖS DARBUOTOJUS 
IR VISUS TAUTIEČIUS VELYKŲ ŠVENTĖMIS, VISIEMS LINKI SĖKMĖS 
GYVENIME BEI. DARBUOSE IR VISUS VISUS LIETUVIUS KVIEČIA 
ŠIO BALANDŽIO 29 DIENĄ DALYVAUTI KLB KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMUOSE.

Prisikėlimo parapijos žinios
— išganytojo Prisikėlimo šven

tėje nuoširužiai sveikiname visus 
parapijiečius ir visą Toronto ko
loniją. Daug tyro krikščioniško 
džiaugsmo!

— praėjusį sekmadienį baigtos 
metines rekolekcijos, kurias at
skirai moterims ir vyrams gra
žiai pravedė Tėvai jėzuitai — T. 
J. Vaišnys ir T. A. Tamošaitis. 
Abejos rekolekcijos buvo baigtos 
atskiromis iškilmingomis ir me
nine programa paįvairintomis 
agapėmis. Rekol. užoaigos susi
kaupimo metu buvo ir religinis 
koncertas, kuriame sol. A. Pau- 
lionis ir Prisikėlimo par. choras 
labai gražiai ir nuotaikingai atliko 
meninę programą, išpildydami ei
lę lietuvių ir kt. kompozitorių kū
rinių. Šia proga soL A. Paulionį, 
par. chorą ir jo vadovą kun. B. 
Jurkšą sveikiname ir jiems vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

— Didi. Savaitės pamainų tvar
ka: D. Ketvirt., 7.30 vai. vak. — 
iškilmingos Misios, švenčiausiojo! 
išstatymas ir adoracija iki 11 vai. ■ 
vak.; rytą nėra jokių pamaldų. D.' 
Peniam rytą nėra jokių apeigų;! 
Švenčiausiasis pradedamas ado
ruoti 12 vai. dieną; 7 vai. vak. — 
Kryžiaus kelias; 7.30 v. v. — D.i 
Penktad. pamaldos: švenčiausiojo ■ 
adoracija iki 11 vai. vak. D. šeš-Į 
tad. ryt, taip pat nėra jokių apei-l^“1 beTfaresToVip
gu; Švenčiausio adoracija nuo 12! st0Vll pavarazių oei aaresų, o taip 
vai. dieną; D. Seštad. apeigos (ug-l^)Vnakarmtkd «iv?°v°hnę **“ **——““““
nies, velykinės žvakės, vandens - pahartotmį apyl. v-bos prasy- išvažiuos nuo Prisikėlimo bažny-
šventinimas ir t.t.) pradedamas! Per laikrascius juos prisiųsti, ^os sekmadieni; gegužės 6 d., 9

- - ’ į atskiri pakvietimai nebus siunčia- val ryto_ Skautai-ės kurie norė-
itiioin.cmuao — xx, vai. uan.ii. uii. Maloniai prašome visus punk- važiuoti, renkasi prie bažnyčios 

Hai apijui pauezva. — Pirmą Velykų dieną Mišios, ? • ° YaL ryto. Registracijos ir ki-
— Dėkojame rekolekcijų vedė-!be vidurnakčio Prisikėlimo Mi- . ’-^eals e^a 1 tais kelionę liečiančiais klausi-

jui T. dr. V. Rimšeliui, “Draugo” • šių, laikomos 8, 9, 10 ir 11 vai. •

H 
►

D. šeštadienis — šventinimas
1

6 vai. vak. Po šių apeigų bus 
Mišios. Po jų Svč. Sakramen-

<

▼ v v-v

Organizacijų dėmesiui!Organizacijų dėmesiui! “Draugo” konkursinio romano
Balandžio 29 d”. 16 vai., LN II vertintojų komisija šiemet suda- 

a. salėje šaukiamas Toronto Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos po
sėdis. Kadangi tarybą sudaro ne
tik išrinkti asmenys, bet ir atsto
vai visų Toronto organizacijų, ma-

] loniai prašome visas organizacijas 
jame dalyvauti.

Posėdžio darbotvarkė:
1. Prezidiumo rinkimas
2. Protokolo skaitymas
3. Apyl. v-bos pirm, pranešimas
4. Apyl. v-bos ižd. pranešimas,
5. Reviz. komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų
7. Naujos apyl. v-bos rinkimai
8. Reviz. komisijos rinkimai
9. Klausimai bei sumanymai

10. Posėdžio uždarymas.

ryta Toronte. J on įeina: pirm. 
Vyt. Tamulaitis, sekr. Iz. Matu
sevičiūtė, nariai: A. Gurevičius, 
J. Matulionis ir kun. B. Pacevi- 
čius. Ją sudarė T. dr. V. Rimšelis, 
MIC, “Draugo” moderatorius, ve-

dienio tvarka: 879, 10 ir 11 vai. 
___________________ _ Visos organizacijos kviečiamos, 

GAIL. SĖS. B. PKAKAPIEN’Ė su maldas ir po pamaldų? Rinkliava pasikeičiant, dalyvauti adoracijų-
• t j i • < »v» * i • . ta »»»IA u.'ir’fniir’ IrnlAiitvxA im

dukra išskrido, atostogų į Caracas, Ve 
nezuelą, septyniom savaitėm, pas tė 
vus.

visame katalikiškame pasaulyje Je Pne Kristaus kalėjimo ir kars- 
skiriama šventosios žemės reika- to D. Ketvirtadienį, Penktadienį 
_ ________ __ I ir šeštadieni. Registruotis pas T.

K. Pečkį. ‘ :
B. Sakalui šv. Juozapo ligoninė-i j.e. vysk. V. Brizgys suteiks 

je padaryta sėkminga operacija.] mūsų vaikučiams Pirmąją šv. Ko- 
Ligonis sveiksta ir ruošiasi grįžti, muniją ir Sutvirtinimo sakramen- 
į darbą. tą Atvelykio sekmadienį, balan-

DR. PR. ancevičius pakviestas džio 29 d. šiai šventei pasiruoši- 
The mas - repeticija ir vaikučių išoa-

GAIL. SES. IRENA BERESNEVI-! 
CIŪTĖ IR G. BUDREVIČIENĖ išskri- ■ 
do ilgom atostogom i P. Amerika. Nu- 

dęs Toronte rekolekcijas. Šieme-iniato aplankyti Trinidadą, Braziliją, į 
tinis konkurso mecenatas irgi yra Argentiną, Urugvajų, Čile, Peru, Ko- i 
torontietis verslininkas J. Tumo-i lumbiją ir Venezuela. Kur yra daugiau bendradarbiauti mėn. žurnale -
sa. T. dr. V. Rimšelis, būdamas' lietuvių, aplankys vietos lietuvių para- Canadian Commentator”. S.m. balan- žintis įvyks šeštadienį, balandžio 
Toronte, domėjosi vietiniais kul- P’jas ir Įstaigas, 
tūriniais reikalais, aplankė “Tž”| 
redakciją, “Žiburių” spaustuvę ir; 
visą eilę kultūrininkų, k I

Skautų išvyka 
Gegužės 6 d., sekmadienį, Ha-: 

miltono skautai kviečia visus i 
... .. 4 Rambyno ir Šatrijos skautus-es,

Del neturėjimo organizacijų at- išskyrus jaunesniuosius, dalyvau-
ti jų iškilmėse Hamiltone.

Yra užsakytas autobusas, kuris

10 45 vai vak " i atskiri pakvietimai nebus siunčia
Prisikėlimas — 12 vai. nakti.

vai. ryto. Skautai-ės, kurie norė-

Lenkiškas 
didžiausias filmas

Režisorius
Aleksander FORD

autorius
H. SIENKIEWICZ

džio nr. yra jo straipsnis “Communist ,28 d., 1 vai. p.p. AV bažnyčioje^ 
party membership”. Jame autorius, 
remdamasis sovietine spauda, analizuo
ja kompartijos sudėtį tautybių požiū
riu. Žurnalo redaktorių eilėj yra ir -- - -
Toronto un-to profesoriai P. w. Fox landzio 29 d., per Atvelyki, nuo 9 
ir M. Long. Adr. — ,480 University vai. ryto iki 6 vai. vak. Rinkimi- 
Avė., Toronto, Ont.

A. ŽUTAUTO rūpesčiu pagaminta 
nauja plokštelė. įdainuota sol. V. Veri- 
kaičio. Plokštelė yra 45 greičio; vienoj 
pusėj — “Skausmas”, kitoj — “Ta
vęs nebemyliu”. Netrukus ji bus pra
dėta pardavinėti. Reikia sveikinti jau
nosios kartos veikėją A. Žutautą už 
šias pastangas. Anot jo, plokštelę 
gamino lietuviai, lietuvių kalba ir 
tuviams.

FILMU MĖGĖJAMS
Kalifornijoje, Santa Monica. įvyko 

metinių premijų “oskarų” įteikimas ar- 
ba filmų pasaulio šventė. Nors progra- PeleckaS. Rev. kom.: V. Kudžmię- 

. ]
televizijos aparatų milijonus amerikie
čių ir kanadiečiu.

Š. m. geriausiais 1961 m. aktoriais 
buvo pripažinti abu užsieniečiai: italė 
Sofija Loren už motinos vaidmenį fil- KLK Moterų (tr-JOS MOBtreallO 
me “Two Women” įr austras Maximian ‘ skyr. naujoji valdyba pareigomis 
Sshell už advokato vaidmenį filme pasiskirstė: pirm. — G. Kudžmie- 
“Judgment at Nuremberg”. Geriausių t nė. Vic3D. — St. Petrauskienė, 
pagalbinių aktorių premijas nusinešė sejąr __j Adomonienė, ižd.
ta Moreno, kilusi iš Puerto Rico, ir 
graikų kilmės George Chakiris, abu ■ 
vaidinę tame pačiame filme 
Side Story”. Geriausiu 196-1 m 
pripažintas muzikinis “West Side Sto
ry”. Kanadoje dar ’nerodomas.

I Iš kitų vetringesnių šiuo metu filmų 
i reikėtų pažymėti “Judgment at Nu
remberg”. Kas nematė, pamatęs tikrai 
nesigailės, nes filmas yra psichologi
nis, o be to, ir gana gera vaidyba. S. 
Loren laimėjus geriausios aktorės var-' 
dą, vėl pradedamas rodyti anksčiau 
ėjęs “Two Women’’. Tai žiaurokas su 
šiurpiais karo pergyvenimais filmas, i 
Jame nėra “sex”, < 
pūs karo padariniai

Jieškantiems ko vertingesnio galima dar gauti penki nauji prašymai 
būtų rekomenduoti jau ilgesnį laiką • kai. Norintieji paaukoti dėvėtų drabn
iuose pačiuose teatruose rodomus fil- žiu, dar gerame stovyje, ar persiunti
mus — “EI Cid”, komediją su Audrey mo išlaidoms pinigų, prašomi skambin- 
Hepburn “Breakfast at Tiffany’s” ir ’ ti J. Kesgailicnei PO. 7-5956, I. Ma- 
gražių vaizdų filmą “Holiday in Spain”.' liškai RI. 7-5846, A. Rusinui DO.6-7231.

Gana įdomus yra ir muzikinis, ki-l 
niečių gyvenimą vaizduojąs “Flower : talkininkų. 
Drum Song”. Tikrai vertingų filmų tuo Vajaus talkininkų vardu — 
tarpu nepasirodė. V. K. Iz. Mališka

Informacija rinkimų reikalu.— 
KLB Krašto Tarybos rinkimai 
Montrealyje Įvyksta 1962 m. ba-

nės butinės: Aušros Vartų ir šv. 
Kazimiero parapijos salėse.

Visi itionirealio ir apylinkės lie
tuviai kviečiami atlikti savo tau
tinę pareigą. Nesvarbu už ką bal
suosime, bet balsuokime! v -

Rinkiminė komisija
Montrealio ateitininkai praeitą 

sekmadienį seselių namuose turė- 
io susirinkimą. įdomią paskaitą 
apie visuotinę Bažnyčios santąry- 
bą skaitė Tėv. V. Gidžiūnas, OFM.

Naujon valdybon išrinkti: Ą. 
Ma-liškienė. G. Rudinskienė, P.

rna nuobodoka, tačiau sutraukia prie nė. D, Jurkus^ J Ladyga. Pareigo- 
......... i dar ne pasiskirstyta .Linkėti

na, kad naujoji valdyba daugiau 
narodytų veiklos kolonijoje.

KLK Moterų dr-jos Montrealio

pa- 
lie-KilEYZACY

iTEUTONICzKNI&fflSmais kreiptis pas savo vienetų va
dovus. Kadangi tuo pat laiku bu
vo numatyta Toronto skautų-čių 
iškyla, ją tenka atidėti. j

tuntu valdyba
' i

SV. JONO LIET. KAPINĖSE
k yra pa-

KLB Toronto apyl. v-ba 
Rinkimai i Krašto Tarybą

I nustatyti balandžio 29 d., Atvely-,
- . -• , , kyje. Rinkiminė apylinkės komi-!

— Antrą Velykų dieną Misios sįja TOrOnte rūpinasi praktiniu. sv. n.Ari.-vis»is
pabrėžtas tautinis motyvas: Gedi- laikomos 7, 7.30, 8 ir 9 vai. ryto . balsavimų organizavimu. Kandi-ldvidešimtmėnesiuiaikotarpyjeyrapa- 
mmo stulpai ir rūtos. Monstranci- Mišių klausyti nėra pareigos, bet ; datu sąrasai jau paskelbti spaudo- laidota 50 lietuviu. Būtu gera, kad 
ta kainavo $800. Jos išlaidoms na- raginama ir kviečiama. je Visa eilė kandidatuoja ir iš j Velykų švenčiu proga, ši savaitgali.

— Didžiąją Savaitę ir per Ve-: x’oronto. Balsavimas vyks abiejo-: artimieji patvarkytų savo mirusiųjų

moderatoriui, už turiningai pra-i bažnyčioje ir, be to, 11.30 vai. sa- 
vestą gavėnios susikaupimą. i Įėję. Išklausę Mišių naktį, nebe-'

— Šventėms jau gauta naujoji I turi pareigos dar kitų klausyti I 
monstrancija, pagal dail. T. Va-; Velykų dieną.
liaus projektą. Joje harmoningai

ja kainavo $800. Jos išlaidoms pa
dengti yra paaukoję: po $100 — 
Dementavičiai, žėkai, Rūkštelė, lykas išpažintys klausomos, kaiit~ __
po $50 — Ščepavičiai, Ažubalienė bažnyčioje yra Mišios ar kokios Tikslesniu informacijų iš rinki-!met“ laikas, ir sodinti gėles yra per! 
ir Mackevičius; $25 — Marija nors apeigos. i minės komisijos dar nesame ga-1anksti- kapų patvarkymas, ir ypač se-
Borstienė. - Par choro repeticijos: šį tre- į vę Kadangi tai svarbūs rinkimai,'n«ėmimas’ tikrai !

— Vaikams, einantiems pirm.jciad., z .30 vai. vak.; D. Ketvirtad. j vjsį lietimai turėtu dalvyauti .Juk auJ ’ ‘j
Komunijos, po Velykų tikybos pa-j ir D. Penktad. po apeigų maždaug ;Krašt0 Taryba yra vyriausia Ka- Petronėlė prastenienė, at
mokos prasideda trečiadienį, bal. j 8.30 vai. vak. . Visos repeticijos ^3^05 lietuviu atstovybė, nuo ku- vykusi iš okup. Lietuvos 1961 m. pas , 
O R *7 T m 1 ITA1— 1 z-. In Vv w v . - - - _ . vi. • -r^  1 • i 1 •

je. Visa eilė kandidatuoja ir iš j Velykų švenčių proga, ši savaitgali, į 

se parapijose ir Liet-* Namuose. |kapus. Tiesa, nors dar yra ankstyvus!
__ r__r •* i mpfii laiLoc ir c nd i r* f i ctoIpq vro nor ' 

’ - - - -__ ~ * i anksti, kapų patvarkymas, ir ypač se-

PIRMĄ KARTĄ

Montrealyje, Que
ORPHEUM kino salėje 
525 St. Catherines W.

Dabar rodoma iki balandžio 19 d.

-----r- . ---A - v - - TA -nT tzv Y ! vę. Kadangi tai svarbūs rinkimai, i ™ S? nuėmimas’ yra tikrai pagei’ Į
— Vaikams, einantiems pnm. • ciad., 7.30 vai. vak., D. Ketvirtad., vjsį lietimai turėtu dalyvauti .Juk J i

PETRONĖLĖ PRASTENIENĖ, at-

Winnipeg©, Man.
BEACON kino salėje, 

ateinanti pirmadieni, balandžio 23

25 d., 7 vai. vak. • bendros ir labai svarbios, nes ruo-
— Šios parapijos KLK Moterų' šiamas Velykų repertuaras.

dr-jos skyrius Velykų švenčių — šį ketvirtad. pirmos Komu- 
miesčių ligoninėse ir privačiuose nijos pamokų nebus. Per Velykas 
proga aplankė Toronto ir prie- nebus nei pirmos Komunijos, nei 
namuose sergančius lietuvius:. katechetinių pamokų. Po Velykų

— Parapijos naujai perrinkto i pirmos Komunijos pamokos tęsia- 
choro valdybą sudaro: L. Valiu-1 mos toliau antrad. ir ketvirtad., 
kas, B. Krūminienė ir A. Rama- 7-8 vai. vak. Be to, per Atvelykį 
nauskienė. Bendras par. choro ir bus įprastos pamokos ir vaiku- 
“Varpo” pobūvis įvyksta parapi-1 čiams ir gimnazistams.
jos salėje gegužės 12 d., šešta-! —Savaitėje po Velykų par. ku- 
dienį. nigai toliau tęs kalėdojimą ir

— Prašome kleboniją painfor- Scarboro priemiestyje lankys šias
muoti apie sergančius ligonius, j gatves: Armada Court, Blanche 
Juos kunigai lankys namuose D. Į Avė.. Brimorton Dr., Chevron Cr., 
Ketvirtadienį ir D. Penktadienį į Danforth Rd., Harewood Ave., 
su švenčiausiuoju. ! Janray Dr., Kim Court, Kingston

i Rd., Larmere Court, Military Tr., 
Velykų bobutė jau čia pat... Į Oakridge Dr., Rossford Rd., To- 
Kelias dunda, ratai girgžda, >wer Dr., Wexford Blvd.; be to, 

Toronto mieste — Barton Ave., 
Burnfield Ave., Concord Ave., 
Crawford St., Harbord St., Olive 
Ave., Ossington Ave., Roxton Rd., 
Shaw St., Somerset Ave. ir Yar
mouth Rd.

tuoj Įriedės mūsų kieman Velykų 
bobutė. Jau visai čia pat.,., Vai
kučiai, nepamirškit balandžio 29 
dienos. Prisikėlimo salėje, 4 vai. 
p.p., pasimatysime su Velykų bo
bute. Tėveliai nepagailėkite savo 
vaikučiams šio Atvelykio šventės 
džiaugsmo, kuris bus gausus dai
nomis, žaidimais, šokiais ir do- 
venėlėmis.

Nek. Pr. Marijos seserys

Liet. Evangelikių Moterų dr-ja 
kviečia visus gausiai atsilankyti i 
linksmą pobūvi - kavutę balan
džio 29 d., Atvelykio sekmadieni, 
4 vai. p.p., šv. Jono Kr. par. salė
je. Linksma komedija “Teodolin- 
da”, statoma rėžis. Jagėlos. žada 
daug gardaus juoko. Koncertinę 
dali išpildys mūsų jaunieji, kurie 
su dideliu entuziazmu ruošiasi 
viešam pasirodymui. H. Rožaitis, 
Toronto vyrų kvarteto narys, pra
džiugins savo romansais.

Daug staigmenų turtingoj lote
rijoj laukia laimės jieškotojų.

Ligi malonaus pasimatymo —
Valdyba

Mažeikiečių suvažiavimas
Buv. Mažeikių gimnazijos mo

kytojų ir mokinių suvažiavimas 
organizuojamas birželio 16 d. Ha
milton, Ont., Canada. Registraci
jos ir visais informaciniais reika
lais kreiptis: R. Pakalniškytė-Ba- 
kevičienė. 23 Hewitt Avė., Toron
to 3, .Ont., Canada. Tel. LE. 
4-0192. Prašome registruotis iki 
gegužės mėn. 20 d. Rengėjai

“Parama” per Velykų šventes 
veiks: ketvirtadieni nuo 10 vai. 
iki 1.30 vai. dienos metu ir nuo 5 
vai. iki 8 vai. vak. Penktadienį ir 
šeštadieni bus uždaryta. Pirma
dienį. t.y. antrą Velykų dieną, 
veiks Įprastu laiku: dienos metu 
nuo 16 vai. iki 1.30 vai. ir vakare 
nuo 4.30 iki 8 30 vai. vak.

P. Šernas, r. ved.

STASIUI GUDINSKUI mirus, 
jo tėvus, seseris, brolius ir jų šeimas 

giliai užjaučia
Irena ir Jonas Kliorikaičiai

MARIJA VAITKEVIČIENE 
<r *

liūdesio valandoje, Vokietijoje mirus jos motinai.

nuoširdžiai užjaučiame —

V. J. Paršeliai
Z. Br. ščepanavičiai
J. Račys
VI. Germanavičius
L. L. Karbūnai

rios sprendiniu mūsų gvveilime dukterį p. Dubauskienę. labai paten- Į 
- - ‘ ‘ " kinta gyvenimu Kanadoje. Švenčiui

proga ji nusipirko “Žiburių” sp. atvi- j 
ručių ir pasiuntė i Lietuvą. Taipgi ji 

dešimtmečio paminėjimas bus ge- i aPsllankė ir “Tž redakcijoj._______ i
gūžės 5 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė 
Estų Namuose — 958 Broadview be baldų II augšte,. Havelock - Bloor į 
Ave. Kalbės viešnia iŠ Vašingto- rajone. Skambinti po 5 vai. vak. Tel. į 
no Mali Jurma. Meninė programa į LE. 2-2367. i
trumpa, bet įvairi. Po minėjimo 
šokiai ir bufetas su gėrimais.

Gegužės 5 d., ten pat Estų Na
muose ir tik vieną popietį, nuo 3 
vai. iki 10 vai. vak. bus visų trijų 
tautų liaudies meno paroda. Eks
ponatai bus įvairūs ir įdomūs. 
Kiekvienas turėtų ją aplankyti. | 
Ypatingai kviečiamas jaunimas į 
susipažinti su mūsų tautinio me- i 
no dirbiniais.

Pakvietimus į minėjimą - pobū- ■ 
vi galima gauti krautuvėje “Dai-' 
na”, 974 College St., tel. LE. Į 
4-1274. Lietuvių sekcija

daug kas priklauso.
Pabaltijo Moterų Tarybos

Edmontone, Aito.
AVENUE kino salėje, 

pradedama penktad., balandžio 27

Calgary, Aito
PLAZA, gegužės 7 d.

Kitas informacijas pasitikrinkite 
vietinėje angliškoje spaudoje.

Demesio!

pagalbinių aktorių premijas nusinešė seki' __J Adomonienė, ižd. — I.
R;‘J Lukoševičienė, narė — A. Morkū- 

. . " nienė.
‘•west i parapiioi rekolekcijų pro- 
filniu suaukota $437,13.

DRABUŽIŲ VAJUS SUVALKŲ LIE- 
TUVIAMS. — Pr. savaitę buvo pasiųs
ta 7 siuntiniai. Drabužių aukojo: A. 
Stankienė, M. šemogienė, I. Vazalins- 
kięnė, dr. H. Nagys, A. Mylė, G. Ru- 
dinskienė. R. Charlton, V. Jurienė, B. 
Žemgulytė, J. A. Gudai, A. S. jllišaus- 
kai, p. Siniai. p. Kačergiai, Mr. & Mrs. , 
Tooker, p. Mickienė ir p. Černienė.

Persiuntimo išlaidoms aukojo: dr. 
J. MMi.ška S10. A. Stankienė $5 ir I. 

o tik parodomi šiur- Mališka $10. A. Kudzmai pasiuntė vie
ną siuntinį tiesiogiai. Praeitą savaitę 

laiš-

GERIAUSIUS LINKĖJIMUS
LAIMINGŲ VELYKŲ 

SIUNČIA

JOHN 
BASSETT

Federacinis Progressive 
Conservative kandidatas Spadina 

rinkiminės apylinkės.
Tel. 924- 3360 — 924-3369

Eliz Abeth's
PRIVATI SUKNELIŲ 

PARDUOTUVĖ.
Labai nupigintomis kainomis 

parduodamos moteriškos suknelės.
959 DUNDAS ST. W.
Telefonas EM. 8-6297

O’KEEFE
FRONT & YONGE

O’KEtlE CENTRE 
SUBSCRIPTION SERIES 

63
Jau parduodama!
Tik nuo $15 už 10 pastatymų! 

Rašykite i O’Keefe Centre 
ar skambinkite užsakymui 

EM. 3-7387

vedamas /VLBINO RIPKEVIČIAUS, jus visus linksmino ir toliau links
mins su lietuviška, europietiška ir vakariečių muzika, jei pranešite iš 
anksto orkestro vedėjui Jūsų numatytus parengimus bei pobūvius.
Taip pat orkestro vedėjas duoda muzikos pamokas jauniems muzikos 
mylėtojams lietuviams ir laukia, kad daugiau gerų instrumentalistų 
lietuvių įsijungtų į jo vedamo orkestro eiles.
Pamokos duodamos akordeonu (Accordion) ir saksofonu (Saxaphone). 
Suinteresuoti rašykite adresu: 272 Rusholme Rd., Toronto 4. LE. 5-6122.
Visiems parengimų organizatoriams bei juos lankiusiems, taip pat 
Visiems Toronto ir apylinkės lietuviams, “Olympia” orkestro vedėjas 
linki linksmų šv. Velykų! A. Ripkevičius

Lietuviška baldu v 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

Išnuomojami 3 kambariai — du III a. 
ir vienas frontinis I a. Pageidaujama 
vyresnio amžiaus moteris ar vyras. 154 
Gore Vale Avė. prie šv. Jono Kr. baž
nyčios.

Vajus tęisamas. Laukiame daugiau

VELYKOS! VELYKOS!
Jūsų laukia kiškiukai, viščiukai 
ir įvairiausi kiti paukščiukai

EVROPIETIŠKOJ DOVANŲ KRAUTUVĖJ

Užsidirbkite ekstra pinigų savo lais* 
vu laiku, parduodami namų valymo 
reikmenis savo draugams bei kai
mynams. Privalote turėti mašina 
ir šiek tiek mokėti angliškai.
Skambinkite vakarais BĄ. 2-1867

REIKALINGI:
ELECTRICAL DESIGN

DRAFTSMEN 
pramonės kontrolės sistemų, žc- 

voltažo paskirstymo ir skirsty-

355 Roncesvalles Avė., Toronto
Gražiausi, skaniausi. Visi iš Europos. Įvairus skaniausias šokoladas bei ska
nėstai. Taip pat porcclanas. keramika ir kt. Puikiausios dovanos Velykoms.

• D A Z Y T O JA S —
'dekoratorius

• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popicriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

* —

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- i 
draustas. Važiuojam kas savaitę f 
Montreal;, Londoną. Windsora. Hamil
toną. North Bav. Sndburi ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403 i

su 
mo 
mo kambario įrengimų patyrimu

MECHANICAL DESIGN 
DRAFTSMEN 

su sunkiosios gamybos mašinų 
tyrimu.

TOOL DESIGNERS 
su šablonų, įrankių ir armatūros 
patyrimu.

PROCESS PLANNERS 
patyrę precizinių elektro - mcchani. 
nių įrengimų montavime.
MECHANICAL INSPECTOR 

mechaniško tikrinimo priėmimo 
skyriaus priežiūrai, su navigacinių 
sistemų dalių precizinės mechani
nės inspekcijos patyrimu, iškaityki 
ir optinių matavimo įrankių nauno- 
jimą.

IAN

Pa-

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma- 
iicniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais^, penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Tie IXY:’trečiadieniais, ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai; ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Roscmonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472. kitu laiku — tel. HU. 1-2957. ,
Pii-m. J. BERNOTAS. UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

Kreiptis:
MARTIN ASSOCIATES 

LIMITED
212 King St. W. Tel. 362-6671

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuven

✓/
1212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $3.000 įmokėti, atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900.

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu, įmokėti anie $6.000. balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk, Ont.

ATSKIRAS DUPLEKSAS. $18.900 visa kaina. 6 melų senumo, modemiš
kai įrengtas. Įmokėti $4.000. Randasi prie Queenway ir Royal York g-vių.

KRAUTUVE — RI.OOR ST„ $10.000 įmokėti, 2 modemiški apartamentai ir 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.

t SEIMU. $5.000 įmokėti, moderniškai įrengtas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklypas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas mus randasi dauc naujai registruotų pardavimų High Park I? Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

r




