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Mokytojų Dienos
Lietuvių Mokytojų Dienų tradicija yra kilusi iš apskrities 

mokytojų konferencijų Nepriklausomoje Lietuvoje. Gražūs tai bu
vo laikai. Iš .miestelių, bažnytkaimių ir tolimiausių kaimų susi
rinkdavo kartais dulkėtais, o kartais sunkiai išvažiuojamais keliais 
pradžios mokyklų mokytojai. Susirinkdavo i apskrities miestą vie
nai dienai — išklausyti pedagoginės paskaitos, inspektoriaus pamo
kymų, o vakare pasivaišinti ir pasišnekučiuoti kurioje nors jau
kioje apskrities miesto saliukėje. Ir kas gi tada galvojo, kad ne
užilgo užeis žiauri ir netikėta banga, lemiančiai pakeičianti roman
tišką kaimo mokyklų idiliją. Kas galvojo, kad štai už kelerių me
tų tie patys mokytojai bus suvaryti į Kauną pasiklausyti naujųjų 
“dvasios vadų” nurodymų, kaip kirsti gražųjį Lietuvos medelyną. 
Mokytojai tada klausėsi ir stebėjosi. Stebėjosi ir ryžosi. Staiga ke- 
liatūkstantinę Kauno sporto halę užliejo Lietuvos Himnas. Tai 
buvo mokytojų atsakymas okupantams, bet kartu tai buvo ir savo 
pačių testamento pasirašymas: pasirinkimas kelio į Sibirą ir tremti.

Dvidešimt keleri metai praėjo nuo tų laikų. Nemaža dalis mo
kytojų, anuo metu buvusių i\aune, jau išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Iš likusiųjų vieni tebeneša tremtinio naštą Sibire, kiti gatimynių 
ribose tebetarnauja savajai tautai tėvynėje, treti pasklido po pla
tųjį pasauli. Sibiriečiams atimta viskas — mokykla, tėvynė ir asme
ninė laisvė. Likusiems Lietuvoje atimta laisvė, bet jiems liko ki
tas didžiulis turtas — gimtoji žemė.

Esantieji laisvojo pasaulio išeivijoje gimtosios žemės po savo 
kojomis neturi, bet naudojasi laisve. Ta laisve pasinaudodami, jie 
jau padarė daug didelių darbų, kurių svarbiausias yra lietuviško
sios mokyklos išeivijoje atgaivinimas ir išlaikymas. Nelengvas 
tai uždavinys daugeliu atžvilgių. Pirmiausia, mokytojo lietuviš
kasis darbas čia išeivijoje nepagrįstas kokiu valdišku ar kitu rimtes
niu aprūpinimu, yra grynai pasiaukojimo ir didelio pasišventimo 
reikalas. Toliau — šiam darbui mokytojas neturi normalaus mo
kyklinio laiko, jam reikia skirti laisvalaikio bei poilsio valandas. 
Per eilę metų jis dirbo su minimalinėmis mokslo priemonėmis 
arba ir visai be jų. Daug dar ko trūksta ir dabar. Nežiūrint viso 
to, laisvojo pasaulio lietuviškoji mokykla, mokytojų nešama, eina 
priekin. Stambiųjų kolonijų mokyklose mokosi šimtai vaikų. Pa
augę jie gražiai papildo mūsų lietuviškąsias organizacijas. Vyres
nieji pradeda Įsijungti i platesnę mūsų visuomeninę veiklą, duo
dami ir mokvtoju prieauglio, papildančio jau labai praretėjusias 
senųjų mokytojų eiles.

Didelis ir sunkus yra lietuviškųjų mokyklų mokytojų darbas. 
Už tą darbą jie nusipelno daug didesnės pagarbos arba bent pa
minėjimo, negu kad dabar jie susilaukia. Palyginkime tą populia
rumą, kurio susilaukia'rašytojai, dailininkai, dainininkai bei ki
tokie menininkai, su mokytojų populiarumu. Pirmieji pagerbiami 
salėse, jiems skiriami ištisi laikraščių puslapiai, o tyliojo mokyto
jo, paaukojusio šimtus poilsio valandų ir kuriančio didingiausią 
kūrinį — lietuvišką vaiko dvasią, dažnai metų metais niekas nė 
nemato.. Su šitomis tai mintimis pirmiausia ir tenka pasitikti Ka
nados Lietuvių Mokytojų Dienas, šiemc, vyksiančias Mo.urcaĄjC. 
Mokytojų Dienos tegu būna tradicinė metinė mokytojų pagerbi
mo šventė.

Patys mokytojai iš savo Dienų taip pat daug ko laukia. Tu
rint galvoje Kanadą, per keliolika metų šeštadieninės mokyklos 
jau įėjo i beveik normalias vėžes. Vaikai priprato i tas mokyklas 
eiti, tėvai juos leisti. Išsirūpintos gana tinkamos patalpos. Parū
pinti būtiniausi vadovėliai. Darbo našumui užtikrinti visdėlto dar 
lieka visa eilė neišspręstų klausimų. Dalis tų klausimų kyla iš 
nesibaigiančio reikalo derinti lietuviškąją ir angliškąją mokyklą. 
Kitas problemas kelia nuolatinis vaikų dvasios keitimasis, ypač 

. jų lituanistinio lygio mažėjimas. Pagaliau susirenka ir visa eilė 
techniškų reikalų. Visiems tiems reikalams spręsti neturime savo 
lietuviško pedagoginio žurnalo, tad ir tenka remtis vien moky
tojų konferencijų svarstymais bei nutarimais. Ta prasme labai 
svarbu, kad galimai didesnis mokytojų kiekis Dienose dalyvautų. 
Visuomenės pareiga būtų sudaryti mokytojų dalyvavimui būti
niausias sąlygas.

Pagaliau Mokytojų Dienos turi ir dar vieną reikšmę, išeinančią 
už mokytojų pagerbimo ir pasitobulinimo ribų. Toji reikšmė glū
di Dienose nagrinėjamose temose, kurios paprastai būna daug pla
tesnio pobūdžio, negu kad reikia eiliniam darbui klasėje. Daž
niausia jos liečia sunkiausius lietuvybės išlaikymo klausimus. O 
tie klausimai neprasideda ir neužsibaigia klasėje. Jų šaknys glūdi 
šeimoje, kasdienėje aplinkoje, organizacijose, parapijose, stovyklo
se ir visur kitur, kur tik mūsų vaikas dalyvauja. Ta prasme asmuo, 
kuris moko vaiką klasėje, nėra vienintelis jo mokytojas, šalia 
jo vaiką moko tėvai, kunigai, organizacijų vadovai ir ypač vyres
nieji draugai. Jų visų darbas turi būti suderintas, šitoje šviesoje 
Mokytojų Dienos yra visų auklėjimo darbe dalyvaujančių veiks
niu Dienos. A. R.

Šį sekmadienį, balandžio 29, renkame KLB 
Krašto Taryba - vyriausią Kanados lietuviu 
atstovybę. Balsuokime visi ir parodykime 

susidomėjimą lietuviškais reikalais!

Tėvų pranciškonų vadovaujamos lietuvių gimnazijos Kenncbunkporte, Maine, mokytojai ir moki
niai prie naujų gimnazijos rūmų. Šiemet mokosi apie 60 mokinių iš JAV. Kanados ir P. Amerikos.

Kanadoje.prasidęįo jįįęta rinkiminė kova
Kanados min. pirm. J. Diefen- jbuvo tiek priimtini, kad Dicfen- 

bakeris paskelbė, kad feder. par-ibakeris buvo vienas pirmųjų, ga- 
lamento rinkimai ‘Įvyks birželio j na griežtai . pasisakiusiųjų prieš 
18 d. Jau kuris laikas parlamento I sovietus. Atominių ginklų ir At- 
nariu tarpe buvo jaučiama įtampa 1 lanto S-gos politikoj konservato- 

| IV VISi 13di\0 ' vicūUo a iiii liCJuVG EOi’S
kelbimo. Rinkiminis vajus jau bu- i linius Europoje laiko ir toliau, 
vo seniai prasidėjęs. Datos pas-j 
kelbimu jis tik suaktyvintas.

Už konservatorius — 38%
Į rinkiminį vajų išeina keturios 

partijos: konservatoriai, liberalai.

Milijonai rinkiniams
Rinkiminis vajus vyksta pilnu 

tempu. Kreipiamas dėmesys i jau
nimą. nes senoji karta visame pa
saulyje darosi nepopuliari. Viso

. _ i kanadiečiu. Spėjama, kad rinki-i
J. Diefcnbakeris šiuo metu turi j mai kainuos apie 522 mil. Pusę 

į 66 metus. Iš profesijos advokatas. ;jqS sumos išleidžia partijos, kita 
Konservatorių rinkiminiam vajuiipuse valstybės iždas. Konservato- 
varinvania Mh.K nnliiiL-^c A1H«-! {.jaf išleidžia daugiausia - ‘į ' 

$5 mil., liberalai — $3 mil. ir
vadovauja gabus politikas Allis- 
ter Grossart Otavoje. Konservato-

buvusi ČCF. dabar naujoji denio- rįnk’minė programa nėra per- naujieji demokratai — apie $2 
social credit saPn’ nors, pagal juos, jiem vai- mil. Social Credit partija, kurikratinė partija, ir bwiai . T, - - . - ..,

partija. Nors šios dvi pastarosios ;^ant, Kanados gerove pakilo, 
irgi gan aktyviai reiškiasi, tačiau' . ^opseivamuų .stipriausia pio- 
pagrindinė kova vyks tarp kon- ymeja yra Ontario, kur is 8a yie- 
servatonų ir liberalų, arba tarp 
Diefenbakerio ir Pearsono.

Konservatoriai išbuvo valdžioje

tų jie turi 67. Ontario prov. tik
riausiai ir liks konservatorių ran- 

i koše, nors jų dauguma gerokai

yra populiaresnė tik Kanados va
karuose. numato išleisti apie $1 
mil.

Naujųjų ateivių vaidmuo 
šiuose rinkimuose ypač Įvertina-

5 metus; perėmę vaM^a š ibera '̂ §ali būti apkarpyta. Quebecke iš mas visų partijų. Daugumas jų u metus, peremę vąiazią is noeiaų 75 vjctu konsėrvatoriai turėjo net jau yra piliečiai su balsavimo tei- 
[50. tačiau šiuose rinkimuose galiise: Naujųjų kanadiečiu apgyven- 

XrhXo uiSiMS ju netekti- Anksčiau Union'tuose rajonuose kandidatai i juos
SUllUKO UZICMinOS peisvaros. Kau : L-rnir>i-> vnaiinoa dmnoci Mpc t.1
galėtų vieni valdyti. 19u8 m. ko
vo mėn. buvo paskelbti kiti rin
kimai. kuriu rezultatai buvo daug , . ~ r
kam staigmena. Iš 263 vietų komįdabar Quebecke gana populiarus, 
servatoriai laimėjo 208, liberalai 
tik 49 ir CCF —: 8. Diefcnbakeris 
tapo populiariausiu politiku, nors

lų. kurie valdė net 22 metus. 1957 V‘C!V konservai oriai turėjo net 
m. konservatoriai laimėjo, bet ne-
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Savaitės įvykiai
Alžcrijoj suimtas prancūzų slaptosios karo organizacijos vadas 

gen. Salan. Surakintomis rankomis pervežtas Į Paryžių. Bus teisia
mas gegužės mėn. Jis vieną kartą jau buvo nuteistas už akių mirties 
bausme. Manoma, kad mirties bausme jis ir vėl bus nuteistas. Al- 
žerijoj slaptoji organizacija ir vadą sugavus nepasiduoda. Vadovybę 
pereinė gen. P. Gardy. Žiaurūs teroro veiksmai vykdomi toliau, 
aors organizacijos likvidacija atrodo ‘neišvengiama. Ši organizaci
ja tapo grynai Kriminalinė, kuri žudo žmones ne tikslo ir prasmės, 
oen. baian pareiškė tardytojams, kad jo pulkininkai buvę karšta
galviai, suinteresuoti žuaymais.

rer Alžerijos sukilėlių kovas1 
buvo pasišalinę Į Maroką ir Tuni
są virš 250.000 alžyriečių. Pasira 

i šius karo paliaubas tarp Prancūzi- 
■ tos ir Aizenjos sukilėlių vadovy 
' bės, visi pabėgėliai nori grįžti na 
i mo prieš būsimą referendumą.

Aizerijoj prasidės kovos tarp 
nacionalistų ir komunistuojančių 
arabų. Neseniai paleistas'iš kalė 
jimo alženečių vadas Ben Bella 
jau pareiškė, kad revoliucija turi 
įvykti ir Alžerijoj. Kariuomenės 

• daliniai, kurie yra suformuoti Tu
niso valstybėj, turi ginklus iš Ru 

i sijos, renkioiika kuopų yra ap
rengta uniformomis, siūtomis 

[rauu. Kinijoj. Pėstininkų šalmai 
i— Čekoslovakijos. Dabartinis su 
' kilėlių vadas Ben Kheda yra na
cionalistas ir stovi už palaikymą 
tamprių ryšių su Prancūzija.

Sovietai davė Indonezijai pas
kolą ginklams pirkti ligi vieno bi
lijono dol. Amerika stengiasi ne- 
prileisti karo tarp Indonezijos ir 
Diandijos dėl N. Gvinėjos. Mano
ma, jei Indonezija pradės karą, 
lai ir laimės, nors ir sunkiai. Bet 
laimėjusi karą, pati pateks i Ru
sijos globą ir artimoje ateityje ga- vengta.. 
Ii tapti komunistine valstybe. Dėl- P " ’ 
to Rusija tuip ” 
ja i kara ir duoda___x
galbą. Indonezijai tapus komu- myre. Indija pasiuntė protesto no- 
nistine valstybe, pavojun patenka tą Kinijos komunistams.
Malaju ir Filipinų valstybės. Ja-1 Įvažiavimas Į Britaniją iš Com- 
noniia ir Indiia atidalinamos. Ko- monwealt kraštų nuo liepos 1 d. 
va su komunistais Vietname tam-, suvaržomas. L:g:

i pa oeprasme. Amerikos padėtis 
pietų-rytų Azijoj žymiai pasunkė
ja. Sovietai Indonezijai teikia ir 
kitą pagalbą — 1850 Indonezijos 

‘n1^’i KarininKų ir technikų yra apmo-i 
,„;i irikomi Rusijoj. Rusų ir jos satelitui 

' ginklai eina netik i Indoneziją, j 
bet ir i kitus kraštus: Laos, Maro
ko, kelias valstybes Afrikoj, Egip
tą; per Kubą jie pasiekia P. Ame
rikos revoliucininkus.

Tarp JAV ir V. Vokietijos ivy-[ 
ko nesusipratimas. Amerika buvo I 
pasiryžusi vėl eiti į nuolaidas Ru-'

sijai ir daugiau ar mažiau pripa
žinti R. VoKietiją. Sužinojusi V. 
Vokietija, paleido žinią i spaudą. 
Amerika supyko, kad trukdoma 
jos planams, bet ši kartą visai be 
reikalo. Nuolaidos Rusijai nieko 
nepadės ir padėties neišgelbės. 
Pripažinus R. Vokietiją kaip sa
varankišką valstybę, tikrai R. Eu
ropoj sudaroma pavojinga situa
cija ir bolševikams labai palengvi
nama.

Kuba perka iš Sov. Sąjungos 20 
Įmonių už $294.000.000. Sovietai 
duoda Kubai paskolą 12 metų. Tai 
paneigia gandus, kad Rusija ne
nori investuoti savų pinigų Į Ku
bos netikrą reikalą.

Argentinos kariai reikalauja iš 
prez. Guido uždaryti visus pero- 
nistų partijos skyrius ir panaikin
ti buvusius rinkimus i parlamen
tą ir i provincijų gubernatorius. 
Guido nori krizę išspręsti konsti
tuciniu keliu ligi gegužės m. 1 d. 
Karinė vadovybė suskilo: vieni 
generolai palaiko prez. Guido, ki
ti reikalauja radikalių veiksmų. 
Kol kas karinio susikirtimo is-

Raud. Kinijos kariuomenė vėl 
“ >ir užė

mė' Kaš-
iireagina Indenea-rpasisi;ūjnėjo i ^^sividu 
uodą tokią žymią pa- me naujas vietas rytlmiiir

imas. Ligi šio! įvažiavimas 
buvo nevaržomas. Dabar bus rei
kalaujama Įrodymų, kad turi pa
kankamai pragyvenimui ir nejieš- 
kos darbo. Anglija tokią tvarką 
Įsivedė, nes ir ji nenori Įsileisti 
žmonių kitos spalvos. Taigi, dis
kriminacija vyksta ir čia, nors kal
bama kitaip.

Konge tebeina derybos tarp 
centrinės vyriausybės ir Katan- 
gos prez. čombės. Velykoms čom- 
bė parvažiavo i savo provinciją, 
ir ketina vėl grįžti derybom. Jis 

(Nukelta Į 6 psl.)

jau yra piliečiai su balsavimo tei-

Nationale, Quebecko valdančioji i kreipia ypatingą dėmesį. Mes tą 
partija, palaikė juos. Liberalai su i turėtume išnaudoti. Dabar yra lai- 
savo energingu vadu J. Lesage '

Pajudinti sustingusią 
ekonomiją!

Liberalų partija išeina i rinki
kas metai vėliau jo populiarumas mus gana gerai pasiruošusi ir pa
krito. Šiuo metu, pagal viešosios! simokiusi iš praeities klaidų. Turi 
nuomonės instituto duomenis už gana gabių žmonių ekonominiam 
konservatorius tepasisako tiki reikalam. Pažymėtinas Toronto 
38%, tuo tarpu už liberalus —jDavenport rajone kandituojąs 
43%. Konservatoriam pakenkė■ ekonomistas Walter Gordon, bu- 
Kanados ekonominė padėtis. j yęs Kanados Banko dir. J. Coyne

Planuojama nauja lietuviška- 
gimnazija

Lietuviškos gimnazijos reikalas 
buvo judinamas tiek organizacijų, 
tiek pavienių asmenų anksčiau.

ičeliūno iniciatyvą ir jo bute ČL 
[kagoje buvo sukviestas platesnis 
pasitarimas gimnazijos reikalu. 
Pasitarime dalyvavo: J. E. vysk. 
V. Brizgys, gen. konsulas dr. 
Daužvardis su žmona, prel. I. Al- 
havičius. inž. Rudis su žmona, 
T. J. Kubilius, SJ, dr. Kriaučeliū- 
nas su žmona, ALT pirm. L. Ši
mutis, LB Šviet. Tar. pirm. J. Ig- 
natonis, A. Rūgytė, prof. B. Vit
kus. dr. A. Razma, K. Povilaitis, 

IT. Blinstrubas. prof. V. Manelis 
su žmona, dr. Biežis su žmona, B. 
Babrauskas su žmona. Iš Kanados 
taip pat buvo kviesta asmenų da
lyvauti. bet dėl nepriimtinos da
tos pasitarime niekas nedalyvavo.

Dalyvavusieji gyvai nasisakė 
lietuviškos gimnazijos reikalu. Iš 
da"2umos pasisakymų sekė iš
vados:

1. Liet, gimnazija reikalinga.
2. Ji turėtu būti bendra Ame

rikai ir Kanadai.
Gimnazija, iei sajv?»os leis
tų. turėtų būti Tėvų marijo
nu ar Tėvu jėzuitu eloboje, 
artimai bendradarbiaujant 
su L. Bendruomene. 
Gimnazija turi būti mišri. 
Reikia lėšų, patalpų, moky
tojų ir mokinių.

6. Svarbiausia — mokiniai. Ar 
sutiks tėvai leisti savo vai
kus i liet, gimnaziją ir ar 

bus jų pakankamai?
7. Gimnazijai reiktu nupirkti 

Čikagoj Marquette Park vie
šosios mokyklos nastatą.

R. G-ja turėtu būti Čikagoje. 
__  ___________ Visiems pasisav:us ir J. E.

iu reikalus pasmerkė, tačiau sa- toriai daugiau dėmesio kreipia i siru’umas. tikra meilė Įr duosnus į(anė. Jis ir toliau bus kunigu vysk. Rrizgiui nasiūjius sudaryta 
vo laikysenos neišrvškino. Kana- lsenaia britų imperiją, tuo tar- nusiteikimas kito atžvilgiu, kam r«ktA_ilim R-Iin » [darbo ir planavimo komitetas iš J.
dos darbo unijos šiuo metu vra pu liberalai — i naujus horizon- kad Kristus yra parodęs savo pa- ‘ Ignatonio. dr. Kriaučel’ūno ir A.

kas susidaryti sau draugų, kurie 
vėliau mūsų bendram tikslui gali 
gana daug padėti. Reiktų kreiptis 
i savo rajonų kandidatus, prašyti,' Bet vis nerasdavo visuotinio pri- 
kad jie pasakytų savo nuomone į tarimo ir susidomėjimo. Pasta- 
mūsų reikalais. Tas mums duos ..
daugiau naudos, negu savų parti- triai priaugančios kartos
įų kivirčai. O gal kada ir mes. mo klausimui lietuviška gimnazi- 
lietuviai, turėsime savo tautieti ja vis dažniau darosi svarstymų 
parlamente? Vienoje iš Hamilto-i ir pokalbių tema.
no apylinkių liberalų sąraše kan-r Kanados L. B. Tarybos suva- 
didatuoja mūsų tautietis Balys j žiavinie. 1961 m. spalio 9 d., To- 
Kronas. Vieni turi simpatijų libe- ■ ronte. vienas svarbiųjų svarstytų 
ralams, kiti konservatoriams, ta-1 reikalų buvo priaugančios kartos 
^ia'i. tai netaip svarbu. Siame! reikalas. Tuo pačiu buvo paliesta 
krašte opozicija yra gerbiama. Da- lietuviška gimnazija ir buvo pa- 
lyvaudami politiniame gyvenime 
galime daug ko pasimokyti.

raisiais metais, iškėlus labai aš- 
jauni-

inauos eKonomine paueiis. jvęs Kanados Banko dir. J. Coyne 
Užsienio politikoje konservato-' ir kiti. Partijos silpniausia vieta 

riai mums naujiesiems ateiviams. — pats jos vadas L. B. Pearson, 
kuris nėra populiarus. Jam pa
kenkė koegzistencijos su rusais 
siūlymai ir betkokiom priemonėm 
propaguojamas taikos išlaikymas. 
Nors dabar jis prieš komunistus 

bus statomi Kanadoje ir 3 povan-jRolphlon, Ont. Jėgainė kainavo į gana aštriai pasisako, tačiau ypač 
deniniai laivai — Anglijoje.

Kas naujo Kanadoje?
VIEŠOSIOS GEROVĖS
TARNAUTOJAMS — Social 

workers paruošti feder. valdžia 
nutarė išleisti $2'/2 mil. kasmet. 
JAV ir Kanadoje i tuos tarnauto
jus kreikiama labai didelis dėme
sys. Dalis minėtos sumos bus taip 
pat skiriama Įvairiom viešosios 
gerovės Įstaigom.

SVAIGINAMŲJŲ GĖRIMŲ 
ĮSTATYMAS Ontario pro v. pa-

$33 mil.

PRADŽIOS MOKYKLŲ

nai) jieji ateiviai, tuo perdaug ne- 
j sižavi.

L. Pearson yra 64 m. amžiaus, 
profesoriavęs Toronto un-te, isto-

lengvintas: gėralai bus galima . MOKSLAS bus gerokai sustip- rijos skyriuje. 1948 m. buvo pas 
pardavinėti viešbučių kambariuo- fintas Ontario prov.. pareiškė s kirtas už. r.

vesta Kanados Kultūros Fondui 
tirti galimybes jai steigti.

1962 m. balandžio 11d. Kriau

TAIKA GALI BŪTI PRARASTA

ŠV. LAURYNO
JŪRŲ KELIAS. manoma, ir š. 

m. turės nuostolių. Jis laivams 
turėjo būti atidarytas balandžio 
15 d., tačiau dėl įvairiu taisymų 
atidarymas atidėtas vėlesniam 
hikui. Gautos naiamos padengs 
t»k oneravimo išlaidas, bot jų ne
užteks sumokėti nuošimČiams už 
$465 mil. skola. 1959 ir 1960 m. 
juru kelias turėjo $19.6 mil. nuo
stoliu, t

KARO LAIVU STATYMUI 
federacinė valdžia paskyrė $270 
milijonų. Aštuoni karo laivai

se. Moteliuose ir vasarvietėse taip 
oat bus galima pirkti svaiginamų
jų gėrimu. Įstatymo pakeitimas 
buvo gerokai kritikuojamas, ta
čiau premjeras Robarts pareiškė, 
kad tas jau seniai turėjo būti pa
daryta.

BENDROMIS JĖGOMIS
KOVOJAMA su kriminalistais 

Kanadoje ir JAV. Teisėjas W. D. 
Roach, kuris vadovauja Ontario 
nrov sudarytai komisijai tirti or
ganizuotam kriminalistu veiki- 

turėjo nasitarimą su JAV tei
singumo min. R. Kennedy ir nuta
rė vieni kitiems talkinti!

PIRMOJI ATOMINE 
ELEKTROS JĖGAINĖ ] 

doje atidaryta praėjusią savaitę

Velykų proga popiežius Jonas 
į XXIII pasakė net dvi kalbas — 
! D. šeštadieni ir Velykų sekmadie
ni. Jis kreipėsi netik i katalikus, 
bet ir visą žmoniją, nes, pasak jo, 
visi paženklinti Dievo panašumu. 
Reikšdamas savo tradicinius lin
kėjimus. jis pabrėžė, kad taikos 

; troško visi šimtmečiai ir visos tau
tos. Tos pačios taikos esą trokšta 
ir mūsų šimtmetis, pilnas netik-

. ..... ............... min., yra laimėjęs
premjeras ir kartu švietimo min.{Nobelio taikos premiją. 1958 m.
J. Robarts. Pagal ji. vaiko smoge-į jis perėmė liberalu vadovavima 
nys yra lyg sugeriamas popieris. iš buvusio min. pirm. L. St. Lau- 
kuris gali priimti daug daugiau rent.
žinių, negu jam teikiama. Ypač Liberalu partijos programa — 
numatoma sustiprinti pirmųjų pajudinti krašto ekonomiją. Pa- 
skyrių kursą. \ sak jų. viskas stovi vietoje. Parti-

• į »ns šūkiai labai panašūs i prez. „ tu-_...o,
UNIJU KISIM \S1 I Kennedy rinkiminę laikyseną. Ka- rūmo, baimės ir tarpusaviu gra-
pn, iTik-\ * i-- iAvi- dangi liberalų partijoje yra dau- sinimų. Modernieji technikos iš
iOLiiiKĄ pasmerkė .1A v-bių {^jau prityrusiu ekonomistu .jiem radimai esą nuostabūs dalykai. 

Darbo Federacija ir paprašė Ka-, laimėjus krašto ekonominis gy- bet kariu iic didina ir pasaulio 
nados Darbo Kongresą tą taikyti venimas, gal būt labiau pajudėtų.
Kanados unijoms. Kanados Darbo i Taip pat nors jie to ir neskelbia.

jaus akivaizdoje dreba visos tau
tos.

Popiežiaus kalba buvo perduo
ta televizijos ir radijo tinklų. Ro
moj popiežiaus klausėsi ir laukė 
jo palaiminimo apie 250.000 as-, 
menų. Velykinius sveikinimus po- į 
niežius pareiškė 14 kalbų. Po jo į 
nalaiminimo buvo paleisti taikos j 
simboliai — 500 baltu karveliu.- • •

4.
5.

radimai esą nuostabūs dalykai
KUN. LAPE PASITRAUKĖ
Iš Lietuvos gautomis žiniomis.

b‘»imz'. ši baimė galimi būli iš
......  ....... .. .......................rf ..._r ___ ____ _ ,_______  sklaidytą liktai iimglinėriis na

Kongresas savo suvažiavime Van- Į Kanada pradėtų glaudesni Imn- stangomis taikos linkme o laikom del sveikatos iš Kauno vysk, kanc- 
couveryje amerikiečiu kišimąsi i dradarbiavimą su JAV. Konservą- nagrindas turis būlipagrindas turis būti ■ lū'sa, tei- ferio pareigų pasitraukė kun. Alf.'

vo laikysenos neišrvškino. Kana-[ sena ia britų imperiją, tuo tar-

Kana- surištos su Naująja Demokratine; tus ir Europos ekonominę sąjun- vyzdžiu. Nenaisant šio nagrindo. cs3 norėtų (įimti Kuri nors rames-, Rūgytės. Vienas narys numatytas 
avaitęi Partija. • * gą. 'taika gali būti prarasta, šio pavo- nį darbą. E. iš Kanados. V. 1.
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Tėviškės Žiburiai
4 THE LIGHTS OF HOMELAND« 1‘<‘'p{ibfishe<iby‘Lithuanian R. Č. Cultural Society of Canada

................ SAVAITRAŠTIS ,s '•
* 4 *' Mr* red? K. Dr. Pr. Gaidamavičius. Pavaduotojas A. Rinktinas

Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija. Prenumerata 
. visur metanu $5.00, pusmečiui $3.00. įmokėję nemažiau $10 laikomi 

garbės prenumeratoriais. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
.Rankrąščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių pasirašyti straips
niai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

<•* > ' 911 Dundas Street West • Toronto 3, Ontario • Canada
. ’ Telefonas 368*6813.

Religiniame gyvenime
• Lietuvos komunistai ideologi

nėj konferencijoj Kaune nusi
skundė žymia religijos Įtaka, ypač 
katalikų. Partijos sekr. A. S. Bar
kauskas savo kalboje užsipuolė 
gydytojus, agronomus ir inžinie
rius, kad jie permažai dalyvauja 
ateistinėj propagandoj. Jis ragi
no kovoti už kiekvieną žmogų, 
kad atitrauktų nuo tikėjimo, šią 
informaciją paskelbė JAV ir Ka
nados angliškoji spauda.

• Komjaunuolių kongresas Mas
kvoj susirūpino religinių idėjų 
plitimu jaunimo eilėse, ortodokr 
su organizuojamom ekskursijom, 
dainomis bei žaidimais. Pasak 
komjaunimo vado S. P. Pavlovo, 
ši Įtaka esanti pavojingesnė Už 
Įrodinėjimus. Jis paragino kon
greso dalyvius sustiprinti kovą 
prieš naują religijos plitimą Sov. 
Sąjungoj.

• Ekskomunikuoti trys katali
kai veikėjai JAV už pasipriešini
mą Įsileisti negrus i katalikų ni
las New Orleans vyskupijoj. Ar- 
kiv. J. Fr. Rummel paskelbė po
tvarki m-loms nuo š.m. priimti ir 
negrus. Pasipriešino grupė veikė
jų, kurie dirba antinegrinėse or
ganizacijose, jų tarpe L. H. Pe
rez, J. G. Ricau ir ponia B. J. 
Gaillot. Kol kas jie pasiryžę veik
ti ir toliau prieš arkivyskupo 
valią.

• Katalikų kunigai ir protestan
tų pastoriai Bathurst, N.B. vys
kupijoj organizuoja bendrus po
sėdžius, kuriuose svarstomi krikš
čionių vienybės klausimai. Inicia-į 
tyvos ėmėsi katalikų sambūris— Į 
Marijos-Legijonas. Jau buvo du] 
posėdžiai — kovo 12. balandžio 2.

•o cievnamis Rygoj.
“Angenskalna” atimtas iš tikin
čiųjų ir dabar naudojamas televi
zijas ų* teatio ‘reikalams.. Jis buvo 
atimtas jau 1949 m., bet iki’1961 
m. galėjo būti naudojamas pa
maldoms. Rygoje beliko tik 3 
baptistų dievnamiai.

• Sovietų astronautai, pasak jų 
spaudos, tolimose erdvėse “nera
do Dievo”. Tokio naivumo netu
ri amerikiečių astronautai. Pik. 
Glenn, priklausąs presbiterinin- 
kų bendruomenei, viešai pareiš
kė savo tikėjimą i Dievą. “N! Z. 
Zeitung” pastebi, kad religinis 
momentas iškilo technikos trium
fo metu ir tai su pagrindu; laisva
sis pasaulis galis’ tuo tik pasi
džiaugti.

• Ortodoksų Bažnyčia sutiko 
dalyvauti kaip stebėtoja Katalikų 
Bendrijos visuotinėje santarybo- 
jė. šiai minčiai pritarė Konstanti
nopolio patriarchas Atenągoras ir 
Atėnų arkivyskupas Chrysosto- 
mas. Protestantų vadai taipgi vie
nas po kito lanko popiežių, rū
pindamiesi krikščionijos vienybe. 
Patsaruoju metu popiežius pri
ėmė privačioje audiencijoje kal
vinistų vadą dr. C. Craig.

• Naujoji Ugandos vyriausybė 
pradėjo savo pareigas iškilmin
gomis pamaldomis Rubagos ka
tedroje. Dalyvavo min. pir. B. Ki- 
wanuka ir visi kiti ministerial. 
Penkių tūkst. talpos katedra buvo 
perpildyta. Po Mišių parlamen
to rūmuose, Įvyko priesaikos apei
gos. Uganda, 6 milijonų gyv. res
publika, gaus nepriklausomybę 
š. m. spalio 9 d.

• Enciklikų metinės: šiais me
tais paminėtinos dvi didelės en
ciklikos. Viepa jų — “Divini Re- 
demptoris” enciklika, kurią išlei
do Pijus XI prieš 25 metus, pa
smerkdamas ateistini komuniz- 
mą.šis dokumentas aktualus ir 
šiandien. Popiežius buvo pareiš
kęs, jog komunizmas skelbia klai
dingą pažiūrą, stokojančią kilnu
mo ir laisvės. Ir šiandien neįma
nomas su juo joks bendravimas.

Kita to paties popiežiaus en
ciklika — “Mit brennender Sor
ge” — “Su degančiu rūpesčiu”— 
prieš Hitlerio nacionalizmą. Ši. 
enciklika 1937 m. buvo slaptai iš-! 
siuntinėta - ir visose Vokietijos' 
bažnyčiose Verbų •sekmadieni 
perskaityta. ' |

Dabartinis popiežius š.m. kovo 
19 d. dar kietesniais žodžiais pasi
sakė prieš komunizmą.

• Aktorė Irena Dunne, pavyz
dinga katalikė, pagerbta ir apdo
vanota Amerikos Robins meda
liu už pasišventimą kraštui ir 
Bažnyčiai.

• Yra “slaptų vienuolių”? Jos 
nei slaptos, nei vienuolės: jos yra 
pasaulietės moterys, gyvenančios 
normalų gyvenimą, bet yra pada
riusios neturto, skaistybės ir pa
klusnumo Įžadus. Jos yra “Opus 
Dei” instituto narės. Šis institu
tas buvo Įsteigtas 1947 m. jieš- 
kant naujų kelių Evangelijai 
skelbti. Norint tapti nare, rei
kia būti 16 metų amžiaus. Jų yra 
trys grupės: baigusios mokslus ir 
turinčios profesiją: ištekėjusios
moterys, gyvenančios šeimoje; 1/ 
netekėjusios bei neturinčios ypa
tingo mokslo. “Opus Dei” drau
gija turi savo Aamus Amerikoje, 
Europoje, Azijoje ir Afrikoje ir 
apie 20 tautybių.

• Konvertito knyga “Varfor j ag 
har blivit Katolik” — “ Kodėl aš 
tapau kataliku” sukėlė dideli su
sidomėjimą Švedijoj, kur katali
kų yra tik 2.200 iš septynių mili
jonų gyventojų. Dr. Stolpe ne 
vien kalba apie savo atsivertimą; 
jis savo gilias mintis paremia fi
losofija ir. teologija.

® Amerikos gelbėjimas nuo ko- ■ 
komunizmo priklauso nevien ka
talikams, — sako kardinolas Fr. 
Spellman. Jis kviečia prisidėti 
protestantus ir žydus, nes pavo
jus yra didelis. Kardinolas pada
rė ši pareiškimą priėmimo vaišė
se, kur jis buvo apdovanotas La- 
favette medaliu už laisve, v **

• “Pasauliečiai, kalbėkite”, sa
ko dr. E. O'Grady, Otavos univer
siteto profesorius. Jis kelia susi
rūpinimą dėl pasauliečių neveik
lumo šiuo krizės momentu, ku
riame gyvename. “Mes, pasaulie
čiai, — sakė profesorius, — pri
valome aiškiai ir suprantamai pa
sisakyti apie tiesą, kurią tikime. 
Pirmoje vietoje visa tai reikia pa
gristi teologija, paskui filosofija, 
šiandien yra daug nežinojimo; ko
munizmas milijonus žmonių su
klaidino; kartais ir geros valios 
žmogus nebežino kur kas dedasi. 
Pasauliečio inteligento žodis šian
dien yra be galo svarus”.

Ispanijos klausimoj (3)

Gerėja kaimyniniai santykiai
Jau pirmame straipsnyje esa

me minėję apie Ispanijos ypatin
gą reikšmę šiems laikams. Vieni 
tai jau seniau pamatė ir padalė 
atitinkamas išvadas, kiti šia link
me taip pat suka.

Viens kitu nepatenkinti, tačiau 
tampriai bendradarbiauja
Pirmieji amerikiečiai pastebė

jo Ispanijos reikšmę Vakarų pa
saulio gynybai prieš komunizmo 
grėsmę. Amerika pirmoji, jau 
1953 m., užmezgė artimesnius 
santykius — sudarė karinę sutar
ti ir tuo susidarė sau geras sąly
gas laikyti JAV karines bazes Is
panijoje. Už tai teikia nemažą 
materialinę paramą. Bet toji pa
rama pirmoj eilėj sunaudojama 
Ispanijos kariuomenei modernin
ti ir stiprinti. Šiuo atveju už savo 
teikiamą paramą amerikiečiai at
siekė dvigubos naudos, kaip tur
būt niekur kitur. Ne tik patys tu
ri geras sąlygas bazėms, bet tam 
pačiam tikslui — gynimuisi prieš 
komunizmą — sustiprino ir tylų 
savo karini sąjungininką — Ispa
niją. Juo labiau, kad toji parama 
teikiama daugiausia amerikiečių 
ginklais, šiais metais sutarti rei
kia atnaujinti. Aišku, gen. Franco 
sutiks ir toliau laikyti amerikie
čių bazes, bet už tai jau iš anksto 
yra numatęs reikalauti dar dides
nės paramos — ir šiuo kartu stip
rinti kariuomenei.

Beje, oficialiai abi pusės reiš
kia viena kitai nepasitenkinimą, 
kartais ir labai aštrioj formoj. JA 
V-bės pasisako prieš ligšiolini 
gen. Franco valdymą. Franco 
reiškia dideli nepasitenkinimą 
JAV ligšioline politika P. Ameri
koje, kuri esą tik ruošia kelią ko
munizmui. Franco primeta JAV 
atsakomybę ir už komunizmo su
kilimą Kuboje . .j. Tačiau šie ne
sutarimai yra tik politinio pobū
džio.

Kitiems draudžia, o 
patys bendrauja
Ypačiai geri santykiai tarp V.

MEČYS MUSTEIKIS

gen. Salan kaip tik per Madridą 
pateko Į Alžeriją, kur organi
zavo visus teroro veikismus. Ir 
gen. Franco neslėpė savo simpa
tijų O AS teroristams.

šiuo laiku santykiai tarp Mad
rido ir Paryžiaus yra pagerėję. 
Pirmasis žingsnį ta linkme pa
darė gen. de Gaulle. Ilgą laiką 
Prancūzijoje laisvai gyveno kita
dos buvęs garsus Ispanijos anar
chistų vadas Valentinas Gonza
les, vadinamas “EI Campessino”. 
Jis Prancūzijos teritorijoje galė
jo laisvai veikti ir iš čia dar ne
seniai suorganizavo teroristini už
puolimą ispanų elektros stoties 
Orbeiceta. Dabar prancūzai Gon
zales veikimą- visiškai sustabdė, 
ji internuodami kanalo saloj Brė- 
hat. Į toki de Gaulle mostą gen. 
Franco atsakė tuo pačiu; jis in
ternavo visus minėtus Ispanijoje 
esančius de Gaulle priešus, su
stabdė jų veikimą.

Gen. Franco Įsitikino, kad de 
Gaulle politika Afrikoje yra tei
singa ir kad OAS teroristų išsi
plėtusi veikla iššaukia vis dides
nes simpatijas ir palankumą ko
munizmui Afrikoje. Per tai didė
ja grėsmė ir Ispanijai prarasti 
savo kontrolėje turimas sritis Af
rikoje. Didėja grėsmė susikurti 
ir ispaniškai “OAS”. Dėl šių ap
linkybių Madrido - Paryžiaus'san
tykiai dabar yra jau nuoširdūs.

Karinė sąjunga su
Portugalija
Neseniai buvo pasklidę gandai, 

ypač JAV spaudoj, kad Ispanija 
šu Portugalija rengiasi sudaryti 
federaciją. Portugalija esą tam 
apsisprendusi po to, kai pradėjo

siausti “Santa Maria” laivo pira
tas Galvao, kai Angoloje prasidė
jęs sukilimas ir ypač po Gojos ne
tekimo Indijoje. Federacijai pa
linkimą rodė ir abiejų kraštų 
Bažnyčios. Bet Madridas ir Lisa
bona gandus apie federaciją 
griežtai paneigė. Ir tuo reikia ti
kėti. Abiem kraštam tokia fede
racija nėra būtina, nes jau nuo 
H D. karo abi šalys turi sudariu
sios karinę sąjungą. Ta sąjunga 
per 20 metų pasirodė esanti labai 
naudinga ir abi šalys yra ja pa
tenkintos.

Ispanija ir Atlanto Sąjunga
Visai neseniai Ispanija padavė 

prašymą, kad ir ją priimtų i va
dinamą Europos ūkinę bendruo
menę. šiai bendruomenei pri
klausančių valstybių pasisakymai 
Ispanijai yra palankūs, todėl rei
kia tikėti, kad ir Ispanija i ją ne
užilgo bus priimta. Tuo atveju Is
panija turėtų ne tik geresnes są
lygas sustiprėti ūkiškai, bet žy
miai sustiprėtų ir jos prestižas 
tarptautine prasme.

Gal dar reikšmingiau būtų, jei 
Ispanija priklausytų ir Šiaurės 
Atlanto Sąjungai — NATO. Tuo 
būtų užpildyta paskutinė karinio 
bendradarbiavimo spraga V. Eu
ropoje. Suprantama, labai norė
tų to ir gen. Franco. Iki šiol kai- 
kurių Atlanto S-gos valstybių pa
sipriešinimas tam yra dar pėrdi- 
delis. Svarbiausia kliūtis — ide
ologiškai politinė — gen. Franco 
valdžia. Tikrumoj ta karinė spra
ga visdėlto nėra taip didelė, kaip 
matėme iš paskirų valstybių kari
nio bendradarbiavimo. Ateityje 
tačiau reikia tikėti Ispanija bus 
priimta į š. A. Sąjungą. Bet apie 
Ispanijos ateiti pakalbėsime se
kančiame straipsnyje. (ELI)

■ft®—

Įvairūs
• _• • • į Lietuva. Latvija.Siuntiniai Estija, Ukrainą ‘ '

I* |Z—Siunčiame ___ _ X*.. Jūsų sudarytus ir ap* IS IvunuuOS* paprastu ir oro postu 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 grjno svorio 
siuntinius,.bei.užsakymus reikmenims iš Eurųpos valstybių, siųsti mums 
pSštit ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitąs ir .sąžiningas.

„„„BALTIC, EXPORTING CO
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

-; 3 ’iįjeVbnas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nno 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. F., Hamilton. Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont. 
Tel. JA. 8*6686. Ponia V. Juraftis. Tel. OS-3-5315, p. M. Venskevičienė.

* SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Visi į Vakarų Kanados 
Lietuvių Dienų!

Edmontono Lietuvių Bendruomenė 
ruošia šun. birželio 30 ir liepos 1 d. 
Vakarų Kanados Lietuvių Dieną ir 
kviečia visus atvykti ir susipažinti su 
čia gyvenančiais lietuviais. Ypač ragi
name tuos lietuvius, kurie negali leis
ti voflcų Į šeštad. mokyklą, atvykti Į 
šią šventę ir pasvarstyti persikėlimo 
galimybes. Edmontono lietuvių koloni
ja turi pasistačiusi Lietuvių Namus,

kurie ištisus metus tarnauja kultūri
niams bei religiniams reikalams. Pa
čiame mieste gyvena virš 60 šeimų, 
kurios remia šią veiklą. Jeigu rengia
tės keltis, kodėl ne į Edmontoną? In
formacijų reikalu prašome rašyti:

Federation of Lithuanian Canadians 
Edmonton Branch,
11629 — 83 St., Edmonton, Alta.

Edmontono LB valdyba

UNIJŲ KOVA SUDBURYJE
Sudbury — kasyklų miestas, ku

riame sau duoną užsidirba ir namaža 
lietuvių.Praėjusiais metais jis tapo ko
vos lauku tarp dviejų darbininkų uni
jų. Iš 80.000 Sudburio gyventojų net 
17.000 priklausė komunistų vadovau
jamai Mine Mill and Smelter Workers 
unijai. Mine Mill unija buvo pašalinta 
iš Canadian Congress of Labour jau 
1949 m. ir nuo to laiko prasidėjo kova 
su plieno darbininkų unija — United 
Steelworkers of America., Per 13 me- 
tų tos unijos varžėsi dėl darbininkų 
mažesnėse kasyklų vietovėse, tačiau 
Sudbury local 598 Mine Mill ilgai 
išlaikė savo žinioje 17.000 darbinin
kų. Jos pasiekti rezultatai Sudburyje 
buvo visiems žinomi. Darbininkų sąly
gos ankščiau buvo nepavydėtinos ir 
atlyginimo vidurkis buvo 81 et. valan
dai. 1944 m. Mine Mill suorganizavo 
kasyklų darbininkus ir šiandien jų 
atlyginimas siekia $2,33 i vai. Pasaką 
“MacLeans” žurnalo š.m. bal. 21 d.- 
unijos vadovybė visą laiką buvo ko
munistų ar jų simpatikų rankose, nors 
pačioje unijoje niekada nėra buvę dau
giau 200 komunistų narių. Tačiau, kai 
unija buvo pačioje savo augštumoje 
1952-1958 m., komunistai buvo suor
ganizavę stiprų politinį bloką ir be 
jų paramos niekas į vadovybę nepatek
davo. Į unijos susirinkimus dažnai su
sirinkdavo tik apie 100 narių, tad uni
jos vadovybė galėjo daryti nutarimus, 
kokius tik partija Įsakydavo. Iš turtin
go unijos iždo buvo remiamas Kana
dos Taikos Kongresas. Kanados-Sovie- 
tų dr-ja ir “Canadian Tribune”, komu
nistų organas. Vienu metu į JAV bu
vo pasiųsta SI 1000 apkaltintiem ko-

Patyrusio šnipo atsiminimai
A į^uLldl * odllljMdl L«1 V .

Vokietijos ir Ispanijos. V. Vokie-Į 
tija modernaus apsiginklavimo • 
bei krašto gynybos reikalams pa-1 _ 
ti savo žemėje neturi pakankamai Į

DIDYSIS SNIPD MEDŽIOTOJAS

1960 m. pradžioje w užnugario' 
jieškojo Ispanijoje. Ir būtų gavu-l 
si sutikimą ten' Įrengti savo kari- j 
nes raketų šaudymo platformas! 
bei sandėlius karinėms medžia
goms laikyti, bet prieš tokias ga
limybes labai griežtai pasisakė 
Anglija. Buvo sukelta nepaprasta 
propaganda prieš V. Vokietiją ir 
jos karini suartėjimą su “fašisti
ne” Ispanija. Labiausiai prieš tai 
pasisakė daugelio valstybių kai
riosios partijos. Gal didžiausią 
triukšmą kėlė Vokietijos social
demokratai. Ir V. Vokietijos-vy
riausybė dėl tarptautinės opini
jos turėjo atsisakyti sau labai pa
lankių planu.

Anglija šiuo atveju suvaidino 
labai keistą vaidmenį. Vokietija 
karinėms bazėms laikyti sutikimą tom žiniom perduoti. Tam, atro- 
gavo kitose valstybėse ir net pa
čioje Anglijoje ... Charakterin
ga, kad Anglija pati su Ispanija 
karinėje srityje, nors neoficialiai, 
jau bendrauja, tik Vokietijai tai 
draudžia. 1959 m. pabaigoje ang
lų ir ispanų kariuomenė — karo 
ir aviacijos laivynai Gibraltare, 
o 1961 m. prie Maltos — turėjo 
bendrus manevrus, kurie labai 
gerai pavyko. Juos stebėjo ir bu
vo patenkinti žymieji abiejų kraš
tų karo vadai.

Madride ir Paryžiuje — 
ranka ranką mazgoja 
Ir anksčiau tarp Prancūzijos ir 

Ispanijos nebuvo nuoširdaus ben
dravimo. Bet santykiai labiausiai 
paaštrėjo po to, kai Ispanjoje ga
vo prieglaudą prez. de Gaulle 
žymieji priešai, kaip Alžerijos 
baltieji sukilėliai Lagaillarde, Or
tiz ir kiti. Ne tik gavo prieglaudą, 
bet iš čia galėjo veikti prieš gen. 
de Gaulle ir toliau. Didžiausią ne
pasitenkinimą Paryžiuje kėlė fak
tas. kad sugautasis prancūzų te
roristų organizacijos OAS vadas

ŽODYNAS IR 
KARTUVIŲ KILPA

Matydamas, kad apklausinėji
mų keliu nepavyks išgauti prisi
pažinimo ir Įrodyti Dronkers kal
tės. Pinto pradėjo tikrinti pabėgė
lio atsigabentus daiktus. Pirmiau
sia jis rūpestingai apžiūrėjo si- 
darbini laikrodi ir grandinėlę. 
Kiekviena laikrodžio dalis, kiek
vienas ratelis buvo išstudijuotas 
per mikroskopą. Po to sekė kiše
ninis peiliukas. Teko išardyti pei
liuko rankeną, apžiūrėti kiekvie
ną mažiausią sraigteli. Jokių re
zultatų. Jeigu Dronkers tikrai bu
vo vokiečių šnipas, kur nors turė
jo būti užmaskuoti adresai surink-

Paruošė VYT. KASTYTIS

ELEMENTORIUS E
IŠMOKYS VAIKUS 

LENGVIAUSIAI SKAITYTI
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.
Išleido “Ateitis" Brooklyne, N.Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Italijoj. 
Kaina $2.50.

Gaunama adresu: 
ATEITIS, 010 Willoughby Ave..

Brooklyn 21, N.Y. 
ir pas platintojus.

do, geriausiai galėjo tikti olandiš
kų cigarečių dėžutė. Tačiau nei 
pačioje dėžutėje, nei išardytose 
cigaretėse chemikalų ir mikrosko
po pagalba nepavyko surasti jo
kių užrašų. Neišstudijuotas liko 
tik anglų-olandų žodynas, turintis 
virš septynių šimtų puslapių.

Oreste Pinto pradėjo abejoti sa
vo instinktu. Gal gi iš tikrųjų 
Dronkers- tėra paprastas pabėgė
lis? Abu jo pabėgimo draugai se
niai Įrodė savo autentiškumą. Ta
čiau instinktas ir didelės patirties 
metai sakyte sakė, kad tokia ne
įtikėtina pabėgimo istorija gali 
būti aprūpintas tik vokiečių žval
gybos agentas...

Sunkia širdimi Oreste Pinto 
pradėjo studijuoti Dronkers atsi
gabentą žodyną — septynis šim
tus smulkiu šriftu atspaustų pus
lapių. Negi visas didžiulis darbas 
nueitų niekais? Puslapi po pusla
pio teko peržiūrėti per padidina
mąjį stiklą. Staiga 432 puslapyje 
ties raide “F” stiklas užregistravo 
mažyti idūrimą smeigtuku ... 
Oreste Pinto pradėjo tikrinti ki
tas raides. Įdūrimų atsirado dau
giau ... Dronkers buvo panaudo
jęs seniai žinomą metodą adre
sams pasiženklinti. Paženklintos 
raidės, sudėtos i krūvą, skelbė: 
“Froeken Annette Yschale. Grev- 
magnigatan, 13-V” ir “Fernando 
Laurero, Rua Souza Martin. Lis
bon” ...

Sekanti rytą Oreste Pinto vėl 
susitiko su Dronkers:

— šimtąjį ir paskutini kartą 
klausiu — esi vokiečiu šnipas?

Dronkers automatiškai'pakarto- 
jo savo Įprastinį atsakymą:

— Jums pasakiau teisybę! Esu 
paprastas pabėgėlis iš Olandijos...

—. Gimėte olandu, Dronkers. 
tas tiesa, bet savo gyvfenimą už
baigsite kaip tautos išdavikas kar-

kilpoje, — pratarė Pinto J gas. jeigu pasakytumėte teisybę... 
pakišdamas žodyne iššifruotus j 
adresus.

Dronkers kapituliavo’. Jis pri
sipažino, kad Hansas dirbo vokie
čių žvalgybai. Į Angliją ji buvo 
pasiuntęs Herr Strauch -— vokie
čių žvalgybos viršininkas Olandi
joje. Jo pabėgimo, istorija buvo 
paruošta vokiečių žvalgybos. Abu 
kiti pabėgėliai buvo nekalti žmo
nės, nieko nežinojusieji apie 
Dronkers ryšius su vokiečių žval
gyba. Kaip jis pasidarė vokiečių 
agentu? Norėdamas padėti savo 
žmonai. Dėl maisto stokos tikrai 
buvo sušlubavusi jos sveikata. Ta
čiau, užuot ėjęs uždarbiauti i juo
dąją rinką, Dronkers už penkio
lika svarų i mėnesi savo paslau
gas pasiūlė vokiečių žvalgybai...

Teismas tariamąjį spekuliantą 
iš Roterdamo nuteisė mirties 
bausme. Malonės prašymas buvo 
atmestas. Naujųjų Metų išvakarė
se. 1942 metais, Dronkers buvo 
pakartas Wandsworth kalėjimo 
kieme. Nekaltai atrodantis olan- 
dų-anglų kalbų žodynas ir Oreste 
Pinto nežmoniška kantrybė jam 
užnėrė ant kaklo kartuvių kilpą...

PINTO IŠGĄSDINO... 
GYDYTOJAS

Pavykus išsikėlimui Normandi-' 
joje, Oreste Pinto buvo paskirtas 
vadovauti Olandijos kontražvalgy- 
bos misijai. Jis turėjo garantuoti 
sąjungininkų kariuomenių saugu
mą užfrontėje. Pačioje Olandijoje 
jo laukė sunkus ir nedėkingas 
darbas. Dalis nelabai sąžiningų 
piliečių, pasinaudodami karo at
nešta suirute, mėgino suvedinėti 
sąskaitas su savo priešais, juos ap
šaukdami vokiečių bendrininkais. 
Visi kaltinimai buvo Įteikiami 
Oreste Pinto. Jis turėjo atrinkti 
tikruosius nusikaltėlius ir išteisin
ti nekaltus asmenis, ant kurių gal
vų buvo verčiami išgalvoti nusi
kaltimai.

Darbo pradžioje Pinto savo šta
be turėjo šešis pagalbininkus, bet 
juos labai greit “pasiskolino” bri
tų, kanadiečių ir amerikiečių ar
mijos, lig šiol pro pirštus žiūrėju
sios Į saugumo reikalus ir todėl 
neturėjusios šiam tikslui iš anks
to paruoštų žmonių. Likęs vienas,

Gydytojas svyravo:
— Etika man neleidžia kalbė

ti... ;
— Pasiųskite etiką po velnių!
— Jūs sergate pilvo ir plaučių 

vėžiu, kuris yra tiek išsiplėtęs, 
kad jau pervėlu operuoti...

— Kiek man duodate laiko gy
venti?

— Sunku pasakyti. Vieni gyve-' 
na ilgiau, kiti trumpiau, — gal 
porą-, gal trejetą mėnesių ...

Bloga žinia turi labai eiklias 
kojas. Per porą dienų visa sąjun
gininkų kontražvalgyba jau žino
jo, kad jų kolega Oreste Pinto yra 
graužiamas vėžio. Gandas, kaip 
vėliau turėsime progos pamatyti, 
netruko pasiekti ir vokiečių špio
nažo centrą, kur jis, be abejonės, 
sukėlė džiaugsmo bangą, kad žmo
gus, atsakingas už nevieno vokie
čių agento egzekuciją, dabar pats 
susilaukė “atpildo”...

VENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai. 
Tcl. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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munistam ginti. Komunistinė ideolo
gija unijos narių tarpe viešai nebuvo 
skleidžiama, užtat uniją remdavo ir 
politinės partijos ir katalikai ir visi 
naivūs nariai, moką mokesčius komu
nistų tikslams. Vėliau nekomunistiniai 
veikėjai laimėjo rinkimus, išstūmė kO; 
munistinę vadovybę, bet susilaukė 
daug trukdymų iš centro.

Pagaliau 1961 m. metų rugsėjo mėn. 
atvyko Steelworkers unijos pareigūnai 
ir pradėjo vajų patraukti darbinin
kams į savo pusę. Jiems reikėjo surin
kti 45% esančių unijos narių, kurie 
sumoka po dolerį nario mokesčio. Ta
da darbo ministerija gali skelbti bal
savimą, kuris turėtų nuspręsti kuri 
unija turi atstovauti darbininkams. 
Prasidėjo kova, kokios joks miestas ar 
darbininkų vienetas dar nėra matęs. 
Matėsi daugiau plakatų, negu prieš 
federacinės valdžios rinkimus. Pačių 
darbininkų tarpe atsirado neapykanta 
vienų prieš kitus. Skilimas persimetė 
ir ne į unijos narius ir į visą miestą. 
Policija visą laiką budėjo, bijodama 
teroro veiksmų. Pagrindinė pokalbių 
tema buvo unijų kova. Patys darbinin
kai nebesirūpino didesnio alyginimo 
prašymu, bet užsiėmė tik savos uni
jos agitacija.

Pagaliau buvo prieita prie balsavi
mų, kurie užtruko 3 dienas. Jokių išsi
šokimų balsavimo metu nebuvo. Bal
savimo dėžės buvo su policijos prie
žiūra nugabentos į Torontą, kur ture, 
tų būti skaitomi balsai. Mine Mille 
unijos centras jieško pretekstų, kad 
balsavimas būtų neužskaitytas, nes jau
čia pralaimėjimą. Rezultatai dar neži
nomi.

Darbininkai anksčiau agitavę vieni 
prieš kitus vėl pradeda kalbėtis. Nuo
taika atslūgsta, tačiau bendra neapy
kantos sėkla dar greitai neišnyks. Gal 
jau seniai reikėjo panašaus sukrėti
mo, nes iki šiol darbininkai ne tik 
Sudburyje, bet ir kitur perdaug pasy
viai laikosi unijų Jr savo reikalų gy
nimo atžvilgiu. V. K.

Maldos ir Atgailos 
Diena

Amerikos LRK Kunigų Vieny
bė išsiuntinėjo1 visiems kunigams 
raginimą gegužės 13 d. švęsti kaip 
maldos ir atgailos dieną už Lie
tuvos laisvę, teisingą pasaulio tai
ką ir nusidėjėlių atsivertimą. Ra
ginama suorganizuoti jaunimo 
būrelius švč. Sakramento adora
cijai ir paruošti gegužės mėn. pa
mokslų ciklą apie komunizmą ir 
Fatimos Marijos pra.šymą daryti 
atgailą.

Xl-tas skautų są
skrydis - Jamboree

Įvyks 1963 m. liepos mėn. Grai
kijoje. Sąskrydžiui numatyta Įvy
kusio 490 m. prieš Kristaus gim. 
Marathono mūšio vieta. Numato
ma, kad iš Kanados dalyvaus apie 
300 skautų bei jų vadų.

JEI VAKARAI MIRTŲ
Beveik kiekvienas de Gaulle 

užsibrėžtas planas vykdomas. Ket
vertų metų laikotarpyje Prancū
zija buvo valdoma ne partijų, bet- 
asmeninės politikos. Būtų tačiau 
klaidinga manyti, kad visa ta po
litika yra grynai paties de Gaulle 
nustatyta. De Gaulle turi sau arti
mų politikų, buvusių rezistenci
jos draugų, kurie daug kieno va
dinami naujuoju Prancūzijos eli
tu. Jis padeda nustatyti ir vykdy
ti de pąųlle planusĄ s ,»•

De GauHe drąsa
Šiandieh '•J’rancūzįjoje kalba

ma, kad niėkšs kitas nebūtų turė
jęs drąsos eiti tuo keliu prie ne
priklausomybės Suteikimo Alžeri- 
jai. Tik de Gaulle galėjo pašalinti 
generolus, kurie padėjo jam 1958 
m. paimti valdžią, bet vėliau su 
jo politka nesutiko. Tik de Gaulle 
pajėgė numalšinti teroristus Al- 
žerijoj ir kartu išlaikyti armijos 
lojalumą sau.

Prezidentas de Gaulle nuspren
dė, kad geriausias būdas valdyti 
krašta vra referendumas — vi- 

Or«tePim«^buvotaipperkrautas
darbu, kad ne juokais pradėjo šlu- Pra^f j^uoja, nes. jo nuomonę, tai

% ?nt4 m»:S<Ta°dta1a Piml i Pogrindžio politika praranda vis, 
savo jėgą. Kraštutiniai dešinieji 
ir taip pat komunistai yra suskilę 
it jų, balsas pranyksta tarp gau- 
listų.' ~ .

Artimiausi bendradarbiai
Vienas aršiausių de Gaulle po-

buoti jo sveikata. Krintąs svoris 
ir nuo pervargimo Įsimetusi ne-

guldė ant menčių. Tą dieną Pinto 
buvo nugabentas i kariuomenės 
ligoninę Briuselyje.

Amerikiečių kariuomenės gy
dytojas, nuodugniai patikrinęs 
sveikatą, padavė užklijuotą voką:

— Jūs turite grįžti i Angliją.
ŠĮ laišką Įteikite savo gydytojui.iiitikos šalininkų' yra naujasis 

Oreste Pinto suprato, kad jo ’ premjeras Georgės Pompidou. Jis 
sveikata yra rimtame stovyje, jei- yra tik 50 metų amžiaus, buvęs 
gu gydytojas savo diagnozės ne- mokytojas, vėliau bankininkas, 
nori atskleisti pacientui. vadovavęs garsiam Rotšildo ban-

— Daktare, aš niekada nebu- kui. šiuo metu jis laikomas vienu 
vau bailys. Būčiau labai dėkin- gabiausių Prancūzijos politikų.

vadovavęs garsiam Rotšildo ban-

Prie Alžerijos derybų daugiau
sia prisidėjo 60 m. Louis Joxe, 
kuris visą laiką vedė derybas su 
alžeriečių sukilėliais ir paruošė 
planus Prancūzijos ir Alžerijos 
bendradarbiavimui.

Dideliu de Gaulle šulu yra lai
komas Jacques Chabon - Delmas, 
parlamento pirmininkas. Tai jau
nas, 46 metu politikas. Buvęs re
zistencijos kovotojas tapo gaulis- 
tu 1950 m. Prieš dė Gaulle atėji
mą i valdžią jis buvo keturiuose 
ministerių kabinetuose. Tie trys 
vyrai šiuo metu yra didžiausi de 
Gaulle ramsčiai jo politikos vyk
dyme.

Kas po Alžerijos?
Alžerijos problemą išsprendus, 

de Gaulle misija dar nesibaigs. 
Nors Alžerija buvo vienu jo di
džiausių tikslų, tačiau de Gaulle 
su savo kolegomis nori atstatyti 
Prancūzijos didybę. Prezidentas 
nori padaryti Prancūziją atomi
ne jėga, su kuria skaitytus! di
džiosios karinės jėgos. Jo užsispy
rimas yra daug kieno kritikuoja
mas, bet jis yra pasiryžęs laukti 
ir nesileisti Į betkokias derybas 
tol. kol Sov. Sąjunga neparodys, 
jog ji nori susitarti.

Ekonominė Prancūzijos padėtis 
de Gaulle laikais žymiai sustiprė
jo. Bedarbių beveik nebėra, pra
monės augimas jaučiamas visa
me krašte, prekyba su kitais kraš
tais plečiasi.

Prancūzijai šiuo metu tinka 
kultūros ministerio Andre Mal- 
raux pasakymas: “Jei Vakarai 
mirtų, tai ta mirtis būtų gana 
keista. Tai būtų mirtis, stovint 
tvirtai ant kojų ir oilname jėgų 
stiprume“. Tie žodžiai buvo pa
sakyti dar prieš jam patenkant i 
min. kabinetą ir taikyti visai V. 
Europai. _ V. K,
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Reikia didesnio tėvų rūpesčio
Besigrumdama su tremties sun- ma, o ne visuomenė, nei jos- vei- 

kumais, mūsų visuomenė bando kėjai tiesiogiai atsakingi už vai- 
pasodinti į kaltinamąjį suolą arba kų išmokymą gimtosios kalbos? 

’ ’ Kiek dar laiko mums reikės, kol
paaiškės, jog neužtenka gyventi 
praeities titulais, garbingais var
dais, paskaitymu vieno ar kito lie
tuviško laikraščio, kad suprastu
me mūsų jaunimo problemas, 
kad suprastume jų galvoseną ir 
jų siekimus šiame materializmu 
persunktame krašte? Mes negali
me pasitenkinti Lietuvoje išmok
tais dalykais ar įsigyta išmintimi, 
kad pajėgtume pilnai atsispirti 
naujiems vėjams, blaškantiems 
mus pačius ir mūsų jaunimą. Gy
venimas vietoje nestovi ir jeigu 
nenorime būti atsilikėliais, turi
me išmokti kopti su naujai išky
lančiomis problemomis.

S.m. balandžio 8 d. Toronto 
Liet. Studentams Remti Būrelio 
suruoštose diskusijose jaunimo 
reikalais paaiškėjo keletas gana 
įdomių dalykų. Reikšmingiausia, 
kad gana didelis mūsų žmonių 
būrys yra giliai ir nuoširdžiai su
sirūpinęs mūsų pačių palūžimu, 
kuris persimeta ir į jaunimą. At
rodo, visiems yra aišku, kad lie
tuvybei išlaikyti reikalingas di
desnis tėvų pasišventimas, dides
nis atkaklumas ir nuolatinė jau
nųjų globa bei priežiūra. Norint 
išlaikyti jaunimą, kaip lietuvišką 
grupę, reikia visos visuomenės ne 
žodinės, bet konkrečios paramos. 
Šie žmonės tol blaškysis .pas^sve.- 
timtaučius, kol mes nesurasime 
jiems vietos, kur jie galėtų pa
sportuoti, pasilinksminti ir veik
ti, pamiršdami partines rietenas.

LSR Būrelis daro pirmuosius 
konkrečius darbus studentijos or
ganizavime ir globojime. Jei mū
sų visuomenė šio būrelio pastan
gas įvertins ir parems, atrodo, 
yra daug vilčių, kad dalis mūsų 
brangiausio turto gali būti išsau
gota. Veltui didžiuotumėmės pa
siektais praeities laimėjimais, jei 
neparuoštume naujų kadrų, ku
rie vieną dieną turės užimti vie
tas jau besenstančių ar pavargs- 
tančių dabartinių veikėjų. P. B.

jaunimą arba senimą už įvairius 
nepasisekimus mūsų organizavi
mosi darbe. |

Nėra jokios abejonės, kad kaip 
jaunimas, taip ir senimas dauge
liu atvejų nepajėgė atsilaikyti 
prieš įvairius sunkumus ir gun
dymus tremtyje. Negalima nepa
stebėti ir nepajusti visuomenės 
susiskaldymo į nevisados broliš
kai nusiteikusias grupes. Dar 
lengviau matyti didelę mūsų jau
nimą dalį labai nutolusią nuo sa
vojo kamieno.

Vargu ar už šį nutolimą būtų 
galima kaltinti priaugančiąją kar
tą. Z. Pulianauskas savo straips
nyje “Faktai iš mūsų pastogės” 
“TŽ” 637 nr., pilnai atsako į šį 
klausimą. Dažnai mes mėgstame 
suversti visą kaltę vadams bei vi
suomenės veikėjams. Tiesa, jie 
daugybę klaidų padarė įvairiose 
vietose, bet tiksliau jiems supras
ti pasiskaitykime “TŽ” 635 nr. 
vedamąjį “Už ką?”, ir gal mūsų 
širdys šiek tiek suminkštės ir jų 
atžvilgiu. Pagaliau, ką mums-pa- 
dės kitų kaltinimai? Geriau kiek
vienas pabelskime į savo sąžinės, 
į savo tautinės sąmonės duris! 
Mes mėgstame didžiuotis gražia 
Lietuvos praeitimi, nuolatos pri
mename savajam jaunimui, kad 
jie nemoka taip dirbti, nemoka 
taip organizuotis, kaip mes kad 
mokėjom būdami jų amžiaus. Bet 
mes užmirštam vieną labai svar
bų dalyką, būtent, kad šis mokė
jimas dirbti organizacinį, idėji
nį darbą nenukrito iš dangaus. 
Mus kas nors išmokė dirbti tą 
kilnų darbą, kuriuo mes taip di
džiuojamės. Pagaliau, jeigu mes 
tokie tobuli esame šioje srityje, 
kodėl gi mūsų vaisius — jauni
mas nukrito taip toli nuo mūsų? 
Tiesa, galim pasiteisinti, kad ne
turėjome patirties tremties gy
venimui, veikimui, bet ar netu
rėtų to bandomojo laikotarpio už
tekti? Kiek dar laiko mums rei
kės, kol susigaudysim, kad tik šei-

Artėįa BALFo veiklos pabaiga?
Pasikalbėjimas su pirmininku kan. <1. B. Končium

— Mano gyvenimas po II D. t bet taip pat ir latvius su estais,. neturėdami. Antroje vietoje gal
karo — nuolatines kelionės pabė
gėlių reikalais, — pasakojo kan. 
noncius. — Po sumuos vėžio ope-. 
racijos, sveikatai nusilpus, gydy
tojo patariamas, kiek sąlygos man 
/leidžia, gyvenu Floridoje, ypač 
žiemos metu. Esu užimtas ir da
bar šalpos darbu nemažiau, ne
gu gyvendamas Niujorke ar Eu
ropos padangėse. Su BALFu pa- 
laiKau tamprius ryšius. Nuolat 
seku Vokietijoje likusių paliegė
lių lietuvių gyvenimą. Be to, dar 
dirbu pastoracinį darbą Queen of 
Martyrs parapijoje ir pas seseles i 
domininkones. Senatvė man dar 
toli — skaitau, kad dar 19 metų, 
nes tuomet tik būsiu 90 metų am
žiaus. Jei Dievas leis to amžiaus 
susilaukti, tada gal tik sumažin
siu savo veiklą. Kenčiantieji lie
tuviai turi tiek daug problemų, 
ir tokių svarbių, jog reikalingas 
mūsų visų — senų ir jaunų — di
delis darbštumas* ir pasiaukoji
mas jiems gelbėti. Senatve nepa
siteisinsi.

— Kaip dabar laikosi Vokieti
joje likusieji pabėgėliai ir kiek 
ten jų yra?

— iš buvusių 60.000 teliko 
apie 10.000 asmenų. Jų didesnė 
pusė yra pajėgūs, sveiki, tačiau 
atsisakė emigruoti iš Vokietijos, 
nežiūrint mano pakartotino jiems

Operos triumfo dienos Čikagoje
Ar nevertėtų pakviesti “Aidę” Kanados 
Lietuvių Dienon?

nes jie neturi savo šalpos orgam-; būtų Detroitas, Mich., toliau — 
zacijų. šis pagalbos planas veikia • kitos, mažesnės kolonijos. Dides- 
jau nuo 19u6 m., kai pavyko gau-'nės, kaip Čikaga ir Niujorkas ga
li jo patvirtinimą iš Vašingtono lėtų pasirodyti geriau, 
ir V. Vokietijos valdžios. Vokie- *-------------------
čių valdžia netik pritarė planui, 
bet dargi apmoka produktų trans
portą jura ir sausuma ir parūpina 
sandelius. Planas pasirodė sėk
mingas ir tebetęsiamas.

— Kiek Vokietijoje dabar yra 
D. Lietuvos lietuvių?

— Viso jų gali būti apie 4.000; 
3.500 yra nedarbingi ir reikalingi 
visokeriopos mūsų pagalbos. Ji 
būtina, nes iš gaunamos vokie
čių valdžios pašalpos jie negali 
išgyventi. Tai suprantama, voKie- 
čių valdžia mūsų pagalbą verti
na ir mums veikli teikia visokias 
lengvatas.

— Girdėti gandai, kad BALFas 
sustabdysiąs savo pagalbą Vokie
tijoje ir tiems, kurie jos yra rei
kalingi. Ar tai tiesa?

— Tie gandai yra paskleisti ar
tai blogos valios žmonių, ar tų, 
kurie dalyko nežino. Jie sklinda 
pačioje Vokietijoje: aš esu gavęs 
laiškų iš Huettenfeldo, Bremeno, 
iš Oshabruecko ir kitur tuo rei
kalu. Rašo susirūpinę ir išsigan
dę šelpiamieji, jog girdėję, kad;—. —• •• —-■, dpcM<umu, uc-
BALFo veikimas Vokietijoje bū-; nuo pat karo pabaigos ir puikiai buvo perdaug tikėtasi. Kągi, juk 
siąs sustabdytas, ir panaikinta įs- • yra susipažinęs su visu ten liku- Į tai tik paprasčiausių mėgėjų sam-

— Ar pageiaaujama, kad pa
vieniai asmenys ir grupės imtųsi 
iniciatyvos rinkti drabužių ir ki
tokių aukų?

— Tai būtų labai sveikintina ir 
pageidautina, tik reikėtų, kad to
kie rinkėjai parašytų laišką į BA 
LFo centrą Niujorke ir gautų pa
tvirtinimą aukoms rinkti. Būtų 
gerai, kad parinktų netik lietu
vių, bet ir kitataučių tarpe. Mū
sų BALFas yra feder. valdžios 
patvirtintas ir dėlto visos aukos 
yra “tax exempt”.

— Ar atsiranda pavienių šei
mų bei asmenų, kurie šelptų as
menis ar šeimas Vokietijoje tie
sioginiu keliu?

— Tuo tarpu tokių neturime, 
bet būtų labai gerai,' jei labiau 
pasiturintieji ir galį suteikti pa
galbos, tai padarytų. Ir jiems gal 
būtų malonu susirašinėti su šel
piamaisiais, gauti laiškų, nuotrau-

įvairias nuomones apie lietu
viškąją operą girdime savųjų tar
pe. Vieniems — tai nepaprastas 
liuksusas, pinigo ir energijos tuš
čias mėtymas, kitiems gi —. neei
linis lietuviškas kultūrinis įvykis, 
vaizdžiai rodąs mūsosios išeivijos 
kultūrinį lygį. Kaip ten bebūtų, 
balandžio pirmoje pusėje Čikagos 
lietuvių tarpe tik ir galėjai gir
dėti: Ar jau buvai operoje? Kada 
eisi į operą? Pasimatysime ope
roje! Tie lietuviškieji operų spek
takliai čikagiečiams lietuviams 
jau virto kasmetiniu ir pilnai su
prantamu reiškiniu, gi toliau gy
venantiems tautiečiams, naujieji 
operų pastatymai visada teikia vi
liojančią progą pasukti Čikagos 
pusėn.

Ir šis autorius nesugebėjo at
sispirti didžiai pagundai, paga
liau, pačiam pamatyti ir išgirsti 
balsinguosius ir muzikalius čika- 
giečius lietuvius. Taipgi labai įdo
mu buvo išgirsti ir mūsuosius so
listus, kuriuos taip dažnai girdi-

kų iš jų, tuo budu artimiau susi-ime koncertu scenose, ši kartą pil- 
pažinti. BALFas galėtų pateikti j nuošė “rėmuose” — operoje, ku- 
reikalingų asmenų ir šeimų są- rioje juju talentai turi itin plačias 
rašus. Mūsų įgaliotinis Miunche- galimybes pasireikšti. Vykstant 
ne adv. Rugienius, kuris dirba antrąjin “Aidos” spektakliu, ne-

duoto žodžiu ir raštu paskatini- taiga Miunchene. Apie tai man, siu būkle, galėtų paruošti adresų. ■ būris, ką jau ir kalbėti, kad jie 
mo. Ju dauguma yra klaipėdiečiai buvo nuostabu girdėti, nes aš,1 Jis yra rūpestingas ir darbštus: būtu sugebėję pasiekti, taip va- 
ir *Maž. Lietuvos lietuviai. Jiems kaip pirmininkas, nieko nežinau j žmogus; džiugu, kad man pasise- dinamos, “grand operos” pako- 
Vokietijos valdžia suteikė pilie-Į ir tokių planų su nieku nesu dis-Jkė jį įtraukti į BALFo tarnybą. pas. Na, bet juk reikia paremti 
tybę ir duoda geresnes gyvenimo • kutavęs. BALFo tikslas visuomet Kaip teisininkas, augšto išsilavi- savųjų pastangas, prisidėti prie 
sąlygas. BALFas juos rėmė tiktai; buvo ir bus padėti ligoniams, naš- • nimo žmogus, galėjo gauti leng- ju nuotaiku ir entuziazmo palai- 
pirmutiniais po karo metais, nes lems, motinoms su vaikučiais (jų i vesnę tarnybą, tačiau pasišventė; kym0...
tuomet visi buvo lygūs. Gi V. Vo
kietijai atsistačius, jie, gerai mo
kėdami vokiečių kalbą ir būdami 
pajėgūs, yra gėriau ar prasčiau 
įsikūrę. Tiesa, tiems, kurių gau
sios šeimos, arba yra paliegėliai, 
BALFas teikia maisto pašalpas iš 
JAV feder. valdžios “Surplus 
Commodity” išteklių. Be to, BA 
LFas aprūpina netik lietuvius,

OPERA “AIDA" - LIETUVIŲ PASIDIDŽIAVIMAS
Keturi pastatymai - $22.000 • Penki tūkstančiai žiūrovų

Praleidus tris spektaklius, laimingai [ darymo iškilmes. Nežiūrint į pasiūlytą 
pasitaikė pakliūti į ketvirtąjį “Aidos” Į milžinišką tuo laiku atlyginimą, iš pra- 
pastatymą Čikagoj, kurio įspūdis pra-įdžių Verdi atsisakė, nepaisydamas sa- 
šoko visas turėtas viltis. Šių eliučių i vo draugo prancūzų libretisto Camille 
autoriaus nuomone, lietuviams yra la- į du Locle įkalbinėjimų. Suezo kanalas, 
bai svarbu turėti savo operą čikago- į kartu ir naujasis Kairo teatras buvo
je dėl šių priežasčių: 1. tai yra lyg 
gaivalinis protestas prieš sumaterialė
jimą ir subanalėjimą; 2. opera yra ne 
tik pramoga, bet ir kultūrinė mokyk
la; ji lietuviams, ne tik proto, bet ir 
širdies žmonėms, yra artimesnė už ki
tas muzikinės vaidybos formas dėl sa- 

. vo brandžios etikos, gilaus pažvelgimo 
į dvasines kolizijas, aistrų ir pareigos 
jausmų konfliktus, dėl vienijančios, 
jungiančios kontempliacijos; 3. taip 
pat, opera yra dirva pasireikšti ir to
bulintis visų rūšių mūsų menininkams, 
siekiantiems savo talentų išplėtojimo.

Teko matyti operos pastatymų Lie
tuvoje, Vak. Europoje ir Čikagoje. 
Reikėtų pasakyti, kad, mūsų mastu 
imant, lietuviškoji opera “Aida” pa
statyta nepaprastai gerai, geriau, sa
kysim, negu tokios Chicago Lyric Ope
ra matyti pastatymai.

OPERA EGIPTO VALDOVO DĖKA
“Aida” — keturių veiksmų opera. 

Muzika italų kompoz. Giuseppe Verdi, 
libretto Antonio Chislanzoni. ši opera 
sukurta Egipto valdovo Izmailos Paša 
užsakymu, kuris 1869 m. per tarpinin
kus kreipėsi į Verdi, prašydamas para
šyti operą naujai pastatytam Kairo 
teatrui, švenčiant Suezo kanalo ati-

atidaryti, kaip ir buvo numatyta, 1869 
m., tačiau “Aidos” operos dar nebuvo.*

Veržlus ir užsispyręs C. du Locle 
nenusileido. Po pakartotinių nevaisin
gų pastangų jis pagaliau nusiuntė Ver
di keturių puslapių “Aidos” apmatus, 
sukurtus pagal prozinius škicus egip
tologo Mariette Bey. Intriga ir siuže
tas taip sužavėjo Verdi, kad šis tuojau 
pasirašė sutartį operos premjerai, pa
sirodysiančiai 1871 m., ir, talkinamas 
italų scenaristo Ghistanzoni, ėmėsi 
kompozicijos. Libretistui ir pačiam 
Verdi artimai bendradarbiaujant, tapo 
sukurta didinga istorija apie Egipto 
tautinį didvyrį Radames, kuris, išsiža
dėdamas savo valdovo Egipto kara
liaus dukters Amneris rankos, pasiren
ka meilę Amneris priklausančiai jau- 
nai vergei, priešų pagrobtai karo be
laisvei, Aidai, kuri niekam to neži
nant, yra etiopų karaliaus Amonasro 
duktė. Siu dviejų kariaujančių vals
tybių fone išsivysto nesutramdoma 
dviejų asmenų Radames ir Aidos aist
ra. Ją lydi pasireiškimai gaivališko 
temperamento, pavydo, tėvynės mei
lės, intrigų ir nenumaldomos dievų va
lios, — kurie, visi išvien veikdami, 
dviejų žmonių meilę sugriauna ir įsi
mylėjėlius pražudo. Ta prasme veikė-
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UŽEIKITE APŽIŪRĖTI...
mūsų naujų pavasarinių batelių

elegantiškai pagamintų
patogiam nešiojimui

mūsų specialybė

įvairaus pločio

Daugelis įvairių 
rūšių vidutiniais, pusiau 

žemais ir žemais 
kulnimis. Tai pat 

moteriški su raiškiais.

Augs t i ir svajingi 
kulnys. Smaili ir 
apskriti galai. Naujausios 
pavasarines mados.

Dėmesio siunčiantiems siuntinius i Europą!
Speciali NUOLAIDA 10% atsinešusiems šį skelbimą. 

Taip pat VYRIŠKI BATAI įvairaus pločio.
Tik viena krautuvė

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

APATINIAI BALTINIAI
GP2-5

KOJINĖS

jų charakteristikos meistriškai apipa
vidalintos: Radames — narsus ir ro
mantiškas; Amneris

Vokietijoje yra apie 2.000), ir koL dirbti saviesiems. Jo pasiaukoji- • §ios ir panašios mintvs tuoj 
jų ten yra, tol ir mūsų veikla ne-: mą ir kilnią asmenybę gražiai api-*nat uvertiūrai nasihai
sibaigs. Ji negali baigtis, nes ir , budino žurn. Vyt. Alseika “Drau- Pat ^sisklaide u e t u a pašinai 
mūsų broliu vargai ten nesibai- ge”, — baigė kan. J. B. Končius. Sus> ^ai prasivėrė pirmojo veiks- 
gia. Tiesa, teko sustabdyti BALi D. Norutaitė į mo uždanga. Juo toliau, pirmykš-
Fo šalpą Lenkijoje ir kituose
kraštuose už geležinės uždangos. imr-
nes ji buvo neįmanoma dėl dide MoSKVO tURKO, K. Europa Smunka
lių muitų, kuriais mes būtume '
rėme komunistų valdžią. Dėl tos; “The New York Times” IV. 10. ■ sovietams, kad šie išsilaikytų val- 
pat priežasties'ir vaistu siunti- ■ išspausdino ’ straipsnį, kuriame džioj.
mas tapo sustabdytas. ' j aprašo, kaip PET Seimas kaltina Seimo informacija sutinka su

Mums beliko vien Vokietijos Sov. Sąjungą išnaudojimu savo dr. H. Mendershausen nuomone, 
šelpiamieji. Džiugu, kad ir š.m J satelitinių valstybių. Išsamią 15; kuris 1960 m. gegužės mėn. iš- 
Amerikos feder. valdžia patvirtį- r psl. informaciją paruošė PET i spausdino panašia tema Harvardo 
no mūsų veiklą Vokietijoje ir vėl Seimo ekonomistas estas A. Kutt.; un-to leidinyje — Review of Eco- 
paskyrė visokių produktų iš “Go-: Duomenis ėmė iš 1960 m. sov. už-į nomies and statistics — straipsnį, 
vernment Surplus” išteklių: mar- sienio prekybos min. metraščio,! Bostono prof. Fr. D. Holzman ža- 
garino riebalų, miltų, ryžių ir kt J kuris į Vakarus buvo leistas iš-ida dr. H. Mendershausen straips- 
Lygiai taip pat ir Bonnos valdžia vežti tik 1961 m. gruodžio mėn. ; nį kritikuoti. Sovietų gynėjas iš- 
pasižadėjo apmokėti maisto ir Sovietai nuo 1955 m. iki 1960 i vedžioja, kad satelitinės valstybės 
drabužių pervežimą. Nors kasmet m. prekiaudami su Albanija. Bul-: esą turi daugiau nuostolio pre- 
turime valdžias prašyti, aiškinti, gari ja, Čekoslovakija, Vengrija,- kiaudamos tarpusavyje, negu su 
tikinti, bet tai dar nereiškia, kad Lenkija. Rumunija ir R. Vokieti- Sov. Sąjunga. Dėl susidariusių pi- 
kitąmet mes nieko negausime, ja pelnė 5 milijardus 28 mil. do- niginių sąlygų nevisuomet esą 
Kasmet reikia paduoti samatas; lerių. Suma gauta palyginus so 
tai jau darome nuo 1956 m. Ga- vietų prekybos kainas su likusio 

(rantuoti, žinoma, nieko negalime, mis 17 V- Europos valstybių. So 
’’ ’ valdžios savo nutarimus visuomet; vietai prekiaudami su savo sate

- besikeičiančios 
nuotaikos, valdoviška, įniršusi, pavydi, 
triumfuojanti arba teroro apimta; Ai
da — tauri, paprasta, giliai mylinti; 
Amonasro — apsukrus, klastingas; 
vyr. žynys Ramfis — iškilmingas ir 
griežtas. Veikėjų vaidmenys atskleisti 
ir muzikoj ir kalboj.

STIPRIAUSIAS VERDI KŪRINYS
“Aidos” opera yra reikšminga tuo, 

kad tai yra stipriausias Verdi kompo-j _. . . x. _ x . . .
zicinis kūrinys, labiausiai subrendęs, S^ll pakeisti. Bet kiek tai nuo rnu- 
o jo stilius naujesnės negu anksčiau sų priklauso, veikiame sekmin- 
harmoninės formos, su staigiomis ne- gai, darbas eina sklandžiai.
tikėtomis moduliacijomis ir daug tur-^ — Ar turite JAV-bėse gerų tal- 
tingesnė kaip kitada orkestrine inter-; kininkų, aukų rinkėjų?
pretacija. ‘Aidai” suprasti reikia ge- i — Taip, pirmiausia, proporcin- 
resnio pasiruošimo ir iš klausytojų' gaį pagal kolonijos dydi, gražiai 
pusės, šioje operoje solistų balsai ne- rinkiiaVose pasireiškė ' Dayton, 
paprastai darniai išbalansuoti: vieni Qhio talkininkai< nors ir skyriaus 
nenustelbia kitų. Nors jaučiasi ir wag- 
nerinė įtaka, tačiau solistų arijos vi
sur meliodiškos, natūralios, be wag- 
neriškų pozicijų, skirtų išimtinai at
skirų dainininkų techniškam balso 
spindėjimui pademonstruoti. “Aido-

pasižadėjo apmokėti maisto ir Sovietai nuo 1955 m. iki 1960

litinėmis valstybėmis už perka
mas prekes nedamoka, o už par
duodamas paima daug brangiau 
negu gauna iš laisvų V. Europos 
valstybių. Šiuo būdu vien 1960 m. 
uždirbo $1.578.000.000, t.y. 26.6 
%. Pasak PET Seimo pirmininko 
H. Nagy, šią sumą satelitinių vals
tybių valdžios privalo sumokėti

VIENAM ASMENIUI - 380 DOLERIŲ
JAV duosnumas yra žinomas• teko komunistams po II D. karo, __ _____ K X * ctnnerinei ctinT'infi corn borinne
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je” sutinkama nemaža grynai rytietis-. vjsarn pasauliui. Milijonai dolerių! stengiasi stiprinti savo karines~—---- ------------------° ~— --------- I vibdiu pasauliui, ivinijuiiai uviciiu;
ku muzikiniu efektų tačiau aplamai išieidžiama P. Amerikai, daug mil 
ši opera yra nuo pradžios iki galo ita- Uj j t Europai ir Azijai.
liška, ne kiek nemažiau kaip kitos Ver-’ . * .v. . 5 ,, J
di parašytosios.

šios operos pastatymas Čikagoje bu
vo be priekaištų visais atžvilgiais. Or
kestras gerai susigrojęs, jungtiniai 
chorai susidainavę, baletai puikiai pa
ruošti, dekoracijos, mūsų sąlygomis, 
skoningos ir įspūdingos, šių eilučių 
autoriui ir scenos apšvietimas, kurį 
kaikurie kritikai supeikė, atrodė pri
imtinas. Ypač įspūdingi buvo šviesos 
efektai ketvirtajame veiksme, kur laip
tais lipančios žynių ir teisėjų kolonos 
matėsi dideli, tamsūs, siaubingi šešė
liai. 4

LIKO DIDELĖ SKOLA
“Aidos” operą pastatė ansamblis, pa

sivadinęs Čikagos Lietuvių Opera, va
dovaujamas Vytauto Radžiaus, kuris 
be organizacinio darbo dalyvavo ir 
operos chore. Scenoje reiškėsi 148 da
lyviai, o kituose pastatymo darbuose 
prisidėjo dar 95 žmonės. Operos cho
ro talkininkais buvo 8 Alice Stephens 
dainininkės, 9 vyrai iš Vyčių choro, 8 
Simo Velbasio studijos mokinės, 25 
akad skautai, operos bendradarbiai ir 
technikinis personalas. Visi šie daly
viai dirbo be atlyginimo. Samdyti bu
vo 35 orkestro muzikantai ir 10 The 
Illinois Ballet Cofps baletininkai. Vi
si keturi “Aidos” pastatymai kainavo 
$22.200. Ypatingai brangiai kainavo 
samdytas orkestras, kuris už vieną pa
statymą ėmė $1.210 plius “overtime”. 
Iki šiol iš mecenatų, rėmėjų, aukotojų 
jr parduotų bilietų surinkta mažiau. 
Pridėjus dar neapskaičiuotas išlaidas 
susidĖarys nemaža skola, kurią turės 
padengti patys Čikagos Lietuvių 
Operos nariai. Kaip jie tai padarys — 
tai jau kitas klausimas. “Aidos” spek
taklius aplankė apie penki tūkstančiai 
lietuviškosios publikos, kurių tarpe 
buvo ir svečių amerikiečių.

Baigiant aprašymą, vienas dignito
rius maldavo priminti muziką mylin
čiai visuomenei, kad tėvai leidžiantie- 
ji vaikus mokytis muzikos, atkreiptų 
dėmesį ne tik Į mokymąsi skambinti 
pianinu, bet ir į grojimą kitais instru
mentais: vien iš pianistų niekada ne
turėtume ne tik simfoninio orkestro, 
bet ir nedidelio kamerinio ansamblio.

Nevisur tačiau ta pagalba yra 
veiksminga. Daugelyje kraštų iš
leidžiami doleriai neprisideda 
prie gyventojų gerovės.

Vienu JAV finansinės paramos 
pavyzdžių gali būti Graikija, ku
rią' tik amerikiečių doleriai išgel
bėjo. Graikijoje šiuo metu ekono
minė ir politinė padėtis yra gera 
ir pastovi. Kraštas yra gana svar
bus vakariečių sąjungininkas, kur 
paskutiniuose rinkimuose 85% 
balsavo prieš komunistus.

Graikija buvo tik JAV doleriais 
atstatyta. Tai betgi gana brangiai 
atsiėjo. Per paskutinius 15 metų 
Graikija gavo iš JAV $3 bilijo
nus. Graikija turi virš 8 mil. gy
ventojų, taigi kiekvienam gyven
tojui išeina $380. Jeigu pagal tą 
patį mastą pagalba būtų teikiama 
P. Amerikai, tai jos 200 mil. gy
ventojų reikėtų $76 bilijonų.

Iš Graikijai teiktos pagalbos 
gana didelė suma teko karinėm 
pajėgom, nes tuoj po karo val
džiai reikėjo kovoti su komunis
tais. šiandien Graikijai negresia 
nei infliacija, nei nedarbas. Kraš
to ekonomija stovi ant gana tvir
tų pagrindų. Viskas yra pagrįsta 
privačia iniciatyva ir daromos 
lengvatos užsienio kapitalui. Grai
kijos vyriausybė, prisimindama, 
kad tik per plauką kraštas nepa-

pajėgas. Maždaug ketvirtadalis vi
so valstybės biudžeto tenka apsi
ginklavimui. Jos duoklė Š. Atlan
to S-gai yra, palyginti, gana di
delė.

Graikija, bendradarbiaudama 
su JAV, nepateko i “neutraliųjų” 
tarpą ir taip pat netapo diktatūri
ne valstybe. Nors anksčiau val
džios keitėsi kaip Prancūzijoje 
prieš de Gaulle, šiandieninė Grai
kijos vyriausybė renkama demo
kratiniu būdu, valdo kraštą jau 
nuo 1955 m. Premjeru per tą vi
są laiką yra Konstantinas Kara
manlis.

Komunistų partija Graikijoje 
yra uždrausta, tačiau rinkimuose 
jie dalyvauja kitu vardu — PA 
ME. 1958 m. jie dar surinko 25% 
balsų, tuo tarpu 1961 m. spalio 
mėn. rinkimuose gavo tik 15% 
balsu.

Graikijos atstatymas JAV kai
navo daug, bet tai tik vienas iš 
nedaugelio kraštų, kur matosi 
konkretūs rezultatai. V. K.

Slaptas satelitas
JAV aviacija balandžio 9 d. pa

leido slaptą satelitą apie kurio pa
skirtį visiškai nieko neskelbia
ma. Manoma, kad tai kitas “šni- 
pinėjantis” satelitas, kuris sutei
kia visas informacijas apie vieto
ves, virš kurių jis praskrenda.

tis abejojimas skubiai nyko, už
leisdamas vietą nuoširdžiam pasi
gėrėjimui ir susižavėjimui.

Mūsų muzikai, aišku, tars savo 
kompetetingą žodį, bet eiliniam 
klausovui ir žiūrovui, “Aida” bu
vo tikrai neeilinė meno puota, iki 
šiol, berods, sJvo didingumu ir 
grožiu nepakartota. Chorai —tiek 
vyrų, tiek ir moterų — puikūs, 
įspūdingi. Masinės scenos — im
ponuojančios, kerinčios. Publikas 
reakcija vis didėjanti ir ryškėjan
ti, atskirų solistų arijos palydi
mos gausiais aplodismentais, virs
tančiais į griausmingas ovacijas, 
pasigėrėjimo šūkius.'Panašiai šil
tai sutinkami ir baleto numeriai, 
vaikų ir suaugusių. .

Paskutinio veiksmo uždangai 
nusileidus, dalis žiūrovų, veržia
si į užkulisį, pažįstami ir visiškai 
nepažįstami, sveikina, glėbesčiuo
ja solistus, prašo jų autografų ant 
dailių programos viršelių. Nuo
taika pakilusi, visi dalinasi ką tik 
patirtais įspūdžiais, štai, tenka 
susipažinti su vienu nikaraguvie- 
čiu. Jis domisi muzika. Atėjo į 
lietuvių operą galvodamas, Kad 
čia bus maždaug “high school” 
lygio pastatymas, juk ir salė vid. 
mokyklos. Jo susižavėjimui nėra 
ribų. “Esate tikrai augštos kultū
ros tauta, jei net emigrantai su
gebate pasiekti tokias operos me
no augštumas, kurias čia pat šian
dien stebėjau”. \

Va, amerikiečiai tarnautojai, 
padėję prie techniško kąikurįų 
scenos dalykų tvarkymo, neišken
čia nepareiškę savojo nusistebė
jimo, kad šie spektakliai, ma
žiau ar daugiau, tik saviesiems, 
tik lietuviams skirti, kodėl ne
drįsti eiti su jais į plačiuosius či- 
kagietinės publikos vandenis? 
Komplimentai, tegu ir lieka kom
plimentais, bet, kai prieš keletą 
metų teko matyti gastrolinį New 
York City Opera Co. pastatytą 
“Aidą” ir ją palyginti su mūsiš^ 
kiu tos G. Verdi operos pastaty
mu, nesunkiai pastebimas skir
tumas aiškiai lietuvių naudai.

“Aidos”, deja, dėl jos išlaidin- 
gumo ir grandiozinio pastatymo, 
negalima bus išvežti ir parodyti 
kitų vietovių lietuviams, bet ma
žesniuosius operos pastatymus, 
reikalaujančius ir mažiau išlaidų 
ir dalyvių, regis, vėl būtų galima 
parodyti ir toliau nuo Čikagos gy
venantiems tautiečiams. Štai, Ar
tinasi Kanados Lietuvių Diena.

; . . Jau nekarta spaudoje buvo pasi-gahma pirkti ten, kur pigiausia. sakvmu. jog pa laikąs bent kiek 
Pvz po II D. karo Anglija pirko ke^ti nuJsisVvėjusi ir-beveik ne- 

pajudinamą jų pobūdi. Kodėl, 

tos pačios kalbos, tie patys sveiki
nimai. nusistovėjęs trafaretas) ne
parodyti saviesiems ir svetimie
siems lietuviškojo operos pastaty
mo? Jei ligšiolinės negausios mū
sų operos gastrolės visada duo
davo nuostolį. Lietuvių Dienos at
veju, perspektyvos būtų žymiai 
šviesesnės. Į šventę, paprastai su
važiuoja keletas tūkstančių tau
tiečių. šiemet, Windsorą, aišku, 
gausiai parems ir čia pat esą Det
roito ir kitų netolimų apylinkių 
lietuviai. Taigi, materialinė rizi
ka būtų labai menka. Be to, ir 
Kanados lietuviai, norintieji pa
matyti lietuvišką operą, galimas 
dalykas, dar gausiau suplauktų 
Windsoran ir tuo padidėtų ir pats 
šventės dalyvių skaičius. Iš kai- 
kurių Detroito lietuvių gydytojų - 
pusės išėję paslaptingi gandai tei
gia, kad daktarų draugija tyliai 
svarsto visą reikalą, lyg ir norė
dama pasižadėti nuostolio atveju, 
prisidėti prie jo padengimo. Ar 
Kanados Lietuvių Dienos rengė
jai negalėtų pagalvoti į šių metų 
programą įnešti tikrai kai ką nau
jo ir vertingo — lietuvių operos 
pastatymo? Tam laiko, nors ir ne- 
perdaug, bet dar yra.

tabaką iš Graikijos, bet ne iš JA 
V-bių, nors JAV tabaką pardavė 
daug pigiau. Priežastis —___
rėjimas dolerių. Sovietai daugiau
sia uždirba prekiaudami įvairiais 
metalais, medvilne, anglim, naf
ta ir javais.
• 1960 m. A. Kutt atrado 40 įvai
rių rūšių gaminių, kur Rusija už
dirbdavo iki 300%. 1959 m. ko
munistinė Mongolija mokėjo dvi
gubai brangiau už sovietų žibalą, 
negu Japonija.

Minėtos studijos padaryta išva
da: Sov. Sąjunga yra didžiausia 
koloninė valstybė.

raave|Pvz- iškilmingo akto vietoj (vis

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

"DIEVO VAIKAS''
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
Mišių maldos, rožinis. Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

sios giesmės.
Kaina S1.85

Spaudos B-vė “žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto, 

Canada.

Mohawk Furniture ™
137 RONCESVALLES A VE. 
Telefonas 5374442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

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

iki 9 vai. vakaro.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokitės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiikome Ir konadiikame stiliuje.
* įvairiausiu rūiig skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintare irkitokig tUirbinig dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai. Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairias baldas. 
Kviečiame visos atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačią apylinkių.

' < ■

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.
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Pavergtoje tėvynėje
PERTVARKYMAI ŽEMĖS
ŪKYJE
Siekdami įvykdyti d g. Nikitos že- 

i :ės ūkio planus, IŽetuvns komunis
tai panaikino na uešų minate iją, Ge
nies ūk;o ministeSją, vyriausią ta-vbi- 
n? į ūki * yoLLbą ir rajonines vality- 
biu'js supi kimų inspoke:jxs. Vietoje 
jų įkų ta žeiųes ūkių p adūktų gamy
bos ir $a ųnšų ministerija.

Z -mes ūjkiui fjdoyauti įsteigtas re$- 
pųblikipis komitetas. į ku į ieina LKP 
L'K Į s'kr. A. Sniečkus, ministerių tą- 
nbąs p; n. I pay^’u«>to;as ir žemės 
£k»ę p ’oąukt’i ga»« bos i»- pa u«>š! 
;nin. R. Songaila, LKP CK sekr. ž^- 
r»ės ūkio klausimams A. Bizauskas, 
LKP CK žemės ūkio syr. vedėjas V. 
Kolesnikovas. “Uctuvos žęmės ūkio 
tr-hnik^s” respublikiniu susivienijimo 
pijų. A. skas, vąjstybinio plano 
kom’sijos pj m. pavaduotojas žemė 
ūk»o -eikaiąjns V. Al ?knavičįųs, 
mės ūkio produktų gamybos ir paruo- 
š • ministro pay. ir ka tu žemės ūkio 
mokslo ir kadrų pa u ošimo vailybos 
vi s. V. Va^abnskus.

Visi š;e didieji žergęs ūkio vadovai 
su A. Snlekuųj priešakyje sėja, 
:;ei pjąųųą, 64 už ta.jjyb;^ Maskvai 
pav'Įgyti gsuųn, o tas juk yra labai 
aųgšta kvalifikacija yą^voųti žemės 
ūkiui. Pag Judins dėmesys bus skiria
mas kuku ū/ams ir pupoms, nes didv- 
s’s pjė\!2ninių žemių kunigaikštis Ni
kita pupą išlaido į nia»teles už kukurū- 
; o ...

nas Nazarovas. Nusiėmė kepures pa
gerbėme jo atminimą”... Kai kul
kosvaidininkas 1. Nazarovas su granata 
rvšui u pakilo prieš vokiečių tanką, po- 
Lt ūkas S. Saikisijanas savo biangų 
komunistinį kudašių buvo taip toli 
nud?n<*inęs nuo fronto linijas, kad n4 
per žiūronus negalėjo įaųrėti, jog lei- 
tenąutąs nežuvo, bet sunkiai sužeistas 
buvo paimtas į nelaisvę. Politrukas, 
tiesa, pasistengė, kad dar nemirusiam 
didvyriui būtų pastatytas numirėlio ■ 
paminklas ir suteiktas pomirtinis did-. 
vyrio vardas ... Vokiečiai, atrodo, I. i 
.vazarovo didvyriškumą įvertino žymiai 
realiau: jie ji nugabeno į karo lauko 
ligonine ir išgelbėjo jo gyvybę.

PALMES ŠIAULIŲ TEATRE
ši?’<iiu V?lstvb:n’s dragos teatras* 

parodė naują latvių dramaturges Ven
tos Vygantės veikalą “Palmės žaliuo-Į 
ja amžinai”. Ši drama vadinama pėda į 

f u nes joj? sprendžiamos
mokinių auklėjimo problemos. Spek- 
takL režisavo V. Lbnantas. D^koPąci-

Atžymėkime Hamiltono Lietuvių Namų šešių 
metų sukaktį, atsilankydami į nuotaikingų

M®. JV- 2«. - ¥jr. n (S41)

Lietuviai pasaulyje
JB-uwiyiaKWinijjwJM

i A Valstvbės * J- IR augartai atvykę iš v,
- ” * - * ■ w** Vokietijos apsigyveno Čikagoje pas

RŪPINASI MARUMŲ KALBŲ 15- Kybartąs. Kartą atvyko ių si*»ūs ir 
LAIKYMŲ- — Pirmi kart? JAV isto- dukra.

ČIKAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ 
V-BĄ sudaro: E. AdomaiŲenė^-pirm., 
Ą. Dikinjs — viėep., C- Rukuiža — 
iž^l., J. Cijiinienė — sekr. ir E- Ku
lienė — narė. Reviz. k-»; A. Sprindys, 
ĮE. Kukuižienė ir S. Petkus.

J. LIEKĄS lankosi Buenos Ąires, 
kur filmą festivalyje rodomas vjenas 
jp filmų- Neseniai jo filmas “Medžiai 
ir šautuvai” buvo rodomas Švedijoje 
mode.naus meno inuzėjuje.

“VIENYBĖ” praneša, kad Liet. Re- 
zjsieueinės Santarvės vadovybei pra
šant, buvo sutikta spausdinti “Vieny
bėje” jų parengtos medžiagos skyrių. 
Paaiškėjus, kati tai gali virsti laikraš
čiu laikraštyje ir ‘-‘Vienybe” susieti su 
viena politine srove, sutikimas buvo 
atšauktai.

PREL. J. MILIAUSKAS, Scranton, 
Pa., šv. Juozapo pąr. klebonas, Velykų 
margučių vietoje, BALFųi prisiuntė 

:ba ir jo verte, ypač mums gyvęnąn- kijnai į Krašto Tarybą. Balsuoti bus c~ S333.
j’tięms už tėvynės ribų, reikia laikyti galįrųa nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vaka- v JUSTINĄS AŲIKONIS yra vienas ~
i vienu svarbiausių ir Įdomiausių mūšų j ro. Tautiečiai prašomi po betkurių pa- chemikių Ąmerdcoj. Jis turi f^railCIJZIja
1 kultūros perdavimo būdų. Jokia pa- maldų užeiti į sąlę ir atlikti savo bal- ®d°Sava Įaborątęriją Bloomington, Ill. 
skaita, nors ir būtu įdomiausia, neper-; savimo pareigą. Iš Hamiltono į Kr. yra “research direktoriuini’ Paul.

rijoj fedir. įstaigas susidomėjo, kaip 
išlaikyti mažumų kalbas. Neseniai įvai
rioms mažumų grupių religinėms ben
druomenėms, švietimo institucijoms ir 
spaudai buvo išsiuntinėtos anketos, 
prašant pasiūlymų, kaip tas kalbas iš
laikyti ir net plėsti jų mokymą.

Esą, nepaprastai svarbu, kad pir
mos, antros ir trečios įtarios ameri
kietis išsaugotų šį vertingą savo Lė- 
yų ir senęJių palikimą.

VYT. VALAIČIO nuotrauką įsidėjo 
j Enciklopedia Briianica kasmet leidžia- 
maine 4<Book of the Year” fotografijos 
skyriuje. V. Valaitis sdirba “News- 

į week” savaitraštyje, šis žurnalas ba
landžio 2 d. laidoj įsidėjo jų spalvotą 
nuotrauką viršelyje.

DR. ANTANAS IR KONSTANCIJA 
VĄLIUSKIAI, Gouvjerneur. N-Y., per 

___ __ ____ _________ VELYKŲ BOBUTE. — Balandžio reiškiamas per tautinius šokius, ką<’l RINKIMAI Į KLB JĮRĄŠTO T AR Y- Velykų šventes pąkrįkšt i jo savo ou- 
>aj> pa:juošė dailininkė J. Taujaųskie-. val.p.p.. piranijos salėin lauk- juo gali gėdėtis ne tik lietuviai, bet ir Į? t balandžio 29 d. A. V. parapijos ja įdųkva Elena Gają. Gražiame p.o- 

. sime atvykstant Velykų Bobutės su kitataučiai. Šokis, tai tarptautinė kąl- salėje, 58 Dundurn St. N., Įvyksta rin- būvyje dalyvavo bičiuliai iš Toronto.
kūlė. Paųliu^ityto, V\ I^aucevičius, zuikučiais. Bus apdovanoti visi mažie- ~ ~ ------ —x —— ; r...
V. Tauikevičius ir kiti. kurie tik.atsilankys. Programoje D.

Augienės vieno veiksmo scenos vaiz
delis “Velykos”, kurį ruošia E. Gu- 
dinskienė ir L. Verbickaitė, išpildo 
mažieji ateitininkai.

MARGUČIŲ PREMIJOS PADIDIN
TOS! — Atsirado geradaris J. Juraitis. 
turis nuosavą autovežimių garažą ‘447 
Cannon St. Ė., tel. JA. 8-7641, kuris

,. nė. Vaidino teatro aktoriai — V. Venc-

ŠUKIU SyjENTŠ EAŲNE
K spx>"to balėįe buvo su en<rta 

t ądle’uė šękjų šyentė. Tauti-
i‘;ųs šakius šoko 8€0 šukėj1.’ — jung
tinis Kauno aukštųjų mokvklų šokių 
kol ^kt vas. dešimties įmonių ir klubu 
s;yivtei}d!ninkai. šokių šventėje taip 
pat d°l vavo Latvėj* s Sigųldos tarp- 
kolūkinės statybos vąlJvbos ir Estijos
žciųės ūkio akademijas šokėjų kalėk-į VINCAS MAURUKAS SU 
ty vai.

M DALIAI UŽ 
kremliaus rūmus 
Lietuviams statybininkams. dalyva

vusiems Kremliaus suvažiavimų rūmų 
statvboje, įteikti medaliai. “Garbės 
ženklo’’ ordįųu apdovanotas Lietuvos 
Fąųdįęs ūkio tarybos popieriaus ir me
džio apdirbimo pramonės valdybos 
yyr. ini. Ą. Volodka. Medali “Už dar
bo šaunumą” gavo Lietuvos liaudies 
ūkio tarybos eksperimentinio kon
struktorių biuro stalius J. Koiodka, 
Vilniaus baldų kombinato da b įninkąs

kuris ruošiamas ATVELYKIO SESTADIENf, balandžio 28 d., St. Michael’s
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sakėje, 213 James Si. N
WW

Pareikime didijj Tautos Namų įsigijimo darbą gausiu atsilankymu!

•?

Puikus orkestras, įvairus bufetas bei loterijos, smagios naujos pažintys 
visiems tikrai sutems malonų savaitgalį ir paKilia pavasario nuotaika!
Pradžia 7.30 vai. vak. įėjimas: suaugusiems — $1.50, moksleiviams — 75 et.

Jūsų Hamiltono Liet. Namų valdyba
■F—

HAMILTON, Ontario

duos kitataučiui tiek daug mūsų tau.-; Tarybą kandidatuoja 8 asmenys: 
tinio meno šilumos, gyvumo ir įdomu- j 
mo kaip tautiniai šokiąį. Greitai Įe- > 
kiančius figūros pagauną žiūrovų akį. • 
Rvįkūs/ gražių spalvų suderinti taųti- j

premijoms. I-ji premija — $7. II-ji — 
S5 ir 111-ji — S3. Pasistenkite, mažie
ji, laimėti tas premijas!

HAMILTONO LIETUVIAI! — Rem
A. Roškauskas ir Kauno baldu kom- ^rne savuosius tautiečius, kurie pade- 
binalo stalius A. Jakubineas. da saviesiems. Jei taisysime automobi-

—vkst—

“TAUTOS, KURIOS ŠOKA IR DAI- 
o »i - u u • • ii- NUOJA” tokiu vardu kaspiet Sorbonos . Bleich Co. saldąmių gamykloje. Paryžiuje ruošiamas studentų

FR. PQSTA V A, 72 m. neseniai puręs spektaklis. Š.in. pąsiro.dė 14 tautų, jų 
l$Tęw Britain, Conn., bąnkuose paliko tarpę ir lietuvių studentų grupė. Joje 
$29.183. Velionis visą laiką gyveųo spka ir dainuoja ue| trys svetinitau- 
kaip vargšas, užimdamas labai menkutį Viai: viena p.aucūząitė ir du amerikie

čiai studentai, pasidarę dideliais lie
tuvių draugais. Grupei vądųvauja 
skulptorius A- Moneys. Kitataučių lie
tuvių bičiulių pavardės: prancūzaitė 
Maric-Joelie Martel, amerįkiečiaį — 
Nancy Harrer ir Donald Šiito.

Vokietija
ANTANAS LESCINSKĄS mijrė Vo- 

kietijes Merden mieste kovo 27 d- Pa
laidotas Schomdorfo kapinėse- Velio
nis buvo ilgametis Lietuvos kariuome
nės 4-to pėst. pulko vęterįnąrįjųs vir
šilą. Liko sūnus Algis Vokietijoje, 
žmona — Lietuvoje ir daug draugų 
tremtyje. , -

BREMENE ir jo apylinkėse šiuo 
metu gyveną 265 tietuyiąį.

Argentina
N. LEIPUS, porą mėnesiu paviešė

jęs Porto Aegre, Brazilijoje, grįžo į

1. Bakšys, Stasys,<18 m., darbinink.,
2. Ba.xnas, Kazys, 41 m., darbink..
3. kšĮvickąs, Jonas, 51 m., inžin.,
4. įJudlius. Antanas. 51 m., notar.,
5. Mikšys, Jonas, 56 m., mokytojas,
6. Morkus. Kęstutis. 36 m., tarnaut.,
7. Plėinys, Jern.. 39 m., darbinink.,
8. Skripkutė Lucija, 35 m., tarnaut.

_______ _ Visi šie kandidatai yra asmenys su
rovo aki ne savo tempu ar greitai le- didele visuomeninės veiklos patirtim, 
kiančių figūrų keitimu, bet malonia ir kiekvienas jų galėta gę^ai ątstovau- 
muzika ir švelniai su gilia mintimi per- ti Krašto Taryboje.

. Tąi Kaip žinom. Knašio Taryba yra vy-
1 riaukiąs Kanados lietuvių organas, to
dėl turėtume parodyti susidomėjimo 

. šiais rinkimais. Tegu Hamiltono apy- 
linkę duoda rekordini balsuotojų skai- S4OO0. Tarnavęs J^rų laivyne 1944-

■ čiu ir tuo parodo savo tautinės parei- m- ^asa^ valdžios pareigūnų, 
. gos suoratima. K. M. 1953 3>s pats sau išrašęs mirties pa

žymėjimą, padėdamas po juo suklasto-
> SALPOS FO.NDAS pasiuntė antrą tą gydytojo parašą. Paleistas laisvėn 

siuntą naudotų drabužių į Suvalkų už $2.50.0 užstato.
trikampį. Pasiųsta 22 siuntiniai, 360 BOSTONE PATIRTA, kad iš JAV 
sv. Iš viso, per drabužių vajų iki šiol lietuviškų knygų kartais pasiseka nų- 

____ ___ _ ______ _______ x  pasiųsta 590 sv., arba. 35 siuntiniai siųsti į Sov. Sąjungą, bet į Lietuvą, 
šomi atvykti i Hamiltona gegužės 6 d. pasiturinčioms lietuvių šeimoms į Su- Latvija ir Estija neleidžiama.

valku trikampi. Ačiū visiems aukoju
siems. Ham. šalpos Fondas RAMANAUSKAITE, Brockton,

Mass/, baigė gailestingųju seserų Argentiną prie sąvo pamėgto darbų — 
VAJUS TAUTOS NAMAMS 53 sa- mokslus. Dabar dirba Brocktono ve- laikrodžių taisymo.

vaite tebėra entuziazmo ženkle! Gauta teranų ligoninėje. D. GINTĖRYTE kovo 19 d. Buenos
Aires un-te baigė medicinos fakultetą. 
Gimusi 1936 m. Kybartuose.

KAZYS MARCINKEVIČIUS mirė 
kovo 16 d., sulaukės 55 m. amž.

Velionis buvo gimęs JAV, bet gyve- 
aęs i užaugęs Kazliškių km., Marijam
polės apskr.4 Argentinon atvyko 1929 
m. Palaidotas kovo -17 d. Surandi kapi
nės?.

sutiko paaukoti vaikučiu margučiu drabužiai palieka gerą įspūdi-i

VINIM ŠIRDY
! Iš Mesk ves buvo paskelbta, kad ten sius. Todėl neužmirškime jų ir gero- 
atvyko operacijos V. Maurukas, kuris vėje’ V.

Linksma muzika pakelia ir pagyvina1 
širdį.

Yra ir lėtų tautinių šokių. Vienas 
jų — “Sadutė”. Sis šokis pagauna žiū-

lius ar pirksime benziną pas svetimuo-: duodamų judesių jausmingumu, 
sius, svetimieji tikrai nepadės mums: yra mergaičių šokis; vyrai jame neda- 
išlikus nelaimei. O kurgi kreipiamės lyvauja. Galima užtikrinti, kad šis su
vargo prispausti? — Tik pas savuo- kis pirmą kartą jį matančiam žiūro-

kambarėlį- Į Ameriką jis atvyko 1912 
m. Sakomą, kad jokio testamento ne
paliko, todėl pinigai gali atitekti val
džiai.

P., Ą. BACHULIS - SHERRY, buvęs 
jūrų laivyno karys, iš Riverhead, N.Y., 
35 m., teisme apkaltintas už sugalvo
tą savo mirti ir už išreikalavimą įvai
rių apdraudos* mokesčių ir pakeista 
pavarde ėmimą pašalpų. Iš valstijos ir 
feder. įstaigų tokiu būdu jis gavo net

DIDVYRIS. IR POLITRUKAS
Žaaa ėį? nestatytas ?ptk?pio pamin- metu nešiojo savo šir-

kląs Spy. Sąjungos didvyriui jaunes- vin| Buvęs nacių suimtas ir lai. 
nzaynn 1 r tea an* ui Ivanui Nazaroyui. įomas kalėjime; bijodamas kankini- 
ku js. pagal jpoį:t. uko pulk. S. Sarkisi- m.^ įšsit aukė iš lovos vinį ir mėgino 
jpno p anešimą, :uvo nelygioje koyo- nusjžiidyti. Jis smeiges vinį į širdį ir 
j? su-vokiečių tanka-s. Tačiau žagaiie- pa^aĮes batu. Tačiau likes gvvas ir vinį 
t?ai 1 Mt. Ivaną Nazarova subado sv?i- širdvje nešiojęs visa dvidešimti metu, 
ką ir gvyą O enbu**go s ityje kuklio
se trakto ininko parc:gose. Jis buvo ? VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
pakviestas apsilankyti Žagarėje. Kariu p. adė jo vaidinti ruso K. Simonovo vei- 
su I. Nazarova svetingi žagariečiai pa- krlą “Ketvirtasis”. Pagal Vilniaus ra- 
£vre£ė ir jo buvusi politruką S. Sar- diją. toji drama “demaskuojanti kapi- 
k>sijaną, kuris dar ir šiandien porina: talistinę pasaulėžiūrą ir moralę”. Tai 
“Pe* žiū oną aiškiai matėme — r ko- grynai propagandinis kūrinys. Veikalą lietuviai 
vą su tanku pakilo komjaunuolis Iva- režisavo V. Čibiras.

vui paliks gilų įspūdį.
Tautinių šokių grupė “Gyvataras”

KARTŪNŲ BALIUS ruošiamas ge- i geg.už®? 5 £ išvyksta i Torontą, kur 
gūžės 5 d. Knights of Columbus salė-1 P^irodys Pabaltijo Moterą Tarybos 
je. Bus premijuotos trys gražiausios rengiamame suvaziav.me. Gegužes 6 
suknelės. Gros Beni Ferri orkestras. d‘ Hamiltono Liet. Namų saleje. 3 vai. 
Veiks gaus! loterija. Prašome visus pa- Pęp' Pfas,*,rod^st iIa,rolni° su
aukoti loterijai fantu. Fantai bus pa- Saduteu ,r klta,s “k!a,s-. ' .. . 
imti iš namų paskambinus J. Pleiniui . HamiItono ir apylinkių hetuvia. pra- 
tel. LI. 7-3028 arba pas kitus valdvbos : .... - . A
narius. Moksleiviams iėjimas 50 et. !r , Pasidžiaugti tautiniais šokiais ir 

y linksmai praleisti keletą valandų jau-
TAUTINIU ŠOKIU GRUPE ruošia nimo tarPe* ,

naujus šokius. Hamiltono ir apylinkių j LN SUKAKTUVINIS VAKARAS - . . * - -
i galės ir vėl džiaugtis mūsų jau šį šeštadienį. Plačiau apie jį žiūr. S2,300 ir nuo vajaus pradžios - S60.600. R ŠUKYS, Northeastern un-to Bos- 

liaudies menu, kuris taip gražiai iš- • skelbime. { (Nukalta į 6 psl.) tone tyrinėjimų asistentas, daug yra
atsiekęs naujų oro įtaisymų srityje.
1958 m. tame un-te gavo elektros inži
nieriaus bakalauratą, 1969 m. —- ma- 

' gistro laipsnį ir dabar ruošia doktora
tą. Brocktono miesto dienraštis “En
terprise” įsidėjo jo nuotrauką, moks
linio darbo aprašymą, taipogi aprašė 
jo šeimą ir kilmę.

DETROITO LB NAUJA APYL. 
’ V-BA: V. Pauža — pirm., A. Šileika— 
į vįcep. ir kartotekos ved., V. Mingęla 
. — sekr., J. Bacevičius — ižd.. V. Ogil- 
y;s — kultūros vadovas, S. Sližys — 
šviet. vadovas ir A. Bražėnas — soc. 
reik, vadovas.

’ A. GUSTAITIS IR A. RŪTA nriim- 
ti nariais į Hollywode, Cal., veikian
čią pasaulio spaudos atstovų organi
zaciją. Ji vadinasi Hollywood Foreign 
Press Association.

ČIKAGOS LIET. SAVANORIŲ nau- . .
ją v-bą sudaro: J. Tamulis, Urbonas ir AniųEs padovanojo didelį elektrinį ro- 
Sabaliauskas. Skyrius galvoja jungtis tątorių, o F. Norvaiša — elektrinį šal- 
su LSV-Ramove. dytuvą.AR PONIOS PETRIENĖS OPERACIJA

C.

kultūros vadovas, S. Sližys

Australija
“MŪSŲ PASTOGES” leidėjas — AL 

B-nės Krašto v-ba — ir redakcija, no
rėdami patirti skaitytojų nuomones ir 
pageidavimus, paskelbė skaitytojams 
anketą, susidedąnčią iš 10 klausimų.

KR. BREDIKYTE. neseniai baigusi 
Melboųrno un-to medicinos fakultetą, . 
dirbą Geeloųgo ligoninėj.

R. ŠLIŽYS. gimęs >941 m. Kaune, 
b'iigė Melbourne un-to ęlektr. inžine
rijos fakultetą bakalauro laipsniu.

MELBOURNE LIET. NAMAMS V.

TURĖTU BŪTI ATIDĖTA DĖL

PONIOS STASIENĖS SIENINIŲ POPIERIŲ?
Prašymas atrodė labai paprastas. Ponios Stasienės gydytojas pasakė, kad ji jau esapii 
pakankamai sveika vykti namo. Tačiau ji paklausė ar negalėtų pasilikti ligoninėje dar 

keletą dienų, ‘kol-bus užbaigtas miegamojo kambario 
dekoravimas”. Jos gi kaimynei, poniai Petrienei, bū
tinai reikėjo daryti operaciją, tačiau ligoninėje nebuvo . 
laisvų lovų. Ponia Stasienė, kaip ir kaikurie kiti ligo
niai. kurie ligoninėje nori pasilikti dėl nemediciniškų 
priežasčių, nepagalvojo, kad kam nors kitam galėtų 
reikėti lovos.

ministration Bldg., King-Ontario gat
vių kampas. Gros geras orkestras. Bus 
turtinga loterija.

Londono ir apylinkių lietuvius pra-
Valdyba

Šiais laikais, kai mūsų gyventojų skaičius greitai auga ir reikalingą aptarnauti vis daugiau sergančiųjų, yra būtinas 
sąmoningas visų bendradarbiavimas, kad pilnai išnaudotume dabar turimas ligoninių lovas ir jų personalą. Tai nėra 
daugiau ligoninių statybos bei daugiau lovų, klausimas. Jas netik kad yra brangu parūpinti ir išlaikyti, bet ligoninių 
lovos bus mažai vertos, jei nebus pakankamo skaičiaus gydytojų, slaugių ir kitokio augštai kvalifikuoto personalo, ku
ris gali suteikti svarbiausius patarnavimus.

Tik mediciniškai būtinas reikalas yra vienintelė galiojanti priežastis kam nors 
užimti lovą ligoninėje

St. Catharines, Ont. LONDON, Ont.
; LABAI SVARBUS VILNIAUS KL šOKfU VAKARAS. — Balandžio 28 
S-GOS ST. CATHARINES ŠK. PRA- d., šeštadieni. Londono apyl. valdyba 
NEŠIMAS, h- Balandžio 29 d.. 2 vai. ruošia šokių vakarą Queens Park, Ad- 
p.p,. slovakų salėje, kampas Welland- 
Page St., šaukiamas labai svarbus vi
sų skyriaus narių susirinkimas.

i Maloniai prašome visus narius iki
: vieno dalyvauti. Tai yra ekstra susi- some gausiai dalyvauti, 
rinkimas. Bus sprendžiami labai svar-

; būs reikalai. Skyriaus valdyba
l
j MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.
į— KLB St. Catharines apyl. valdyba
ruošia gegužės 6 d. 3 v. p.p. slovakų Gegužės 12 d. šeštadienis-jikzajaięčių 

įšalėję Motinos dienos minėjimą. Pro- salėje, Frood Rd., Mšąąniąs Mptinos 
grama bus įdomi. Paskaitą skaitys K 
Šukienė. Meninę dalį išpildys skautai

SUDBŲRY, Ont,
MOTINOS DIENOS MINf:JĮ»[AS. —

3. r

WAfW*

2. Leiskite savo gydytojui nu 
spręsti, kokių patarnavimų 
jums reikės esant ligoninėje

te pasirūkę . a vo lovą 
kitam !. .oniui. kai jū

sų gydytojas nuspręs, kad jūs 
jau galite apleisti ligoninę.

Štai kaip JŪS galite padėti
1. Neprašykite gydytojo, kad Ką tai galėtų reikšti...
jus patalpintų i ligoninę, jei kiekvieno paciento vidui Ys buvimo laikas 
jis nemato tam mediciniško Ontario ligoninėse būtų sumažintas viena die- 
reikalo. palaisvintos lovos atstotų šešias 500. lovų

ligonines, arba dvylika ligoninių su 250 lovų, 
arba dvidešimt keturias ligonines su 125 lovų, 
šias ligonines pastatyti kainuotų nemažiau kaip 
50 milijonų dolerių, o išlaikyti šių 3000 lovų 
aptarnavimą, kainuotų po 21 milijoną dolerių 
KAS METAI, šalia šių išlaidų, reikia tik pagal
voti. ką trumpesnis buvimas ligoninėse reikš
tų. padedant nugalėti slaugių ir kito patyrusio 
personalo trukumą!

Dienos minėjimas. Programoje: trum
pa paskaita,ir meninė dalis. VeiksAur- 
tingas bufetas, gros gera muzika. Pra-

Bus tautiniai šokiai, kuriems vado- džia 6.30 vai. vajį^rę.
vauja.Z. Ulfrinienė. šešt&dienio nuo- ‘ „
kyklos mokiniai pasakys gilėrąščių. ĮįetUvius dalyvauti ir pasikviesti drąu-

Prasome malonius tautiečius gau- F - •
Į šiai dalyvauti. Valdybą

Kviečiame visus viejoš ir apylinkės

gų ąpyl. valdyba
AUKOS STOVYKLAI. — LB ąpyl. 

v-bos organizuojamai jaunimo vasaros » 
Tėvui Barnabui Mikalauskui, OFM, stovyklai aukojo: S10 — kun. A. Sa- 

už atvykimą į’ mūšy yįęneto sueigą, bas; po $5 — K. Tutinas, J. Venslovai- 
pašventinimą vėliavos ir nuoširdžius tis, /. Remeikis, Ą. Barkauskas; po $2 Į 
linkėjimus mūsų veiklai, savo ir “Vai
dilučių” skilties vardu reiškiu nuošir
džiausią padėką.

Broliams ir sesėms, jų vadovams- 
ėms ir jų tėveliams iš Niagara pusia
salio — skautiškas ačiū!

Padėka

VIENA 
DIENA 
MAŽIAU

■šzMai

LIGONINĖJE
SUTAUYTŲ

3000 lovų ligoninėse
_ $50 milijonų
-F. $21 mil. per metus

SKELBIAMA EFEKTYVIOS ONTARIO LIGONINIŲ TARNYBOS LABUI:

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
ai9B YONOS STREET, TORONTO 7, ONTARIO

— A. Valaitis, K. Žukauskas. B. Dūda, t 
V. Stonis: po $1 — J. Čyplis, Mrs. Ųot- 
te Jellowy, L Ragauskas, A. Andriulai- 
tis, A. La pi en is, J. Petrėnas, A. Mil- 
čius. Už aukas nuoširdžiai dėkojąme. 
Sekantis aukojusių sąrašas bus pa- 

psk. Elena Šakienė skelbtas vėliau. LB apyl. v-ba
l ...................*yy|wii"!n "-.a- ■

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

J. G, SKAISČIO Draudimo Agentūrą
GREITAS PĄTARNAVIMAS — PIGIAUSIOS* KAINOS

128IH4 KING ST. EAST, NAMŲ: WP. 54483
HAMILTON, ONT. GRIMSRĄY, ONT.
Telefonas U. 9-8643 — skambinant palikti savo nąspri-

*

y lipi . Jt ji 

■■R|IĮ„ JI J    1. ■ ■ BIJI WJ»«■■■—m  

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000. mot. 
gičin paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybė? ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietą. 
Antradieniais fr penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. __
20 KING STREET EAST, ROOM 13. Telefonas JA. 7-5575
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ŲEmiy POEZIJOS ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI
Amerikiečių leidykla ‘‘Voyages 

Press'’ neseniai išspausdino Niu-! 
jor^e 
ruikzinę •.•'fįę Green Oak”. Ją1

J. TININIS ! kitas, žymiai geresnis už jį? Tokia 
atranka perdaug vienašališka.

Į i rėčiuje antoiogijos dalyje tel-

IŠPILDYTI STAMBŪS KŪRINIAI
Koncerto vertę nulemia jo progra-: skausmo žydų tautos rauda, kuri ant- 

ma ir jos, išpildymas, o jo pasisekimą I roję veikalo dalyje, fugos formoje, žo- 
užtikrina publikos dvasinis nusiteiki- džiuose “Kraujas gyslose tesustingsta, 
mas ir jos įsijautimas į išpildomus da- jei pamiršiu tave’^ pasiekė savo augš-

Kultūrinėje veikloje
f w 1- XX- • A • n Pa lietuviu poetai, rašę svetinio- lykus. _ Įčiausią emocinį tašką. Trečioje dalyje,

suredagavo rašyt. Alg. Landsber- tėrašciai. Argi Petro Armino kainomis: V. Labanauskas-j Bal. 15,^Toronto Prisikėlimo b-čioje,1 vergijos prakeikime, choras, remia- 
gi^> įf lenku Kilmės amerikietis /Klonio Jakšto “Dip- Daujotas, A. Mickevičius, J. Bal- metinių ntįolekcijų užbaigimo proga mas pilnų vargonų, prasiveržė visoje
uveias Clark Mills. Platokame an- Amatas” yrą jau labai vertingi irusius ir U. V. Milašius. Parin- ruoštas relinės muzikos koncertas savo didelėje jėgoje, pranašiškai 
* * * - . ---------2____ • ...... . .1----------1—i^.— {skelbdamas baisias nelaimes, kurios

Palestrihos “O Domine Jesu Chris- kris ant Babilono už tėvynės paver
tė”, bažnytinės polifonijos perlas, kurį girną.
Prisikėlimą par. choras, vad. kun. Bro- j Sis dMelis kūrinys klausytojuose pa- 

liko neišdildomą įspūdį. Veikalo žo
džiai jautrūs ir, antra, jo išpildymas, 
jei nekreipti dėmesio į vieną kita vy
rų balsų išlyginimo trūkumą, buvo 
meistriškas.

Sol. A. Paulionis išpildė: Stradellos 
bažnytine ariją “Viešpatie mano”, 
Dambrausko “Dieve, suteik paguodos” 
ir Bizet “Agnus Dei”. Solisto tikro že
mojo boso sodrus tembras sužavėjo 
klausytojus, o pasirinkti kūriniai dar
niai derinosi sų bendra koncerto pro
grama.

Choro vadovas kun. B. Jurkšas pre
ciziškai vargonais išpildė efektingą J. 
S. Bacho “Preliudą ir fūgą, E minori
nė”, parodydamas vargonų instrumen
to lankstumą ir savo, kaip vargoninin
ko. nemažą sugebėjimą.

Už tokį rimtą ir gražų koncertą ačiū 
nebepakanka, nors jis čia tariamas. 
Mes norėtume Prisikėlimo parapijos 
chorą dažniau išgirsti, ir tai ne vien 
bažnyčioje. Kiek teko patirti, joks 
choras neturi tokių palankių darbo 
sąlygų, kaip šis. Kai daugelis išeivijos 
chorų kasdien rungiasi su neįveikia
mais finansiniais sunkumais, šis yra

toiogijos, dTba fiiiktiiies, Įvaae eilėraščiai, Kau rasta reikalo juos 
re4^^io|iai konspektyviškai nusa- HraWi j antologiją? Norint pa
kš lietuvių liaudies dainų ir mū- rodyu kukio mūsų poeto kūrybą 
sų poetų kūrybos pobūdį.’ Tai pa-1 užsieniečiams, reikia versti pa
dus angliškam skaitytojui suvok- geriausius jo eilėraščius.
ti mūsų tautos poemų pajėgumą.; Nezjma, kokiu principu vado- 
Pirmąją antologijos dali sudaro vąudąmiesi redaktoriai nustatė 
40 lietuvių liaumes dainų, kurių eilėrąsčių skaičių atskiriems šios 
tarpe yra ir viena rauda. Antroje antologijos poetams. Jeigu tai at- 
dalyje randame 63 mūsų poetų likta pagal kūrybinį poetų pajė- 
eilėrąščiųs ar ištraukąs iš stąm- §uma> lal> atrodo, kad kaikurįe 
besniu jų kūriniu. Trečia dali su-' autoriai nuskriausti. Pavyzdžiui, 
daro nelietuviškai rašiusių poetų 4iairoųijij uuota vietos tik trims 
kūrybos pavyzdžiai. ’ ' eilėraščiams. Mūsų išmanymu, jiseilėraščiams. Mūsų išmanymu, jis
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Ą^toJogij.oje tilpusių liaudies tureJ° pagerbtas žymiai di- j riekus, V. Ališas, Alf. Gricius, K. 
dainų ir eiiiėražčiu vertimo darba1 JieSalV eilerascių skaičiumi. Da-: Grigaitytė ar Augustaitytė - Vai- 
aihko -23 amerikiečių ir britu po- J,1 atrodo, kad jis stovi toje'čiūpienė, kurie nė kiek nėra blo- 
etai. Kadangi šie poetai lietuvis-' plotmėje, kaip ir iš jo’gesni už kaikuriuos ten idėtuo- 
kai nemokėjo, tai jiems buvo pa- ^^S1. naujesnieji poetai: Aistis, sius?

kimas geras, išskyrus' Daujotą, j c
kuris rašė lotyniškai. Kokiam1 PaIebtrmos ° Don,,ne Jesu c 
tikslui garsinti pasauliui šį men- 
ką ir nežinomą poeteli, jeigu rnes*nįaus jurkšo, išpildė klasikiniu giedo- 
turime tokį žymu eiliuotoją Sar- jimo stiliumi a capella, perkėlė klau-į 
bievijų, rašiusi lotyniškai? Gal sytojus i tikrą religinės muzikos at-1 
neturėta lotynistų, kurie būtų ga- mosfera. Neveltui Palestrina yra lai-j 
iej£ išversa jo Kūrybos pavyz-i komas pplifoninės muzikos tėvu, nes j 
4ŽIU? JO gausūs kūriniai, sukurti 16 š. padė-

Perskaite antologiją, pasigen- jo pagrindą religinei muzikai.
dame kaikųrių lietuvių poetų, gy
venančių laisvajame pasaulyje 
Pavyzdžiui, kodėl nepateko i an 
togiją tokie poetai kaip L. Anū

kai nemokėjo, lai jiems buvo pa- L. - . 7 ,
teikli proziųjąi liąųdięs dainų ir Brazuzioms, Biauunas, kųrje ga- 
mųsų poezijos vertimai, kuriems tns. ^lerascius. Poetas
jie uayė poetinę formą, siengda- < Radauską s pristatomas net ke)tu- 
miesi neaukrypįi nuo lietuviško .tu0 į>!Pu, W‘
.orįginalo. Palyginus vertimus su karNjhunas tik dviem. Mykolaitis 
originalais, .atrodo, kad jie atlik
ti gana gerai, niekur žymiai nenu
sikalstam originalo prasmei bei 
turiniui. Tai didelis vertėjų nuo
pelnas, ypač žinant, kad bp galo 
sunku tiksliai perduoti originali- 
nio teksto prasmę, niuansus bei 
plonybes, nes kiekviena kalba tu
ri skirtingą savo dvasią, kurią tik 
labai geri svetimų kąįbų mokovai 
suvokia.

Liaudies dainų atranka šiai pir
majai antologijos daliai yra gerai 
atlikta ir veria pagyrimo, nes jo
je randame svarbiausias mūsų 
dainų rūšis.

Antroji antologijos dalis pra
dedamą ankstyvaisiais ir baigia
ma pačįąiš naujaisiais poetais, 
štai jie: Donelaitis, Milkė, Poška, 
Strazdas, Stanevičius, Baranaus
kas, Vienažinuys, Arminas, Jakš
tas, Maironis, M- Gustaitis^ Balt
rušaitis, Vaičaitis, Vaitkus, Gira. 
Jurgelionis, Vaičiūnas, Kirša, Pu
tinas j Binkis, Sruoga, Tysliava, 
Santvaras, Aistis, Nėris, Rimydįs, 
Miškinis, Vaičiulaitis, Brazdžio
nis, A. Gustaitis, Tulauskaitė, 
Jasmąntas, Radauskas, Škėma, 
Žitkus, Kėkštas, Nyka-Niliūnas, - - . ... . . - .
Bradūnas. Mačernis, šlaitas, Na- ros pasireiškimu, kuriais ne tik:^ai? kaioliais (&mtareliu) ir ją ' . . . 'veoa. Palydovai, reikšdami?

i džiaugsmą, šoka komplikuotą į 
juostų šokį.

Kitas dainavietiškas šokis : 
“Mildutė”. Tai pusiau šokis ir| 
pusiau vaizdelis su kanklininkių i 
būreliu. Mildutė išraiškos šoky
je čia susikaupia, čia blaškosi, ro
dydama lietuvės begalinę meilę
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- Putinas atstovaujamas irgi tik 
dviem eilėraščiais. Argi jis męn-j 
kesnis poetas už Brądūną ir Ais
ti, atžymėtus čia po tris eilėraš
čius? Po du eilėraščius yra gavę 
dar šie poetai: Binkis. Tysliaya, 
Nėris ir Nagys. Visi kiti, augščiąu 
išvardyti, tik po vieną. Atrodo, 
kad B. Sruoga; Santvaras, A. Miš
kinis ir V. Mačernis nuskriausti, 
įei?u jie gavo tik no vieną ęilė- 
raš.i antologijoje. Tiesa, kalbant 
apie Sruogą, tai jis čia pagerbtas 
•*> eilėraščiu, o ištrauka iš jo 
‘■Kazimiero Sapiegos”. Daug ge- 
■iau būtų pasielgtą, jeigu vietoje 
štraukos čia matytume bent ke

lius jo eilėraščius.
Antologijoje randame ir vieną 

Ąntąno Škėmos eilėrašti. Argi jis 
metas? Taip pat joje matome ir 

vieną poetą iš dabartinės Lietu
vos. Tai V. Karalius. Kodėl, bū
tent, jis parinktas, o ne kuris nors

Antologijos tekste pasitaiko ne
vienodumų verčiant kaikuriuos 
tikrinius vardus. Sakysime, vie
nur vertintuose rašoma Lietuva 
(78-79), Vilnius (69), Nemunas 
(71), o kitur Lithuania (64, 110), 
Wilno (109). Niemen (109). Taip 
pat Adomo Mickevičiaus “Pono 
Tildo” pirmoji Įžanginė eilutė iš
versta ne iš. originalo, bet iš fal
sifikuoto lenkiško teksto, kuria
me nebėra žodžio Lietuva.

Apskritai, betkokios antologi-

Fr. Schuberto “Nei valandos negalė
jot budėti” žodžiai paimti iš D. Savai
tės liturgijos, o muzika yra gražus har- 
iDoųinio choralo pavyzdys, šiame kū
rinyje visi keturi mišraus choro bal
sai gražiai susiliejo i vieną melodiją, 
jausmingai išreikšdami Kristaus per
gyvenimą Alyvų darže. To paties au
toriaus “Avė verųni”, pilnas emocinės 
ekspresijos if gana sunkaus išpildy
mo, plreikalavo didelio balsų lankstu
mo, kuri choro dirigentui iš choristų 
tik dalinai tepavyko išgauti.

J. Gruodžio “Tėve mūsų” išpildė 
vien vyrų balsai. Tai ramus, santūrus 
ir pilnas gilios pialdos kūrinys. JĮ cho
ras išpildė gana gražiai, tik dirigen
tas kažkodėl neleido ryškiau pasirody
ti I-sienis tenorams. Kad jų chore esa
ma, buvo matyti iš kitų dalykų išpil
dymo.

Pagaliau ilgas ir dramatiškas Ch.
Gounod kūrinys — “Babilonijos ver- j viskuo aprūpintas ir net paties par. 
gija”. Tai Dovydo 136 psalmės para- j klebono T. Placido globojamas. Užtat,

j,os sudarymas yra gana subjękty-! fr?vzė- k“d°?«uljetuįH0 k ‘^s Prisikėlimo par. choru džiau- 
VIK dnlvUac VnrŪl nprdaiio;ta,ke pats c,roro d,n"entas- p« veikalo giames. jis ir choro vadovas tegu ne- ■ vr/yk • Keęei peraaug llMofaika nusakančios vargonų uver- pamiršta, kad mes iš jo dar daugiau ti-

ir i kiinės ir laukiame! J. P.kaltinti šios antologijos redakto
rių negalima, -kad jie parinko vie
nokius ar kitokius autorius ar 
kaikuriuos visai neįdėjo. Nežiū
rint suminėtų trūkumų, visdėlto 
lietuvių poezijos antologijos pa
sirodymas anglų kalba didžiai 
džiugus reiškinys. Anglosaksų li
teratai, sudarinėdami pasaulinės 
poezijos, antologijas, dabar turės 
po ranka apsčiai lietuviškos mū
zos pavyzdžių, iš kurių galės drą
siai pasirinkti visokiausių nuotai
kų eilėraščių.

tiūros, prasiv.eržė pilna ilgesio

FILMU DIDIEJI SUSITINKA

Užmiršti tautiniai šokiai

ANDRIEKŲI IR P. ĄNRIUŠIUI 
bal. 15 d. yra paskirtos Lįet. Rašy
tojų Dr-jos literatūrinės premijos už 
1960 ir 1961 m. po $500. T. Lebn. 
Aųdriekui premija paskirta už poezijos 
rinkinį — “Saulė kryžiuose”, o Pulgiui 
Andriušiui už prozos kūrinį — “Rojaus 
vartai”. Vertintojų komisiją sudarė 
prof. J. Brazaitis, Al. Landsbergis, P. 
Jurkus, dr. K. Ostrauskas ir L. Žitkevi
čius.

PREL. PR. JURAS stambesne auka 
įgalino Liet. Knygų klubą išleisti kun. 
dr. J. Prunskio naują knygą “Vyrai 
klystkeliuose”. Tai 38-toji knyga, ku
rią didysis spaudos mecenatas prel. P. 
Juras išleidžia. Kiek anksčiau jis išlei
do to paties autoriaus knygą “Prie 
vilties kryžiaus”.

DR. M. GIMBUTIENĖS veikalą apie 
Rytų Europos proistorę “Prehistory of 
Eastern Europe” leidžia Harvardo uo
tas. Pirmasis šio veikalo tomas “Meso
lithic, Neolithic and Cooper Age Cul
tures in Russia and the Baltic area” 
buvo išspausdintas 1956 m. ir pakar
totas 1958 m. Ši knyga dabar tapo 
privaloma studijų medžiaga beveik vi
suose Vakarų un-tuose. Galutinai pa
ruoštas ir jau spausdinamas antrasis 
proistorės tomas “Bronze Age Cul
tures of Central and Eastern Europe”, 
kuris turės apie 1000 psi. ir 600 iliustr.

SKULPT. A. MONČYS nuo kovo 16 
d. su savo kūriniais dalyvavo Paryžiu
je, Dalmier galerijoje, “Dvylikos nefi- 
gūrinės tapybos prancūzų dailininkų ir 
dviejų skulptorių” parodoje, kur savo 
darbus buvo išstatę skulptorius Pou- 
chol ir kt. žymūs prancūzų dailininkai: 
Barthier, Dument, Remy Ėsteve, Igon, 
Le Gwen, Lenortnand, Lhotellier, Mor- 
vant. Philippe, Pistre ir Paussine.

JUOZAS KARIBUTAS

Dalyvavusio reportažas iš Hollywoodo
Kartą i metus geriausių filmų ver- ■ simojimų vyras. Aktyvus Kopenhagos 

tinimui i llollytvoodą suvažiuoja veik' scenos darbuotojas. Bet kas keisčiati- 
iš visų užsienio kraštų įvertintų filmų' šią, kad jo ta istorija buvo visų at- 
režisoriai. ir geriausi artistai iš geriau-

1 I šių. Ši rutina čia taip planingai vyk
doma su išdirbtom detalėm, kad, ro
dos, savaime viskas eina nepridėjus 
nei žmogaus rankos.

Jau antri metai, kaip komunistinių

Mūsų tautiniai šokiai yra vie- Į dina dainaviečiai rūtų darželi), su- 
ni gražiausių lietuviškos kultu- i sižavi ja. o pamilęs papuošia gin-

gys, Gruodis, Pūkelevičiūtė, Me-i mes patys didžiuojamės, bet ne-' 
kas, Karalius. Mackus. Šiais auto-! re; ai nustebiname ir kitataučius. ’ 
riąis, matyt, norėta pavaizduoti į Dažniausiai šokami dabar: rugu- 
mūsu poezijos raidą nuo seniau-Jčiai, kalvelis (kupiškėnų), kepųrL 
siu iki naujausių laikų, panašiai! nė, malūnėlis, blezdingėlė, suk-

čius (dainąviečįų) ir kiti šokiai su 
nelietuviškais pavadinimais bei 
iškraipymais. “Kubilas” yra sla- 
vįškąs-germaniškas žodis, todėl . 
šio šokio pavadinima turėtume j savo tėvvnei. atnašauja meilės 
pakeisti lietuviškesnių pvz. stati-! deivei Mildai aukas., 0 tarpais 
nėlp ar pan.; “lenciūgėlį” • 
grandinėlę, “Mikitą 
tis, “Sadutę” — į Šuduvietę. Pa
starasis šokis yra kilęs iš vestuvi
nių apeigų: jaunosios atsisveiki
nimo su jaunimu.

“Oželis” yra skandinaviškas šo
kis, todėl be reikalo -mes jį priski
riame prie savų tautinių šokių, o 
ir “Čigonėlis” — neįietuviškes- 
nis. Neteko išeivijoje pastebėti 
šokant tpkių, prisiminimuose pa

čius. kurię tikrai neapreiškia vi-; si likusių, dainavietišku (dzūkišku) 
Sp mūsų poezijos grožio. Antra tautinių šokių, kaip “Gintarėlis”, 
vertus, jeigu jau duotas a ntologi- kuriame vaizduojamas Baltijos 
joje tokio Stanevičiaus kūrvbos iūru dievaitis Gintaris su 12 paly- 
navyzdys. tai kodėl nerasta reika- dovų ir lietuvaitė. Besilankyda- 
lo narodyti V. Kudirka? j m*"; «•’ ’"vo ^Ivdovais Klaipėdos

Antologijoje pateikti nevisuo- pakraštyje. Gintaris pastebi lie- 
met patys geriausi mūsų poetų ei- i tuvaitę puošiant rūtinėlį (taip va-

kai p Vaičiulaičio ir Aisčio sudary
toje “Lietuvių poezijos antologi
joje”. Vargu, ar toks pianas patei
sinamas angliškoje lietuvių poe
zijos rinktinėje. Amerikiečiui ar 
anglui skaitytojui svarbu ne mū
sų poezijos raida, naudinga lite
ratūros istorijai, bet pačios poe
zijos kokybė. Gal verčiau reikėjo 
parodyti kitataučiams tai, ką mes 
turime geriausio savo poezijoje. 
Tuo tarpu antologijoje randame 
visą eilę palyginti nežymių poetu, 
kurie šiandien svarbūs gal tik 
mūsų literatūros istorijai. Vargu, 
ar tikslu rodyti užsieniečiams to
kius miniatiūrinius poetus kąin 
Milkė, Pošką, Strazdas, Stanevi-

Paviršiuje
nęrikintis, gelmėje
- Jidvyriškgs 
krikščionis

mesta. Niekas jos nenorėjo finansuo
ti. Bet energingasis Bent dėl to nenu
siminė. Jis ištuštino banko sąskaitą, 
pardavė narna ir turėtą automobili. Iš 
viso sudarė S5.000.0GO ir pats išleido 
filmą.

mas. 1957 m. Briuselio filmų festiva
lyje jis laimėjo su “Los Jueves milag- 
ro” specialų Įvertinimą. Kiek sunkiau 
su juo per vertėją susikalbėti. Pa
gyrus Franco, jis su plačia šypsena už
klausė dėl ko jis man patinka. “Jei ne 
jis, Ispanijoj būtų seniai Įsigalėjęs 
tam tikras blogas elementas”, — at-

Jau antri metai, kaip komunistinių ' filmą. Tad galima Įsivaizduoti jo i sakiau. O jis ėmė juoktis ir aiškinti sa 
kraštų čia pasirodo ir Jugoslavija. Tai džiaugsmą, kai triumfuoja prieš savo 
gal vienintelė, kuri toje srityje bend- ignorantus.

ŠV. TĖVO JONO XXIII svarbioji en
ciklika “Motina ir Mokytoja”, kuri nu
sako Katalikų Bažnyčios požiūrį į vi
suomeninius - socialinius klausimus, 
visame pasaulyje susilaukė nepaprasto 
dėmesio, yra išversta į lietuvių kalbą. 
Vertimą atliko prof. Pijus Dambraus
kas. Plačius paaiškinimus parašė kun. 
dr. P. Brazys, MIC. Savo lėšomis ją 
leidžia prel. Ignas Albavičius, minėda
mas savo 50 m. kunigystės sukaktį. 
Bus apie 150 psl. knyga.

“DARBININKAS” balandžio 1 d. su
ruošė Maironiui pagerbti koncertą. Po
eto gyvenimas buvo pavaizduotas ekra
ne vaizdais ir paaiškinimais.

ROČESTERIO LIETUVIAI jau 12 
metų turi savo radijo valandėlę. Jai 
palaikyti yra susidaręs radijo klubas. 
V-boje dirba: Pr. Saladžius, P. Puido
kas, A. Cieminis, B. Krokys, V. žmųi- 
dzinas ir R. Kiršteinas.

APIE PSALMIŲ POEZIJĄ kun. V. 
Bagdanavičius, MIC, balandžio 7 d. 
skaitė paskaitą Jaunimo Centre, Čika
goje, kur preįegentas pateikė įdomią 
X psalmės analizę, iškeldamas pagrin
dinę Dievo meilės temą, individualiz
mo pagundą, psalmės santykį su di
džiaisiais kūriniais ir klasikine litera
tūra.

“ROMANTIŠKA KRYPTIS GYVE- 
NIME IR MENO KŪRYBOJ” — tokia 
tema kalbėjo kun. dr. A. Baltinis ba
landžio 8 d., Jaunimo Centre, Čikagoj. 
Paskaitininkas išryškino romantizmo 
aktualumą mūsų dienomis ir jo ryšį su 
tauta.

DETROITO RAMOVĖNAI Maironio 
100 m. gimimo sukakčiai paminėti pa
sikvietė sol. St. Barą ir M. Kripkaus- 
kienę, prof. V. Jakubėną ir aktorę Z. 
Kevčlaitytę-Visockienę. Prie ramovė- 
nų jungiasi ir savanoriai kūrėjai. Kon
certas ųvyks gegužės 5 d.

“DIRVOS” BENDRADARBIŲ KLU- 
BAS savo susirinkime tarp kitų reika- 
kalų ir nutarimų, pasisakė ir “prieš 
spaudos banditizmą” — straipsnius ir 
korespondencijas su slapyvardėmis. 
Susirinkimui pirmininkavo klubo vice- 
pinn. Vyt. Kasniūnas.

SIMFONINIS KONCERTAS numaty
tas rengti kultūros kongreso dieno
mis Čikagoje. Diriguoti pakviestas Je
ronimas Kačinskas.

DAIL. ALF. DARGIO dailės paroda 
atidaroma balandžio 28 d. 6 vai. v., 
Čiurlionio galerijoj. Čikagoj. Joje au
torius parodo naujausią savo kūrybą, 
kuri pasižymi naujumu.

DR. A. SUŽIEDĖLIS, kuris katalikų 
un-te, Vašingtone, dėsto psichofbgiją 
ir vadovauja patarimų biurui, nuo va- 

i sario 1 d. pakeliąs į associate profe
sorius.

DAIL. KUN. P. BRAZAUSKAS, ku
ris yra ligoninės kapelionas Eugene, - 
Oregon, paskutiniu laikotarpiu sukū
rė 20 paveikslų. Kovo mėn. paveiks
lai buvo išstatyti viešoje bibliotekoje 
Albany mieste, Ore. Apie 20.000 as
menų lankėsi toje parodoje ir vietinė 
spauda labai šiltai įvertino kun. Bra
zausko kūrybą. Balandžio mėn. jo pa
veikslų paroda surengta Eugene mies
te, Bexter and Hannings didžiulėje 
salėje. Išstatyta 30 jo geriausių darbų.

KUN. V. KRIŠČIUNEVIČIUS Michi 
gan pašto ženklų klubo parodoje, ko
vo 22-24 d. laimėjo I premiją už išsta
tytus pirmuosius 26 Lietuvos pašto 
ženklus.

PR. ALSĖNO juokų rinkinys, papil
dytas iki lygiai tūkstančio atskiru juo
kų ir anekdotų. Pakeistas ir rinkinio 
pavadinimas į “Tūkstantis šypsnių”. 
Leidžia Immaculata, Putnam, Conn.

G. KOLUPAILAITĖ, prof. Stepono 
ir Jadvygos Kolupailų duktė, dirbanti 
South Bend mieste, Indianoj, išskrido 
į Europą 2-3 mėn. studijinei kelionei, 
kurios metu aplankys beveik visus žy
mesniuosius V. Europos kultūros cent
rus. Ilgesni laiką pabuvos Italijoj, kad 
galėtų nuodugniau pažinti italų ope
ros bei muzikini gyvenimą.

D. Paškevičiūtė - KLJMIENĖ ame
rikiečių vaikams mokykloje paskai
tė J. Narūnės pasakėlę “Gintarėlę” 
angliškai. Vaikams labai patiko. Ta 
proga buvo pademonstruoti tautiniai 
drabužiai ir parodyta gintaro.

G. ŽILIONIENĖ Donnell Library 
Niujorko centro svetĮmų kalbų biblio
tekoj suruošė Pabaltijo valstybių kny
gų parodėlę. Tą biblioteką kasdien ap
lanko daugiau kaip 4.000 skaitytojų. 
Iš jų — apie 300 ne amerikiečių. G. 
žilionienė yra tos bibliotekos prancū
zų, vokiečių ir lietuvių k. skyriaus ve
dėja.

viems kolegoms — režisoriui M. Sali
ntu ir kitiems. Po to per vertėją už
klausė: “Ar manai, kad toks pat ele
mentas, kaip ir dabar Lietuvoje?” “At
spėjote”. — atsakiau.

JUGOSLAVAS AIŠKINA
Sužinojęs, kad esu lietuvis, i mano 

■ klausinius bęatsakinėjęs jugoslavas 
: ėmė aiškinti jų krašte plintančios ge
rovės upelius. Girdi, prieš 15 metų, 
kai rusai buvo jų krašte, buvę labai 
bloga. Dabar gi, kai savi valdo kraštą, 
jiems prie komunistinio Tito lengva

radarbiauja. Skirtumas tik toks, kad <-- - .. .
pernai buvo atsiųsti du. Jie, lyg dvy- t j šiuo metu. O ir mano džiaugsmo 
niai, niekur nesiskyrė ir su nieku at-; niekas nesupras”, — su plačia šyp- 
skirai po vieną nekalbėjo, šiemetinis. sena tarė jis man.
atstovas skyrėsi tuo, kad buvo kalbus* 
ir pakankamai atviras.

šis, kaip ir daugelis kitų pasimaty
mų su direktoriais, vyko garsiajame 
Bevedi Hills viešbutyje prie maudy
mosi baseino. Diena pasitaikė, kaip ir ! 
anais metals' — karšta. Rodos, specįa- *• 
lūs užsakymas — iki 92% 
Saulė lyg deimantus voliotų po 
liūs ir gražius sklypus. Ji taip numar
gina spalvotus žiedus, kad, rodos, vis
ką pamirštumei ir sustojęs gėrėtumeis 
tik jais ...

VISIEMS BESIŠYPSANTo .. . . . ‘ . r V jmivo siavisxai nuosiraus ir su savoSuvede jų visą gruje. Susodino uz i tas vienas geriausių filmų Berlyno fil-į i i Npnaąakvrimi k^d labai 
j ilgo baltai padengto stalo ir. rodos,! mii festivalyje. Plačios erudicijos h iš- jau piatauš masto ir augštos kultūros 
j jiems visiems buvo paliepta — sYP- silavmimo vyras*. Su visais labai man- r ..... - *
! ** * ir I , ‘ Z.1KVSUS, 11UIS 1ICU11UUC, priUilU^ I

dagus ir noris issikalbeti. ypač politi- randonuma Hllkes, bet ju ka!bos mėto
mais klausimais. dus jau žinąs.

Japonija. Filmas: “Immortal Love”, j 
Rež. Keisuke Kinošita. Gal įdomiausia, ■ 
kad jis pats rašė “skriptą” ir filmui |

“Kažin ar pajėgtu kas mane supras-

Antroji—Švedija. Filmas: “Through ; 
a Glass Darkly”; rež. Ingmar Berg-r 
man. Jis su savim atsivežęs ir vieną j 
geriausių aktorių — Harriet Ander
son. Buvusi neturtinga mergaitė ir ne
tikėtai iškilusi Į pirmaujančias akto- 

s, specia-: res jj atrodo labai nekorektiška sta- 
didėja ,ekscentrikė.‘ Pasikalbėjimuose ji negali’turėti

nocicL-nifn cit 'tahtioic ir noil-o _ _

’ _  i į kanklininkės choru, Mildai klū-
” — į Miku- j pant pakeltom į dangų akim, pos- 

’ mais dainuoja pritariamos kank
lių muzikos. įsibrauna jaunas! 
karžygys, apibėga pasišokinėda-J^’'“' - pri-stali„ėji„,=s.
mas aplink kanklininkes, pripuo- Kaip pap!asui _ B i deSi„c: 
la prie Mildos, nusilenkia ir tada Danijos premijuotas filmas' “Harry 
kanklininkės kankliuoja karo; and the Butler”. Istorijos autorius — 
pergalės šoki: turi, sūnau, laimėti i vienas ir tas pats Mr, Bent Christen- 
arba mirti ... - ? sen. Tai gana dar jaunas ir didelių už-

Ir “Gintarėlio” ir “Mildutės” i “ J----  ' --L-- •
šokėjos turi būti vainikuotos: jų;kai ar lumzdelininkai. Iki šių lai- 
galvas puošia rūtų vainikėlis. j kų nėra išlikę aiškių duomenų, 

Be to, dainaviečiai dar šokda- j kaip tokius šokius pravesti ir ko
vo: “Rūtaitėli” (taip vad. rūtųjkią muziką pritaikinti, čia kiek- 
vąiniką), “Rūtynėli” (vad. rūtų vienas šokių vedėjas turėtų gero- 
dąrželf) ir k., kurių Įvairias suki-{ kai galvą pasukti, norėdamas ką 
nių formas jaunimas visaip išda-; panašaus atkurti, žinoma, pride
rinėdavo, o kad i taktą būtų šo-5 damas ir savos kūrybos.
karna, pasitarnaudavo skudutinin-j Juozas Lietuvytis

nesiskaitė su žodžiais ir vis peikė 
Amerika. - /

Meksika. Filmas: “The Important 
Man”, rež. Ismael Rodrigues. Tai vie- 

: nas Meksikos filmų veteranų. Jo reži- 
; suotų filmų — visa serija. Jo pripažin-

tekio gyvenimo, koki jis čia matąs 
Amerikoje.

Ilgiau išsikalbėjus, jis pripažino ir 
kaikuriuos komunistinio valdymo trū
kumus. Net kaikuriais nusiskundė. Jis 
buvo slaviškai nuoširdus ir su savo

jau plataus masto ir augštos kultūros 
žmogus, nors neatrodė, kad perdaug i

muzika. Labai kuklios išvaizdos žmoge- j ANTANO ŠKĖMOS Raštų Išleidimo 
lis. Labai jau stengėsi būti malonus ir į fondui įnašus prisiuntė H. Radauskas 
Japonija jam už viską augščiau. Gal §20. J. Kelečius ir J. Marks po $10, J. 
ir gerai savąjį kraštą taip mylėti. Il
giau išsikalbėjus, jis net kvietė apsi
lankyti. Tai būdinga, nes nevisi tai ko
respondentui pasako.

Ispanija. Filmas: “Placido”. Rež. ir 
autorius Luis Berlanga. Baigęs Valen- 
cijos un-tą. Nuo 1947 m. pradėjęs fil
muose reikštis kaip režisorius. Jo fil
mas, laimėjęs “Oskarą”, yra jau nepir-

Kiznis $5.

Buvo kitas medicinos profesorius, politiškai save lai
kęs socialistu. Praktiškai, bent vėliau, nesidomėjo poli
tika. Jo dėmesys buvo sutelktas tik į savo profesiją. Ta
čiau buvusi politinė giminystė ar kitos priežastys buvo 
apsprendusios jo santykį su religija nepalankia prasmė.

Mėgdavo užkabinti kunigus, gail. seseris, slauges
Kartą vienas kunigas buvo atvežtas į miesto ligoninę 

jr patalpintas į šio gydytojo skyrių. Atvejis pavojingas — 
pūliuotasis apendicitas buvo sprogęs. Reikėjo skubiai 
operuoti ir tą operaciją turėjo dary ti minėtasis gydytojas. 
Kunigas buvo girdėjęs, kad profesorius nevengia užka
binti yp:»ę kunigų: paleidžia jų adresu "špilką ’, pasišai
po. Užkliūdavo jam ir tikinčios gailestingosios seserys 
lxn slaugės.

Vyr. gailestingoji sesuo Adelė kartą šiam kunigui pasi
dejavo. Gydytojo elgesys darąs blogos įtak<» ligoninės 
personalui, ypač kaikurioms gailestingoms seserims. Gir
di. ir jos panašiai įsidrąsiną pasišaipyti iš kunigų. Pats 
kunigas, nešęs Švenčiausiąjį ligonini, kartą pastebėjo, 
kaip viena sesuo demonstratyviai sėdėjo ant lango, net 
nepakilusi iš v ietos. Buvo jaučiama, jog ligoninėje bręsta 
savotiška pricšreliginė nuotaika.

Kunigas — netikinčio profesoriaus pacientas
Nežiūrint šių kalbų, kunigas norėjo, kad jį operuotų

šis. o ne kuris kitas gydytojas. Viena, jis buvo labai žymus 
chirurgas, o antra — jį domino pažintis su juo, kaip žmo
gumi. Operacija buvo daroma be narkoze, tad kunigas 

„galėjo sekti šio gydytojo laikyseną. Jis buvo labai ko
rektiškas. netgi malonus. Po operacijos dažnai užeidavo 
patikrinti ir kartais trumpiau, kartais ilgiau pasilikdavo. 
Kunigas stebėjosi, kad jis ne tik nerodė jam jokio nepa
lankumo, bet buvo net ypatingai paslaugus, atsidėjęs ir 
susirūpinęs. Dar niekad nebuvo matęs, kad gydytojas 
galėtų taip rūpintis ligonių, tartum gailestingasis sama
rietis nelaimės ištiktuoju. Užtrukęs ilgiau ligoninėje, ku
nigas Įsitikino, kad šis gydytojas yra toks ne jam vienam. 
Visi ligoniai jam yra panašūs. Jis nežiūrėjo savęs, neskai
čiavo laiko ir poilsio. Jei kuriam grėsė pavojus, jis nei
davo namo, palikdavo ligoninėje — kartais ištisą naktį 
visai akių nesudėjęs.

- Kunigas vis dar negalėjo palikti ligoninės, nors ir 
nebebuvo reikalingas dažnos gydytojo priežiūros. Tačiau 
gydytojas užeidavo pas jį; radęs valandėlę laiko, pasėdė
davo ilgėliau. Vienas ir antras jautėsi nevaržomi, ir kal
bos jiedviem nestigo. Temos buvo Įvairios, bet niekad 
apie religiją. Gal vienas ir antras instinktyviai vengė šio 
jautraus dalyko.

Kartą ta pati sesuo Adelė, uzlx'gusi pas kunigą į pala
tą, pasakė:

— Gydytojas labai džiaugiasi jumis.
Kunigas buvo išrašytas iš ligoninės. Į jo vietą atvyko 

operuotis kitas kunigas, šio draugas. Gydytojas panoro 
su išleidžiamuoju nusifotografuoti, bet čia pat "pripla
kė" ir naujai atvykusį. Atsistojo tarp jų, apkabino ir pla
čiai šypsojosi. Taip tas jo nuoširdumas buvo įamžintas 
nuotraukoje. Kunigai negalėjo suprasti, kaip tas, kuris 
kunigų nemėgsta,. nūn su jais nebijo net glėbesčiuotis 
prieš fotografą.

Buvęs pacientas — profesoriaus dukros kūmas

Praėjo kiek laiko ir kartą sesuo Adelė prasitarė:
— Gydytojo šeimoj bręsta vienas rimtas reikalas.

Dvi jo dukros augo nekrikštytos ir, atrodo, nebuvo 
nė. minties Jas • krikštyti.

— Dabar gydy tojas nebūtu priešingas, — kalbėjo Ade
lė. — Tik jam neaišku, ką daryti su kūmais. “Kviesk ;r 
sėsk stačiai i bažnvčia! Matvt. noris kviesti sau artimes- 
nius socialisUis, o šie ko gero nenorės eiti i bažnyčią. Bet 
aš,pasakiau, — tęsė Adelė, — kad kunigas pats gali ateiti 
i namus ir pakrikštyti.

— Ar tas kunigas, mano pacientas? — apsidžiaugė gy
dytojas. — O gal jis sutiktų pabūti ir krikšto tėvu — bent 
vienai? .

Dabar Adelė ir norėjo sužinoti kunigo nuomone. Aiš
ku. kunigas mielai sutiko, ne lik ateiti i namus krikšto, 
lx*t ir pabūti kūmu.

Taip ir ixyko, bet netaip, kaip kitose šeimose. Krikštas 
buvo lyg didžiausia, stačiai nepaprasta šeimos šventė. 
Gydytojas ir jo žmona buvo nušvitę, kaip niekas jų ne
buvo matę.

Gydytojas ir kunigas nūn pasidarė lyg du draugai. 
Kartais kunigas užbėgdavo i jo namus, pažiūrėti savo 
krikšto dukros, o kitą syki gydytojas užklysdavo j kle
boniją ištikrinti kaip laikosi buvęs jo pacientas. Kiekvie
nas susitikimas, jxislelx'jo kunigas, teikia gydytojui 
džiaugsmą.
.. Dukros Išaugo, ir gydytojas apsisprendė jas leisti į 
katalikų vedamą Marijos Peckauskaitės gimnaziją. Vieną 
metą mokykfcs vaikams buvo teikiamas Sutvirtinimo sa
kramentas, ir jj turėjo priimti vyresnioji duktė. Margaitė* 
nuoširdžiai ruošėsi, o tėvas ruošėsi priėmimui. Ketino su
kviesti i savo namus visus bičiulius, išimtinai scx?ialistus 
ir liaudininkus.

— Klausyk, — kreiksi jis vėl j Adelę. — kaip čia pa
darius? Reikėtų kviesti ir dukros krikšto tėvą kunigą. 
Bet kaip jis jausis tarp mano sv<x iij. Kazin, ar jis suliktu?

Adelei nebuvo abejones, ir ji |Xisakė:
— Argi nepažįsti jo? Pamatysi, kaip jis gerai jausis, o 

ir svečiai Ims juo patenkinti. (R. d.)

Atsiųsta paminėti
Vladas Mingėla, KUN. ANTANAS 

MILUKAS. Jo gyvenimas ir darbai. 
Detroitas, Mich. 1962. Lietuviu visuo
menės aukomis išleido kun. Ant. Milu
ko monografijai leisti komitetas. Spau
dė Liet. Enciklopedijos spaustuvė. 
Aplanką piešė dail. J. Juodis. 384 psl. 
Kaina nepažymėta.

K. V. Tauras, GUERILLA WARFA-I 
RE ON THE AMBER COAST. Išlei
do Voyages Press, 35 West 75th St., 
New York City 23. Copyright, 1962, 
by Lithuanian Research Institute. 110 
psi. Kaina $3.

Laiškai Lietuviams, nr. 4, 1962 m. 
Turiny: J. Vaišnys, SJ, Praeitis ir da
bartis; Alf. Grauslys, Tylos palaima; 
B. Krištanavičius, SJ, Naujos Italijos 
kūrėjas; A. Kurauskas, Albrecht Du- 
rer; dr. J. Prunskis, Elektros mokslo 
milžinai ir kt.

The Baltic Review 24, March, 1962. 
Turiny: V. Sidzikauskas, Baltic An
niversaries: V. Hazners, Who is in 
Power in Latvia; A. N. Tarulis, Baltic 
Ports: Soviet Claims and Reality; A. 
Kutt, Economic Growth in the Soviet 
Union ir kt.

Vytis, nr. 4, balandis, 1962 m.
Šv. Pr. Varpelis, nr. 4, 1962 m. ba

landžio mėn.
Dr. Algirdas Margeris. 150 dienų 

Tarybų Lietuvoje. Amerikos Lietuvių 
Literatūros dr-jos leidinys 70-tas. Či
kaga 1961, 384 psl. Tai įspūdžiai iš 
1959 ir 1960 m. lankymosi okupuotoje 
Lietuvoje su rausvųjų ekskursijomis. 
Visa knyga paskirta rusiškos ir komu
nistinės okupacijos liaupsinimui. Au
torius nemato jokio persekiojimo, 
nors pastaruoju metu patys komunis
tai jį pripažino.

Geriausi 
vadovėliai

lituanistinėms mokykloms ir moky. 
ti namie lietuviškai skaityti yra pe
dagogo A. Rinktino parašyti:
Kregždutė I dalis (III laida) $2.25
Kregždutė II dalis (III laida) $3.M 

kietais viršeliais $3.50
Kregždutė III dalis (II laida) $3.25 

Gaunami:
Spaudos Bendrovėje “žiburiai”, 

941 Dundas St. WM Toronto, Canada

Čikagoje: 
“Draugo” knygyne, J, Karvelio kny

gyne, “Marginių” knygyne; 
ir visur kitur pas lietuviškos 

spaudos platintojus.

II n nmi ■ iumįi.,!...—I i.iui III N.I. (..■■■■■■m ——  m- If ■■him; win

Lietuviška sveikatos produktų krautuvė 
Garsaus šveicaru kunigo KUENZLĘ 16-os rūšių vaistažolių tabletės “LA- 
PIDAR” ir arbatos mišiniai. Vokiški “BEKA’1’ 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: lt v. ryto iki 7 vai. v.
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Mann & Martel ua
2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255

HAMILTON, Ont. SPORTAS

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

MIMICO
$12.500 pilna kaina. Gražus 5 mėty 

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

VAIKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

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

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.

darbininkai iš narių valstybių 
naudojasi lygiomis teisėmis su to 
krašto darbininkais; jų vyriausy
bės turi kas trys mėnesiai prane
šinėti visoms savo valstybėms-na- 
riams apie darbininkų stoką; vals
tybės duoda savo nariams pirme
nybę prieš kitų valstybių ne narių 
darbininkus, tai pirmieji žings
niai darbo jėgos tvarkyme.

Britanijoj buvo paskelbtas gan
das, kad pabėgę prieš kelioliką 
metų diplomatai D. Maclean ir G. 
Burges Rusijos valdžios yra leisti 
(o gal ir išsiunčiami?) grįžti į Bri
taniją. Britų saugumo organai pa
siruošė juos suimti. Vėliau buvo 
paskelbta, kad jie neatvyko.

(Atkelta iš 1 psl.) 
ir dabar nenorėjo važiuoti i šias 
derybas, nes pereitą rudeni jis ten 
buvo suimtas. Tik JT atstovui ga
rantavus, kad jis laisvai galės iš
važiuoti, sutiko vykti i Leopoldvil- 
lę. Ir ši kartą būtų buvęs suimtas, 
jei ne JT.

Kubos pabėgėliai atšventė bu
dėdami nepasisekusios invazijos 
metines. Užtat Kubos sostinėj at
šventė jas su džiaugsmu, nežiūrint 
cukraus nederliaus. Iš cukraus 
eksporto Kuba gauna 70% visų 
savo eksporto pajamų, š. m. ma
noma, kad derlius bus 30% ma
žesnis.

Maskvoj Įvyko komjaunimo 
kongresas, kuriame vienas vadų 
Įrodinėjo, kad bolševikinė konsti
tucija, kurios nesilaiko pati vy-i 
r-iausybė, pripažįsta religijos lais-f Pagal kaikuriuos spaudos pra- 
vę, bet tik ne vaikams! Reiškia, • nešimus Europos Taryba esanti •« • > * ? x 1 1 • *■ • ± 9 i * -  * J T- jl *  T T 1 * X * *

RYTŲ EUROPOS SIENOS

(Atkelta iš 4 psL)
Mūsų visų gražiausia padėka 4nielie- 
siems Rusinavičiams ($100), pridėju- 
siems naujų LN statybos proga stam
bią sumą $1.000. Su $100 į pagalbą at
ėjo Br. Sopys, K. Zadlauskas ir V. P., 
o gerieji Vainauskai nariu įrašė savo 
vienturtę Iną.

Dviejų dienų išvyka London, Ont. 
irgi davė puikias pasekmes. Pov. Jur
gutis įteikė $200 čekį, po $200 pridėjo 
Edm. Cicėnas ($200) ir J. Butkus 
($100), o Al. Bartkus($100) - $100. 
Naujais LN nariais į su $100 įstojo V. 
Barvydas ir B. —

Važinėdamas Londone daug pagel. 
bos patyriau iš gerųjų Kuzmų, P. Kuo
sos, Butkų, M. Statkienės ir V. Barvy- 
do. Pąs Butkus susipažinau su p. Jo
no mamytę tik prieš metus atvykusia 
iš Lietuvos. Jos gyvenimo odisėja bai
si, ir sunku suprasti, kaip žmogus gali 

tiek daug vargų ir kančių pernešti. 
Linkiu Jums, p. Butkiene, geriausios 
sveikatos ir dar daug ilgų metų gyven
ti Jūsų 4 vaikų globoje!

Malonu pažymėti, kad lietuviai su 
retu solidarumu reaguoja į naujų LN 
statybą. Tai yra laidas, kad juos Ha
miltone turėsime. Už Tamstų pasiti
kėjimą LN v-bos ir savo vardu reiškiu 
didžiausią padėką!

Jūsų St. Bakšys, LN v-bos pirm.
SKOLA UŽ LN SKLYPĄ pr. savai- 

vaitę sumažinta $1,000. Jos dar liko 
$5,000. Tikimės, Kad LN V-ba bal. J pinėse. 
25 d. posėdyje ras būdą ją artimiau-i 
šioje ateityje išmokėti.

DIDELĖS REIKŠMĖS SUSITARI
MAS, kuris turės ateityje mūsų kolo
nijos vienybei pasekmių pasiektas tarp 
bankelio “Talka” ir LN v-bų. Bal. 12 
d. minėtos org-jos turėjo pasitarimą 
“Talkos” patalpose. Talkai atstovavo 
jos pirm. Ed. Sudikas Ir ved. Ern. 
Lengnikas, o LN — jų v-bos pirm. 
S. Bakšys ir statybos k-jos pirm. J. 
Mikelėnas. Po trumpo nuomonių pa
sikeitimo bankelio v-bos p-kas Ed. Su
dikas patikino, kad “Talka” būsimuo
se LN nuomos patalpas. 10 ar 15-kai 
metų nuomos sutartis bus pasirašyta 
iš anksto, imant nuomos pagrindu $2 
už kv. pėdą metams.

DIDYSIS BEN-HUR FILMAS šią 
ir kitą savaitę rodomas LN kine “Del
ta”. Kasdien tik vienas seansas 7 v. 
30 min. vak. Tai filmas, kurį turėtų 
pamatyti kiekvienas.

VASARIO 16 G-JAI išlaikyti bal. 18 
d. pasiųsta $243. šias aukas sudėjo per 
pr. metų II-rą pusmetį šie rėmėjų bū
reliai:
1. Būr. Nr. 16, vad. Pilipavičiaus $54
2. Būr. Nr.17, vad. J. Kežinaičio $60
3. Būr. Nr. 18, vad. Z. Orvido $49
4. Būr. Nr. 81, vad. Br. Grajausko $72
5. Būr. 82, vad. St. Bakšio
6. Būr. Nr. 110, vad. J. Mikšio
7. Vienkartinės P. Petrūno ir

A. Blekio aukos po $1

savaitėm pasigrožėti saulėta Kaliforni
ja ir aplankyti savo brolio Viktoro 
Sukienicko, tarptautinės teisės profe
soriaus, kuris neseniai atvykęs iš Lon
dono, Anglijos, gavo darbą garsiam 
Stanfordo un-te prie San Francisko, 
Kalifornijoje.

Halina Rickienė yra žinomų Hamil- 
Narušienės ir Al. Žilvytienės 

P. A.
tone J. 
motina.

Mūsų 
broliui,

Padėka
brangiam ir mylimam sūnui, 
švogeriui ir dėdei

STASIUI GUDINSKUI mirus, 
dėkojame kun. dr. J. Tadarauskui jį 
lankiusiam namuose, ligoninėje ir ap
rūpinusiam šv. sakramentais, atsilan
kiusiam į koplyčią ir Rožinio kalbėji
mą ir bažnyčioje gražiai sutvarkiusiam 
gedulingas pamaldas bei jas atlaikiu
siam.

Dėkingi kun. dr. J. Gutauskui jį 
lankiusiam Simcoe ligoninėje, namuo
se ir Hamiltone; už gedulingas pamal
das, palydėjimą ir tarusiam jautrų at
sisveikinimą kapinėse.

Dėkojame kun. B. Sugintui už atsi
lankymą į koplyčią, Rožinio kalbėji
mą, gedulingas pamaldas, atsisveikini
mą bažnyčioj ir palydėjimą į lietuviš
kas kapines.

Dėkojame kun. P. Ažubaliu^ už kant
rybę mums parenkant vietą if kun. B. 
Pacevičiui už velionies pasitikimą ka-

Dėkojame dr. Onai Valaitienei, įdė
jusiai motiniškos širdies juo rūpinantis 
namuose ir ligoninėje.

Dėkojame visiems jo sunkios ir il
gos ligos metu lankiusiems namuose 
ir ligoninėse; už linkėjimus pasveikti, 
dovanas ir gėles.

Dėkojame visiems velionį lankiu
siems koplyčioje, užprašiusiems šv. Mi
šias, atsiuntusiems gėles ir vainikus. 
Mums visiem pareikštas užuojautas žo
džiais, laiškais, telegramomis ir spau
doje.

Dėkojame visiem dalyvavusiem ge
dulingose pamaldose ir palydėjusiem 
į amžino poilsio vietą.

Taip pat esame visiems labai dėkin
gi betkuo prisidėjusiem prie gražesnio 
paskutinio, patarnavimo.

Nuliūdusios šeimos vardu ačiū — 
Tėvai Ona ir Pranas Gudinskai

AUŠROS ŽINIOS
šį savaitgalį Čikagoji įvykstančiose 

XII-se ŠAL sportinių žaidynių krepši
nio varžybose Aušra dalyvaus su vyrų, 
moterų, mergaičių A, jaunių A ir B 
komandom. Su jaunimu vyksta Tėv. 
Paulius. OFM, E. Šlekys, K. Šapočki- 
nas, J. Genys, E. Ramanauskas ir J. Ge
nys. Visi Aušros sportininkai yra nu
matyta apnakvydinti atskirame motely
je. Į pirmenybes vykstą žiūrovai yra 
prašomi apsistoti kituose viešbučiuose 
bei nesikviesti sportininkų į savo pri
vačias vaišes. Krepšinio komandos 
yra sekančios sudėties: vyrų — A. 
Jankauskas, R. Gudas, L. Serafinas, B. 
Sedlickas, P. Skilnikas, E. Petraitis, 
A. Savickas, K. Grigaitis ir A. Klimas; 
moterų-mergaičių — D. Simonaitytė, 
G. Uuogintaitė, A. Astrauskaitė, A. Sa- 
pijonytė, A. Grigaitė, J. Gataveckaitė, 
I. Ramonovaitė, R. Bilkytė, D. Klimai- 
tė ir J. Ceponkutė; jaunių A ir B — 
V. Janulevičius, A. Žaliauskas, J. Buk- 
šaitis, G. Skrinskas, V. Rušas, R. Gri
gas, A. Šlekys, A. Sapijonis, A. Gontą, 
R. Tarnui ionis, A. Genys ir P. Genys.

PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ Aušros 
mergaičių B. komanda sužaidė su Vy
čio B paskutines Kanados sporto apy
gardos krepšinio pirmenybių rungty
nes.

1962 M. KSA PIRMENYBĖSE Auš
ra išsikovojo: vyrų, mergaičių A, mer
gaičių B, jaunių B ir C varžybų ir 
jaunių D čempijonatus, bei moterų ir 
jaunių A krepšinio vicečempionatus, 
vyrų ir mergaičių A tinklinio čempijo
natus.

ŠĮ SEKMADIENĮ tuoj po pamaldų 
mūsų salėje įvyks B-C lygos II finalų 
rungtynės. Žais: Tridents — Andys.

Valstybė, kur nėra 
mokesčių

Vadinamas “mokesčių rojumi” 
mažytis Monakas, valdomas prin
co Rainier ir Grace Kelly, pate
ko i sunkumus. Prancūzija parei
kalavo, kad šešių mėnesių laiko
tarpyje būtų Įvesta mokesčių sis
tema. Monakas visais atžvilgiais 
priklauso nuo Prancūzijos, bet 
nei jo gyventojai, nei verslininkai 
nemoka mokesčių.

R.CUOLKĄNX. real estAte Jr.
REALTORS

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

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar

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

pripažinusi dabartines Vokietijos 
ir Lenkijos sienas. Taryba nėra 
šių klausimų svarsčiusi. Tik per 
nal Fed. Vokietijoje įvykus įvarių 
Tarybai priklausančių kraštų geo
grafijos žinovų pasitarimui; nusi
statyta laikinai, kol dar truks lig
šiolinė padėtis, pasiūlyti geogra
fijos vadovėliuose ir atlasuose žy
mėti de facto sienas (1962 m.).

..........e--------------e--,------ taip pat pasiūlė, kad srityse,
bet su tam tikrais suvaržymais; kur kalbama dviem kalbom, vieto- mėn. Ypatinga padėka p-lei Danguo- 
gali gauti kitur darbą, jei darbda- vių pavadinimai turėtų būti žy- lėi, kuri pirmoji iš jaunosios kartos 
vys neranda darbininkų savo šaly; mima abiejomis kalbomis.

vaikai turi būti auklėjami ateis- 
tiškai, ir tada bus “laisvė” ir vai
kams!

Europos Bendrosios Rinkos 
valstybes pradeda tvarkyti ir dar
bo reikalus. 1969 m. pradedant 
tų kraštų darbininkai galės ke
liauti iš vienos valstybės į kitą be 
jokių varžymų. Dabar jau yra iš
leistos laikinos taisyklės. Darbi
ninkai gali keliauti į kitą valstybę,

$114
$72

$2

Iš viso $423
Gimnazijos vadovybės ir auklėtinių 

vardu ištvermingiesiems Rėmėjams 
reiškiame gilią padėką!

Nuo šių metų pradžios naujais g-jos 
rėmėjais įstojo D. Prunskytė ir Vyt. 
Leparskas, sutikdami aukoti po $1 kas

WINDSOR, Ont
mėn. nelaimingai sulaužytos kojos, to
limesniam gydymui perkeltas į ligoni
nę netoli Toronto.

ANT. TAUTKEVIČIUS ir MARIJA 
ŠIMKUS, balandžio 28 d. sukuria nau
ją lietuvišką šeimą. Jaunajai porai lin
kime sėkmės. Windsore gyvena apie 
35-kias naujųjų ateivių šeimų. '

KLEBONO KUN. V. RUDZINSKO 
sveikata palengva gerėja. Tolimesniam 
gydymui numatomas perkelti į vieną 
Londono, Ont., ligoninę, šiuo metu 
lietuviams pamaldas laiko kun. Ka-

Į AT-KŲ SENDRAUGIŲ CENTRO
V-BĄ pasiūlytas ir sutiko kandidatuo
ti Vyt. Barisas. Naujoji c. v-ba numa
toma sudaryti Detroite.

HOTEL DIEU — šv. Juozapo ligoni
nėje dirba ar mokosi penkios mūsų 
tautietės: seselė vienuolė Bernardina,

' E. Barisienė, Linkevičienė, Kačinskie
nė, Kazlauskienė ir Stygaitė.

ED. ZATORSKIS, pirmasis KLB
Windsoro apyl. pirm., atsisakė iš KLB
Tarybos rinkiminės k-jos pirm, pa
reigų.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS ba- leckas. 
liui, rugsėjo 1 d., išnuomota miesto

w arena, šioji vieta, daugumos nuomo- sudaro: Br. Barisas, Ant. Tautkevi- 
nc, tam tikslui netinkama. Joje ren- čjus ir S. Kazlauskas.

• * z • — __ I _ _ - _ ___-____________________ _ _ _

NAUJĄ BAŽNYTINĮ KOMITETĄ

gia šokius tik negrai savo metiniuose 
suvažiavimuose. Salių yra; jei vienos 
neužtenka, galima išnuomoti dvi — 
jaunimui ir senimui atskirai.

ALB. TAUTKEVIČIUS, ilgametis 
choro seniūnas ir nepavaduojamas dai
nininkas, šiuo metu buvęs pirmuoju 
kandidatu i KLB apyl. v-bą, nesutiko 
pakviestas į ją įeiti. Antrasis kandi
datas yra V. Liorentas.

P. ŠIRVAITIS, kuriam prieš tris

B. JANUŠKIENĖ, VYT. ČIUPRINS- 
KAS IR PETRAS JANUŠKA jau antri 
metai gieda Detroito šv. Antano para
pijos chore. Šį šeštadienį, balandžio 28 
d., šis choras stato operetę “Consilium 
facultatis”.

BR. ir E. BARIS V dukrelė Emilija 
Gintarėlė pakrikštyta per šv. Velykas. 
Kūmais buvo Milda Pakauskaitė ir jo 
pusbrolis dr. Stasys Samušis iš Čika
gos. Koresp.

Įsijungė į kovą už tautinės gyvybės 
{išlaikymą išeivijoje!

V. BABECKO KONCERTAS praėjo 
. su dideliu pasisekimu. Atsilankė apie 
300 svečių. H. šalpos Fondas turėjo 
$309.77 pajamų, $142.90 išlaidų. Kon
certo pelnas — $166.87. ŠF dėkoja 
šio koncerto rengėjui p. V. Babeckui, 
visų grupių vadovams, visiems prisi
dėjusioms prie šio koncerto rengimo 
ir visiems atsilankiusiems.

MŪSŲ LIGONIAI — Kurį laiką sir
gusi namuose didelė rėmėja M. Uikie- 
nė bal. 11 d. gydytojo buvo pasiųsta 
į General ligoninę ištyrimui. Bal. 18 
d. ją lankė St. Bakšys ir LN v-bos var
du palinkėjo greitai pasveikti, šią sa
vaitę, atrodo, ji dar bus ligoninėje, ir 
pažįstamieji gali ją aplankyti kiekvie
nu laiku Cooper Wing 7 a. 1 kambarys.

Linkime p. Magdutei greitai pa
sveikti. Sk. St.

H. RICKIENE su sūnumi išvyko 4

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
KLB APYLINKĖS SUSIRINKIMAS i trašas per b-vę. Jei visi liet, ūkinin- 

šaukiamas balandžio 29 d., sekmadienį, 
tuojau po pamaldų, lietuvių parapijos 
salėje.

Susirinkimo tikslas — išrinkti apy
linkės valdybą ir aptarti einamuosius 
reikalus. Visi apylinkės lietuviai pra
šomi dalyvauti. Apyl. valdyba

GRAŽIAI PASISEKUSIOS REKO
LEKCIJOS, pravestos T. dr. J. Ku
biliaus, S. J., iš Čikagos, prasidėjo 
Kančios sekmadienyje ir baigėsi Ver
bų sekmadienyje. Be aktualių konfe
rencijų kas vakarą parapijos salėje bu
vo po paskaitą su atsakymais į patiek
tus klausimus, kurių atsirado nemaža. 
Rekolekcijų lankymas buvo geras ir 
pavyzdingas, nors ir pasitaikė blogo 
oro.

Rekolekcijos baigtos bendrais pusry- 
čiais-agape, kurią suruošė LK Moterų 
dr-jos Delhi sk. valdyba ir visos para
pijos moterys prisidėdamos darbu ir 
maistu. Kalbėjo šv. Kazimiero par. k-to 
prim. M. Norkus, kleb. dr. J. Gutaus
kas ir pats rekol. vedėjas, visus links
mai nuteikęs savo kalba.

West Lorne-Rodnės apyl. liet, ka
talikai Verbų sekmadienio pavakary 
buvo gausiai susirinkę trumpam prieš- 
velykiniam susikaupimui vietos baž
nyčioje, kur juos aplankė rekolekcijų 
vedėjas ir šv. Kazimiero par. klebonas, 
čia buvo pasakyta konferencija, iš
klausyta išpažinčių, atlaikytos šv. Mi
šios, grįžtant aplankyta vaišinga Ras- 
tapkevičių šeima.

TILSONBURGO LN AKC. B-VĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS įvyko bal. 
18 d. parapijos salėje, kur paaiškėjo, 
kad bendrovės v-ba, vadovaujama Alf. 
Rudoko, namaža nuveikė per praeitus 
melus. Parduota trąšų apie 1000 tonų 
ir gauta $4700 gryno pelno. Tik apie 
40% liet, ūkininkų tebuvo užsisakę

RODNEY, Ont.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

{ naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

ROSEBANK 
Animal Hospital

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

Township. 1 mylia Į rytus nuo Hw. 
Nr. 2 ir Sheppard Ave., 100 jardų į 
šiaurę nuo Hw. Nr. 2.

Telefonas TE. 9-1822

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. W Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, 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 VASARVIETĖ. 400 pėdų frontas prieina prie Georgian 
ežero gražiausio smėlio kopų, primenančių Palanga. Biznio sklypas.

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

McMUNICK TWP. $4.000 įmokėti, 400 akrų — trobesiai, $10.000.
MANUERS TWP. $8.000 įmok., 300 akrų, geri trobesiai, 55 m. nuo Toronto.
BRUCE COUNTY, $2.000 įmok., 39 akrai, 1050 pėdų prieina prie Huron 

ežero. Su trobesiais. -
KING TWP. 5 akrai su trobesiais prie 400-401 kelio.
SHELBOURNE TWP. 116 akrų.
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.

FILMAS APIE OKUPUOTĄ LIETU
VĄ. — Balandžio 14 d., West-Lome 
salėje, žurn. S. Narkeliūnaitė rodė pa
čios pagamintą filmą “New-York — 
Vilnius ir atgal”. Tai vaizdai iš jos 
lankymosi Lietuvoje, Vilniuj, Trakuos, 
Kaune ir jos tėviškėj. Prie vaizdų au
torė davė paaiškinimus.

Vaizdai paliko įspūdį, ypač iš auto
rės tėviškės. Matėsi, be propagandos, 
ir trobesiai ir žmonės, gyvenimo sąly
gos, nors tos sąlygos buvo vizito metu, 
anot autorės, daugiau sekmadieninės. 
Matėsi lietuviška karvutė, arklys be- 
baidą muses, pievos, kuriose šienauja 
dalgiu, gėlių darželis prie gyvenamojo, 
namo. Visdėlto didžiausią įspūdį su
darė autorės buvojimas su tėvais. Iš 
žiūrovų ne vienas padarė tokį sugreti
nimą sau. Ir vien dėlto galima tarti 
su dideliu kartėliu, kad taip anų vad. 
kultūringame 20 amž. negalima susi
tikti žmogui su tėvais ar artimaisiais.

Draudžiama ir pavojinga. Jei kam pa
vyksta, tik nepaprastų pastangų dėka. 
Ir nuvažiavęs ,žmogus nėra tikras ar 
galės pamatyti artimuosius.

Atrodo, kad autorė rėmėsi asmenine, 
šeimynine apimtimi, nesimesdama į 
platesnės apimties vaizdus, kaip mo
kyklos, žemės ūkis, kolūkiai, keliai, 
žmonių gyvenimas ir k. Jei autorė ši
to norėjo ir to siekė, žiūrovas galėjo 
susidaryti sau vaizdą lietuvio kaimie
čio gyvenimą — daugiau sekmadieninį 
— ir laimingai patekusio išimties keliu 
į Lietuvos kaimą lankytojo lankymo 
ribas.

Priedo autorė parodė dar lietuvių 
gyvenančių Vokietijoje gyvenimą dau
gumoj jiems specialiai skirtose ir pas
tatytose vietose.

Publika, kurios susirinko pilna salė, 
nuoširdžiai dėkojo žurn. S. Narkeliū- 
naitei už suteiktą progą nors, sakant 
kad ir pro langą pažvelgti į vieną kitą 
Lietuvos vietą ir jos žmones. A.

kai užsisakytų per b-vę. lengvai būtų 
galima gauti $10.000 pelno, o tai jau 
nemažas kapitalas einant prie namų 
statybos. Sus-mui vienbalsiai prašant, 
ta pati valdyba sutiko dar vienus me
tus eiti pareigas.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, kurio 
je uoliai dirba p. Augaitienė, Augusti- 
navičienė ir Kairienė, šiuo metu ruo
šiasi susikti Velykų bobutę, kuri pa
sirodys šios apylinkės -vaikams Atvely
kyje par. salėje, 5 v. po pietų; taip 
pat ruošiamasi m-los darbo užbaigai 
ir kartu Motinos Dienai, kurios įvyks 
gegužės antrą sekmadienį, 5 v. p., Del
hi savivaldybės salėje. Mokiniai moko
si giesmių, dainų ir šokių vaikų kon
gresui.

SUKAKTYS, MINĖJIMAI. — Jų 
taip pat gausu šioj apylinkėje. Anta
nina ir Bcn. Stonkai, auginą gražią 
šeimą — penkis sūnus, bal. 27 d. mi
ni 25 m. vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Tą dieną jų draugai ruošia jiems pa
gerbti pobūvį. Laukiama svečių iš To
ronto ir Hamiltono. Bal. 28 d. Vasi
liūnų dukra Aldona išteka už A. R. 
Bondar. Jaunoji yra baigusi teisės 
mokslus ir yra advokatė. Jų moterys
tės palaimininmas — Marijos kat. baž
nyčioje Tilsonburge, o priėmimas Nor
folk viešbutyje, Simcoe.

Juozas ir Teresė Viltrakiai gegužės 
5 d. mini 35 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų pagerbimas įvyks p. Dum- 
šų Norfolk viešbutyje, Simcoe. P. Vil
trakiai Lietuvoje tarnavo Kybartų mui
tinėje. Jų dukra Elena ir žentas Al. 
Augustinavičiai rūpinasi iškilmėmis. J. 
ir Alfonsą Mikėnai džiaugiasi, kad jų 
vaikai Birutė ir Vytautas šį pavasarį 
baigė augštuosius mokslus Toronte. 
Mokslo baigimo proga jų tėveliai ruo
šia gražų pobūvį gegužės 12 d. Living- 
stono viešbutyje prie Tilsonburgo. Tą 
pačią dieną p. Ona ir Kipras Mateliai, 
taip pat Anelė ir Jonas Dadurkos, mini 
25 m. vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Šiuos populiarius ir plačiai žinomus 
lietuvius jų gausūs draugai pagerbs 
pobūviu Norfolk viešbutyje, Simcoe, 
Ont.

BABY POINT
$1.800 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 įvažiaii- 
mu. Vienas atviras morgičius 10- 
čiai metu.

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
$10.000 Įmokėti, 3-jų metų senumo, 

10 atskirų butų mūrinis pastatas, 
vandens alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, garažai. Viskas iš
nuomota. Prašoma kaina $75.000.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
siksplcksų 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 <ik $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 namas. 7 did. kam
bariai per du augštus. Vandeniu 
alyva šildomas. Garažas ir platus 
šoninis įvažiav. Prašo $22.500.

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
$10.000 Įmokėti. Septynių šeimų 

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

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL EZ“?
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

KITŲ NUOSAVYBIŲ

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

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

NETEKOME GERO LIETUVIO a. a. 
Stasio Gudinsko asmenyje, kuris mirė 
kovo 30 d. Hamiltone. Iškilmingai pa
laidotas bal. 2 d. iš Aušros Vartų Die
vo Motinos bažnyčios, dalyvaujant pil
nai bažnyčiai draugų ir pažįstamų, 
taip pat trims kunigams: mirusio pus
broliui Ben. Sugintui, dr. J. Tadaraus
kui ir dr. J. Gutauskui. Jo kūnas ilsisi 
šv. Jono lietuvių kapinėse prie Port 
Credit. Tai buvo ne eilinis žmogus — 
tvirtas kaip ąžuolas žemaitis, kuris, 
kentėdamas didžius skausmus, nuo ry
to iki vakaro giedojo šv. giesmes, sa
kydamas, kad tai padeda jam kentėti 
ir suramina, o bėgdamas iš tėviškės 
rūpinosi pasiimti savo senus tėvelius, 
kelionėje daug padėjo savo broliams ir 
seserims. Pasitraukdamas iš gimtųjų 
namų daug ką paliko, bet nepaliko se
no šeimos kryžiaus, kurį išsaugojo gy
vendamas Vokietijoje, dirbdamas Ka
nados miškuose ir vėliau savo farmoje, 
kurią turėjo netoli Delhi, Ont. Ir li
gos patale jis nesiskyrė nuo savo kry
žiaus, prašydamas, kad ir po mirties 
jį padėtų ant jo kapo. Tegu jis ilsisi 
ramybėje o jo tėveliams, broliams ir 
seserims reiškiame nuoširdžią užuojau
tą Kor.

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL, LE. 1-1432

Paaiškino
Miestietis: Kodėl jūsų 

stovi vandenyje?
Ūkininkas: Kad tokiam 

nesurugtų pienas.. .

karvės

karšty

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

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. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St W. (prie Lansdowne Ave.) 

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

pelningas ir didėjantis biznis; sa
vininkas išvyksta Europon. Kai
na $3.600.

PARKDALE IR WESTON RD. 
KRAUTUVĖS

Geruose prekybos centruose, vie
na tuščia krautuvė su dideliu prie 
statu dirbtuvei ar sandėliui ir 5 
kambarių butas antram augšte; 
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 $17-18.000. Kaina $55- 
67,000.

MIMICO
$1.500 imokėti, atskiras, gorų 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.

RONCESV ALLES — KING — 
QUEEN 
$6.000 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
$2.500 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.

BATSIUVIS IR BATŲ VALYKLA 
Ant. Queen St. prie Roncesvalles, 

geroj tokiam bizniui vietoj, nau
jai įrengta, modernios visos maši
nos, 8 vietų batų valymo suolas.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome lik kreiptis pas mus. Taip pat 

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



1962. IV. 26. — Nr. 17 (641) TĖVIŠKĖSŽIBURIAI
■S

7 PSL.

PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

va (prie Gladstone Ave.) \

BLOOR — INDIAN RD.
$2.500 jmoko 6 did. lamb.. mūr^ -•< 

mod, virt., alyva SikU dvigubas 
garažas, gražus kiemas. Vienas 
morgičius išmokėti. Parduos už 
$14.000.

Jane st. — st. johns
$3.000 Įmok., mūr., atsk., 7 kamb. 

per 2 augštus, 4 kamb. žemai, ga
ražas ir geras įvaž. Skubus ir pi
gus pardavimas, nes prašo tik 
$14.500

SWANSEA — WINDERMERE
$4.000 įmok., 6 kamb. naujos staty

bos, šviesiu pi., atsk., vand. aly
va šild., did. kiemas, privatus 
įvaž. Prašo $16.500. Vertas ap
žiūrėti.

JANE — RABY POINT
$7.000 įmok., naujos statybos, rupių 

plytų, 7 kamb. per dų augštus, 
gražus modern., visiškai įrengtas 
namas. Didelis sklypas, priv. įva- 
žiav., garažas. Tam, kas jieško 
gražaus ir gero namo, verta pa
matyti.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$8.000 Įmok., 14 kamb. tripleksas. 

Viskas Įrengta 5 šeimom — 3 bu
tai. Didelis ir gražus pastatas. 
Mėn. pajamos $200; plius 5 kamb. 
savininkui. Vienas morgičius, par
duos už $27.000.

HOWARD PRK. — INDIAN RD.
$4.500 įmok., mūr., atsk., 6 did. 

kamb., vand. alyva šild., platus 
šoninis įvaž., garažas. Namas arti 
parko ir susisiek. Ideali vieta, 
vienas morgiėius. Vertas dėmesio.

BLOOR — RUSHOLME RD.
$5.000 įmok., 10 did. kamb., 3 mod. 

virt., 2 vonios, šviesių pi., gražios 
išvaizdos, 2 garažai. Vienas 10- 
čiai metų morgičius. Namas arti 
Bloor kraut, ir susisiek. Geras 
pirkinys.

RUNNYMEDE — ANNETTE
$5.000 įmok., už gražų mūr., 6 did. 

kamb. namą. Kvadratinis planas, 
vand. alyva šild., mod. virt., gra
žus kiemas, garaž. Prašo $17^500.

BLOOR — DURIE ST.
$5.000 įmok., 8 kamb. per du augš

tus, mūr., atsk., 2 mod. virt., vis
kas tinka dviem šeimom, arti 
Bloor kraut, ir susisiek. Yra ga
ražas ir šoninis įvaž.

ANNETTE — EVELYN AVE.
$6.000 įmok., 8 kamb. per du augš

tus, gerų plytų, did. kamb., 2 
mod. virt., 2 vonios, vand. alyva 
šild., šoninis platus įvaž., gara
žas, įrengtas kamb. rūsyje. Vie
nas 10-čiai metų morg. išmokėji
mui. Pard. dėl ligos šeimoje. Sku
bus pardavimas.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417
V

Wasaga Beach, Stay nėr, Collingwood 
Ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

laupyk 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. • Visu narių gvvvbė apdrausta san- 

Jąupij. dydyje. ___ _ _ _ .. ^..7. L 4 .. —
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. 3-4912.

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
J. 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. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-0165 • -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.

10761/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

(buvęs
V Wally’s)

garage
Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave.
(Tarp Bloor ir Dupont)

Tel. LE. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
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

Skaitytojai pasisako
PAREIGA BALSUOTI

Čia esame sotūs, turime pastogę, bet 
nebeturime gyvenimo džiaugsmo, kurį 
turėjome savo gimtinėje. Visi svajo
jome kada nors grįžti į tą numylėtą 
gimtinės kampelį.

Tačiau ką praradome, turime patys 
ir atkovoti. Niekas kitas už mus ne
mirs, nors kovoje padėti galės. Tad 
jiėškokime užtarėjų už tėvynės laisvę 
ir svetimųjų tarpe. Jie padės kovą ves
ti, jei patys rūpinsimės Lietuvos lais
vės' atgavimu. Visi Kanados lietuviai 
džiaugėsi, kai premjeras J. Diefenba- 
keris pažadėjo iškelti JT Pabaltijo 
klausimą. Šio krašto žmonės, politikai 
rems mus kiek būsime čia organizuo
tas vienetas. Jie seka mūsų organiza
cijas, mūsų rinkimus. Siame kontinen- 
teskaitomasi su organizuota, stipria 
tautine grupe. Tad rimtai atkreipkime 
dėmesį ir aktyviai dalyvaukime bet- 
kurioje lietuviškoje veikloje, ypač 
viešuose LB rinkimuose, kurių rezul
tatai skelbiami viešai.

Balandžio 29 d. KLB Krašto Tary
bos rinkimuose dalyvaukime ne šim
tais, bet tūkstančiais.

Išmeskime iš savo galvų posakį “Ap
sieis ir be manęs”. Nesusinaikinkime 
patys savęs be laiko ir be reikalo.

J.'K. Rimutts

KAS VERČIA DRAUGAUTI?
Buvo svarbesnių ir žymesnių lietu

viškai reprezentacijai vietų Toronte, 
tačiau LB-nės Toronto apyl. atstovų 
jose nesimatė. Net ir kitos tautybės 
laikė mūsų vėliavą, nes neatsirado 
dviejų rankų iš 7.000 asmenų koloni
jos.

Bet..., lenkai tik pajudino pirščiu
ku savo Katyno žudynių minėjimui ir 
mūsiškiai, prisimindami Liublino uni
jos laikus, galvotrūkčiais ten nudar
dėjo! Negaliu suprasti, koks reika
las verčia mus su lenkais taip drau
gauti? O gal tai savos rūšies padėkos 
išreiškimas už jų tendencingus straips
nius spaudoje Vilniaus klausime, mū
sų tautos žeminime?

K. Baronas 
VKLS Kanados KV pirm.

LIETUVAITĖS LAIŠKAS 
IŠ SEINŲ

Gerbiamas Tamsta,
Pirmiąusia leiskite Jus pasveikinti

lietuvaitė. Gal būt daug tokių laiškų 
kaip ir mano Jūs gaunate kasdieną. 
Laiškų rašytojai visi esą neturtingi ir 
visi reikalauja pagalbos. O Jūs, Ger-. 
biamas’ Tėrtista, kiekvienam suteikiate 
pagalbos. Ir aš noriu būti paskaityta 
jųjų tarpe. Tik abejoju ar Jūs išklau
sysite mano prašymo. Gyvenu pas se
nus tėvelius. Gerai pažįstu skurdą ir 
vargą. Šie du mųsų namo neapleidžia. 
Aš baigiau 7-nias klases pradžios mo
kyklos. Norėjau toliau mokytis, bet, 
deja, negailestinga vargo ranka užtvė
rė man kelią. Labai troškau mokytis 
toliau, bet materialinės sąlygos nelei
do man mokytis. Ir todėl jaučiuosi nu
skriausta likimo. Neturėdama augštes- 
nio mokslo gal ir neturiu laimės. Aš 
gyvendama skurde ir varge labai ste
biuosi, kad pas Jus yra tokia organiza
cija, kuri užsiima vargšų šelpimu. Pas 
mus tokios organizacijos visai nėra, ir 
žmogui ištikus nelaimei nėra kur pa- 
sigelbėti. Aiškiai suprantu kaip sunku 
tėveliams žiūrint į mano nelaimę, kad 
dėl stokos pinigų ir drabužių negalė
jau mokytis. Bet ir jie vargšai nieko 
negali mah padėti. Tad, Gerbiamas 
Tamsta, nuoširdžiai Jūsų maldauju su
teikite man pagalbos. Neatmeskite 
nuo savęs manęs. Nes kas man belik
tų daryti? Jei galėtute Jkokių nors dė
vėtų rūbų ir apsiavimo atleiskite man, 
o jei rasis tai ir tėveliams. Tikiuosi, 
kad Jūsų gailestinga širdis išklausys 
mano męldimą. Mane labai domina. 
Ir kas ten Jūsų per šalis? Ar pas Jus 
taip daug visko yra, ar esate labai visi 

i turtingi, kad taip visiems padedate? 
į Mano nuomone tai gal ir tas, bet tei
singiausia bus, jeigu pasakysime, kad 
j ta šalis, tai šalis žmonių geraširdžių.
O! Aš labai norėčiau patekti į tokią 
šalį, kur nėra vargų. Oi! Kokia aš tada 
būčiau laiminga! i

Sukako man 18 metų. Dalyvauju lie
tuviškame chore.

Dar kartą nuoširdžiai ir karštai 
karštai Jūsų prašau padėkite man, o 

į aš Jums už tai būsiu labai dėkinga už 
Jūsų gerą širdį. Kas vakaras melsiu į 
Augščiausį Dievą, kad Jums suteiktų 
sveikatos ir laimės. ’

Mokesčius - muitą apismokėsiu pati 
'už gautą siuntinėlį. Na, baigiu rašyti 
į ir nekantraudama lauksiu atsakymo.

Su širdingiausiais sveikinimais ir 
linkėjimais iš tolimos Lenkijos.

Red. — Toliau seka Jietuviškas var-
ir palinkėti Jums viso gero ir ilgo gy-idas, pavardė ir pilnas adresas. Laiškas 
veninio. Norėčiau pasisakyti ir kas aš = rašytas 1962. II. vienam vilniečių vei- 
esu. Nors gyvenu Lenkijoje, bet esu kėjui Toronte. ' ’

Viešoji nuomonė ir pranašystės
žmonės yra smalsios būtybės: jie 

nori užbėgti laikui už akių ir sužinoti, 
kas atsitiks ateityje, šiam smalsumui 

j patenkinti jie renka Įvairiausias pra
našystes, nuomones ar gandus, kuriais 
galėtų, atspėti ateitį, čia yra net viešo
sios nuomonės tyrimo Įstaigos, kurios, 

! pagal surinktus duomenis, duoda atei
ties pranašystes.

Šioje srityje pirmaujančią vietą už
ima dr. George Gallup, kuris yra Ame
rican Institute of Public Opinion įstei
gėjas ir direktorius. Jis neseniai pa- 

! reiškė, jog visuomenės opinija dažno
kai yra išmintingesnė, negu ekspertų 

!ar valdžios sprendimai. Dr. Gallup pa
žymėjo, kad jeigu būtų buvę paklausy
ta visuomenės opinijos, galimas daik
tas, nebūtų Įvykęs II D. karas.

Vienas pirmųjų visuomenės apklau
sinėjimų, Įvykdytų Gallup darbo pra
džioje, lietė Amerikos apsiginklavimo 
reikalingumą. 1935 m. apklausinėjime 
visuomenė — apie 80% — pasisakė už 
didesni apsiginklavimą, stiprinant ka
ro aviaciją. Tačiau kongresas nenorėjo 
padidinti sumas apsiginklavimo reika
lams; armijos ir laivyno ekspertai sa
kė, jog ateities kare oro pajėgos ne
vaidins svarbaus vaidmens.

“Aš manau, jeigu tada būtų buvę 
paisyta žmonių valios, galimas daly
kas, būtų išvengta II D. karo”, — sa
kė dr. Gallup.

Gallup savo apklausinėjimų rezulta
tus išveda iš nedidelio skaičiaus žmo
nių, kurie atstovauja įvairioms Ame
rikos gyventojų ir vietovių grupėms. 
Jis teigia, kad jeigu iš pupų dėžės pa
imtoje saujoje bus 20 baltų pupų ir 
10 juodų, tai ir visoje dėžėje baltų 
pupų bus dvigubai daugiau negu juo
dų. šiuo principu jis ir grindžia savo

Tenka pasakyti, jog Gallup prana
šystės dažniausiai išsipildo, nors kar
tas nuo karto išeina priešingai. Vienas 
didesnių suklydimų įvyko prieš JAV 
prezidentinius rinkimus,guriuose run
gėsi demokratas H. Tmmanas ir res
publikonas Th. Dewey; 1948 m. rinki- 

imuose, Gallup žiniomis, aiškus laimė
jimas turėjęs atitekti resjiublikonų at
stovui, bet, kaip žinome, jis teko Tru- 
manui.

Taip pat pastebėtina, kad Gallup 
savo pranašavimuose yra nešališkas ir 
nepasiduoda kuriai nors partijai ar 
grupei. To, žinoma, nepaiso kitos pri
vačios “pranašavimo” Įstaigos, kurios 
skelbia propogandiškai nuspalvintas 
pranašystes. Antras po Gallup viešo
sios opinijos tyrime yra Elmo Roper, 
kurio duomenys yra dažnai tikslūs bei 
nešališki. ’

Ir lietuviams labai praverstų panaši 
itsaiga, kuri irgi galėtų, pagal surink
tus visuomenės pasisakymus, daryti 
vienokias ar kitokias išvadas.

Edv. šulaitis

Rusų sviestas - 
ligos priežastis

Jau kuris laikas R. Vokietijoje 
ir Berlyne siaučia dezinterija, ku
ria serga virš 36.000 žmonių. Ry
tinio Berlyno apylinkėse uždraus
ti betkokie susirinkimai ir žmo
nių susibūrimai. Pranešama, kad 
dežinterijos priežastimi buvo iš 
Rusijos atvežtas pasenęs sviestas, 
kuri sovietai atgabeno alkstan
tiems vokiečiams. ’

pranašavimus.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

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

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

International 
Driving School

WALDI
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. BRTCKUS atliek j Įvairins pi Ja
niną remonto darbus ir snstygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotos 
pijaninns. Telefonas LE. 7-3782.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncėsvalles 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. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

10b AbEtAIDE ST W.
- Roc4i 107 . ' / 

' Tėvūnas EM. 6-4182 

Toronto

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visų rūšiit automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

Naujieji kviečia senuosius skaitytojus ..ŠYPSENOS..
“T2” 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___ _____ ___ _______ __________ __ ...________
□ 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.

Slaptieji reiškiniai ir spiritistai
a * x ’

Prie Vatikano yra Įsteigtas in
stitutas sekti spiritizmo ir okul
tizmo reiškiniams. Jo vedėjas yra 
mokytas, pranciškonas T. Klop- 
penburg. Jis padarė savo institu
tui pranešimą", iš kurio paaiškėjo, 
kad šiandien visame pasauly yra 
per 50 milijonų organizuotų i 
Įvairius klubus spiritistų bei 
okultistų, kurie tariasi gali susi
rišti su mirusių žmonių dvasio
mis. Brazilijoj, kuri turi 40 mili
jonų gyventojų, pusė jų esą vie
na ar kita forma surišti su spiri
tizmu. Beveik visi gydytojai Bra
zilijoje esą spiritistai. Vaistinės 
taip pat. Receptai neišduodami, 
jei nepatvirtinami spiritistinės 
organizacijos. Gydytojų diagno
zės turinčios būti patvirtinamos 
spiritistinių seansų, net ir chirur
gija neapsieina be spiritizmo. Ne
seniai buvo padaryta viena sudė
tingiausių skilvio operacijų, kur 
pats operatorius - chirurgas vei
kęs mirusio garsaus vokiečio chi
rurgo prof. Sauerbrucho dvasios 
Įtakoje.

Brazilijos žurnalas “Reforma- 
dor” su pasididžiavimu rašo, kad 
Brazilija yra didžiausia spiritisti- 
nė šalis mūsų planetoj. Vien tik 
Riodežaneiro yra nemažiau kaip 
7.000 spiritistinių klubų. Brazili
jos paštų valdyba neseniai išleido 
pašto ženklus su atvaizdu Allan 
Kordek, spiritizmo veikėjo. Prie 
universiteto dirba specialios psi
chologijos, kitaip vadinamos, pa
rapsichologijos institutas, kuris 
tiria slaptuosius žmogaus gyveni
mo reiškinius. Savo bendradarbių 
tarpe turi žymių mokslininkų ir 

-iš Europos.
Spiritistų be^ okultistų nuomo

ne, kažkur "kosmoso erdvėse yra 
sutirštintos “antimaterijos” ma
sės, kuriose veikia žmogaus ma
tams svetimos “jėgos”; ten esą 
neveikia nei žinomi spinduliavi
mai. nei pritaikoma mums žino
mos kvantų ar bangų teorija.

, Ta “antimaterija” esanti už Ti
bų mums žinomo pasaulio, iš ku
rio spinduliai mus pasiekia per 
milijonus šviesmečių. Jokia spek
tro analizė “antimaterijų” nepa
siekia ir nieko negali pasakyti. 
Tos slaptosios jėgos priklausan
čios pasauliui, apie kurį kalbame 
kaip apie “aną pasaulį”. Jame 
nesą nei laiko, nei erdvės, nei ju
dėjimo, nei greičio mums įpras
ta forma. Ryšys su “antimaterį- 
niu” pasauliu esąs palaikomas 
spiritistų ir okultistų, kurie iš
bandytais būdais sugeba su juo 
susisiekti ir net gauti žemės gy
ventojams reikalingų žinių.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Sarastas vaistas, kuris palengvina 
Skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne .proble- 
ma! .

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

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Htrmberview Rd., Toronto.

Tikrai mano.. .■
— Tamsta turite labai gražius 

dantis, — sako kaimynė. — Ar jie 
tikrai tamstos? 4 .

— Žinoma, kad mano. Sumokė
jau ir net kvitą dar tebeturiu.

Palaiminimas
Komikas Fernandelis vilkėjo

sutaną, kai Italijoj buvo daromos 
“Don Camillo” scenų nuotraukos. 
Pertraukos metu prie artisto pri
bėgo maža mergaitė ir paprašė:

— Tėveli, prašau palaiminti 
mane.

— Aš neturiu teisės, vaikeli, — 
atsakė Fernandelis, — aš ne ku
nigas, tik vaidinu kunigą ...

ldomu, kad net ir materialisti
nis pasaulis, kaip bolševikų, pri
pažįsta slaptus reiškinius. Pvz. 
Leningrade yra parapsichologijos 
institutas. Jame veikia labai 
slaptas skyrius, kuriam vadovau
ja prievarta iš Tibeto atvežti bu
dizmo dvasiškiai - lamos, kurie 
treniruoja tarpininkus — mediu
mus ir dėsto įvairias aiškiaregys
tes. Tvirtinama, kad šie aiškiare
giai buvę panaudoti “žvejų laivy
no”, kuris dirbo prie Amerikos ir 
Kanados krantų 1960 m.

Spirististų bei okultistų sąjū
dis yra senas. Nei mokslo pažan
ga nepajėgė jų išveisti, nes gyve
nimas tebėra pilnas neišaiškintų 
reiškinių. Mokslinis domėjimasis 
tais reiškiniais yra normalus da
lykas, tačiau pasidavimas suve
džiotojų įtakai yra pavojingas, 
ypač nekritiškiems žmonėms. Po
puliarusis spiritizmas, peršamas 
masėms, yra sumišęs su prieta
rais, apgavystėm, ir nėra jokios 
garantijos, kad žmogus per tarpi
ninkus - mediumus pasiekia dva
sių pasaulį. Yra pranašingų aiš
kiaregių žmonių, bet tai tik išim
tys, kurios priklauso kitai katego
rijai. J. M.

— Palaukite, — pasakė mergai
tė, — jei jūs neturite teisės mane 
palaiminti, tai aš tuojau atnešiu 
savo lėlę. Ją tikrai galėsite palai
minti ...

Kalbėtojas ir plikis
Joseph Chamberlain darė pra

nešimą apie muitines. Vienas 
klausytojų nuolat pertraukdavo ii 
pastabomis: “Visai .klaidingai”. 
Chamberlain neteko kantrybės ir 
sušuko:

— Jei aš išdėstyčiau visas Prie
žastis, dėl kurių reikia pakelti ir 
sugriežtinti muitus, tai mano opo
nentui pasišiauštų plaukai.

— Visai klaidinga. — dar gar
siau suriko oponentas ir. nusi
ėmęs skrybėlę, parodė blizgančią 
plikę ...

Nuomonės
Wilde: “Kai buvau jaunas gal

vojau, kad pinigas yra svarbiau
sias dalykas; dabar, kai jau pase
nau, matau, kad tikrai taip yra”.

Shaw: “Nieko negaliu versti, 
kad jis, savo paties labui, laikytu 
mane savo -mėgiamiausiu auto- 

• u nu .
A. Huxley: “Lygiai, sunkaus 

darbo reikia parašyti blogai kny
gai. kaip ir gerai”..

Parinko Pr. Alšėnas

automobiliu,
ir kitokie visų rūšių

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra
___  arba

RO. 6-0811
Toronto 9.

DR. J. MATUL1ONYTĖ 
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. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(j rytus nuo 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).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSICa, R O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
f vaškas, popietis J ŠEPEČIAI, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN.

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 16% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
- - ’

DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont
Visi dalyvauja balsavime į Krašto Tarybą 
& sekmadienį, balandžio 29 d., visi atlikime savo tautinę pareigą, 
dalyvaudami KLB Krašto Tarybos rinkimuose. ,
BALSAVIMO TVARKA: Sv. Jono Kr. par. salėje: 10—2 vai. p.p. 
" Prisikėlimo par. salėje: 10—2 vai. p.p.

Lietuvių Namuose: 12—7 vai. vak.
Balsuoja visi pilnateisiai lietuviai, sulaukę 18 metų amžiaus. 
Balsuojama nedaugiau kaip už 30 kandidatų iš 55 sąraše.

KT rinkti Tor. apyl. rinkimų komisija

i Prisikėlimo parapijos žinios
— Visu įmanomu iškilmingu

mu atšventus D. Savaitės ir Vely
kų apeigas, nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie prie jų iškilmingu
mo prisidėjo. Ypačiai dėkojame 
organizacijų vadovybėms, pavyz
dingai tvarkiusioms adoraciją 
prie Švenčiausiojo ir visiems na
riams, kurie joje dalyvavo, Dėko
jame taip pat savo par. chorui 
ir visiems padėjusioms puošti baž
nyčią.

— Pirmoji vaikučių Komunija 
bus per Motinos Dieną, geg. 13 
d. Paruošiamosios pamokos yra 
sudažnintos: sekm. po 10 vai. Mi
šių ir antrad. bei ketvirtad. 7-8 
v. v. Per Atvelykį pamokos bus!

— Vaikučių, besiruošiančių 
Pirmai Komunijai, tėvelių pasita
rimas bus šį sekm. po paskutinių 
Mišių Vaikų Namuose. Bent vie
nas tėvų iš kiekvienos šeimos pa
sitarime prašomas dalyvauti, nesi 
labai svarbu.

— Vaikų choro repeticija — 
šį ketvirtad. ir penktad., 6 vai. v. 
Repeticijos labai svarbios, nes 
stropiai ruošiamasi vaikų opere
tės spektakliui.

— Šį sekm- katechetinės pamo
kos vaikučiams ir gimnazistams 
vėl bus dėstomos įprastose vieto
se ir įprastu laiku — po 10 vai. 
Mišių.

— Visus vaikučius ir tėvelius 
maloniai kviečiame aplankyti 
“Velykų Bobutę”, kuri sese
lių kviečiama, atvyks į Prisikėli
mo salę šį sekm., 4 vai. p. p.

— Jaunimo pasilinksminimas 
— šį sekm., 7.30 vaL vak. muzikos 
studijoje.

— Išsiuntinėti Motinos Dienos 
Mišių novenos laiškai. Novenos 
Mišios bus laikomos per visą ge
gužės mėn., 8 vai. ryto. Kviečia
me visus prisidėti. Kurie pagei
dautų atskirų Mišių, prašome tai 
specialiai paminėti.

— Sekm., gegužės 6 d., par. sa
lėje, Prisikėlimo vaikų choras sta
to operetę “Prie Koplytėlės”. Re
komenduojame visiems — ne tik 
vaikams!

— Gegužinės pamaldos per vi
są gegužės mėnesį bus laikomos 
kiekvieną dieną, 8 (ne 7.30!) vai. 
vak.

— Motinos Diena Prisikėlimo 
parapijoje, kartu su visa kolonija, 
bus minima geg. 13 d.

— KL Kat. Mot. d-jos Prisik. 
oar. skyriaus narių susirinkimas 
bus kitą sekm., gegužės 6 d. po 
Sumos muzikos studijoje. Susirin
kimas labai svarbus.

— Kitą savaitę par. kunigai Į

Gegužės 6 d,, sekmadienį, 5 vai. p.p 
Prisikėlimo salėje—
DANGAUS IR ŽEMĖS MOTINŲ GARBEI

MONTREAL, Que
.Bendra Komunija AV šv. Onos

PIRMOJI VAIKŲ OPERETĖ TORONTE

Pirmoji komunija AV par. šį
sekmadienį — balandžio 29 d. Su- dr-jos narėms — gegužės 6 d., 9 
mos f.' 
suteikiamas __________ ___ _
mentas. Šioms iškilmėms vado-

Mi- 
de-

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Susikaupime ir maldoje 

praėjo D. Savaitės pamaldos. Li
turginiame giedojime per visas 
dienas dalyvavo jaunimo choras, 
vad. kun. B. Pacevičiaus. Prisikė
limo pamaldose, kurios įvyko Ve
lykų rytą, buvo gausu tikinčiųjų. 
Muz. Gailevičiaus vad. par. cho
ras Prisikėlimo pamaldose pasiro
dė visame augštume. Prisikėlimo 
procesijoje pirmą kartą buvo pa
naudota naujoji monstrancija.

Kristaus karstas skendo gera
darių gausiai suaukotose gėlėse.

—• švenčių išvakarėse dviejuo
se bažnyčios languose įdėti vitra
žai pagal dail. J. Bakio projektą. 
Virtažai visuomenės yra šiltai pri
imti ir gerai vertinami. Vitražų 
gaminimą atlieka pats dailinin
kas. Šiuo metu yra užsakyta de
šimt mažesnių langų ir vienas di
dysis. ... Pirmuosiuose vitražuose 
vaizduojama “Kristaus prisikėli
mas” ir “šv. Mišių auka”.

— Sekmadieni 11 vai. šv. 
šios už a.a. Oną Kybartienę 
šimtmečio mirties proga.

— Šį sekmadienį pamaldos 
bažnyčioje vyks pagal naują j į,at
seit, vasaros laiką.

— Vaikams, besirengiantiems 
pirmajai Komunijai, pamokos — 
trečiadieniais ir penktadieniais 
6 vai. vakare, o sekmadieniais po 
11 vai. pamaldų.

— Gegužės mėn. 7.30 v. vaka
rais par. bažnyčioje vyks geguži
nės pamaldos. Būtų gera, kad visi 
galintieji atsilankytų į pamaldas, 
o dirbą ir negalį atsilankyti vaka
rais i bažnyčią, Marijos litaniją 
atkalbėtu kas vakaras savo šeimos 
tarpe. Pirmosios geg. pamaldos - 
gegužės 1 d.

— Šią savaitę parap. kunigai 
lankys : Burlington, Rosemount, 
Lauder, Davenport ir Glenholm 
gatves.

— Šį sekmadienį — Kanados, 
liet. bend. Krašto tarybos rinki
mai, o taip pat Toronto apyl. nau
jai išrinktosios tarybos ir organi
zacijų atstovų posėdis. Tik nuo 
mūsų visų bendro Įsijungimo ir 
aktyvaus dalyvavimo bendruome
nės reikaluose priklauso Kanados 
ir Toronto apylinkės bendruome
nės klestėjimas.

— Pakrikštyta: Motiejus Nas- 
vytis. Dalia Kristina Valiukaitė 
ir Viktorija Liucija Valiukaitė.

Vilkiukai ir skautai šį šeštadie
nį, bal. 28 d. 8 vai. ryto, visi tvar
kingoj uniformoj, su krepšiukais 
renkasi šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Iš čia vyksime į oficialią 
obuolių dieną. Mūsų rajonas tas 
pats, kaip ir pernai. Trinity sq.
2 g-vė į pietus nuo Dundas iš Yon-
ge. Prašome tėvelius vaikučiams 
padėti, kad jie geriau galėtų pa
sireikšti. Draugininkai

Liet. Evangelikių Moterų dr-ja 
šv. Jono Kr. parapijos salėje, 
Atvelykio sekmadienį, balandžio 
29 d., 4 vai. p.p., ruošia linksmą 
komediją “Teodolinda”. Be to, 
koncertinėje dalyje pasirodys mū
sų atžalynas. H. Rožaitis malo
niai sutiko padainuoti keletą jaus
mingų dainų. Po to bus kavutė. 
Ponios paruošė didelę, turtingą 
loteriją. Pobūvio pelnas skiriamas 
labdarybės tikslams. Prašome au
koti prie įėjimo. Valdyba

Skulptorius Dagys dalyvauja 
jubilėjinėj “Colour and Form” 
dr-jos parodoj Hart House meno 
galerijoj. Atidarymas — bal. 29,
3 vai. p.p. su muzikine programa. 
Paroda bus atidaryta iki gegužės 
19 d. kasdien nuo 12 iki 8 vai. v. 
Ši dailės dr-ja įsteigta 1952 m. 
Pradžioj jai priklausė tik nauji 
ateiviai europiečiai. Dabar yra ir 
sen. kanadiečių. Buvo ir keletas 
lietuvių, dabar — vienas. Dr-ja tu
ri 15 narių. Jos sekr. — J. Dagys.

PRIE
KOPLYTĖLĖS

žodžiai ir muzikinis pritaikymas kun. Br. Jurkšo.
Išpildo: Prisikėlimo parapijos vaikų choras. 100 jaunų artistų — linksma 
muzika su judesiais, gyvuoju paveikslu ir t.t.

Visi kviečiami!!! Įėjimas $1; vaikams 25 et.

pabaigoj, tą pačią dieną, ^us vaL Mišių metu.
ikiamas Sutvirtinimo sakra- __ s

mcuuu. oiuma i&niiiiicnia vauv- :
vaus J. E. vysk. V. Brizgys. Yra-
SosrjSŠfiiito'dSSVte:!Krašt0 Tar^. linkimuose ture-
vėliai eina Komunijos. Po Sumos
vaikučiai, šventes dalyviai, kvie- *7.7.• v■ .gaiesime fiami bendriems'pušniams AV
SS.6,’?11.™“ rLSL?y P".' lauks bendru^nės ažUa’i

Rinkimai.—ši sekmadienį, At-

mitetas. Juose dalyvaus ir J. E. 
vysk. Brizgys.

Organizacijų dėmesiui!
Balandžio 29 d. 16 vai., LN II 

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.
Dėl neturėjimo organizacijų at

stovų pavardžių bei adresų, o taip 
pat dėl neatsiliepimo organizaci
jų į pakartotinį apyl. v-bos prašy
mą per laikraščius juos prisiųsti, 
atskiri pakvietimai nebus siunčia
mi. Maloniai prašome visus punk
tualiai atvykti į posėdį, kuris pra
sidės punktualiai, neatsižvelgiant 
į susirinkusių skaičių.

KLB Toronto apyl. v-ba
SLA 236 kuopa 

kviečia visus atsilankyti į ruošia
mą pavasarinį pobūvį-šokius, ku
rie įvyks Liet. Namų salėje ge
gužės 5 d., 7,30 vai. vak.

Šokiai, loterija, užkandžiai ir 
įvarumai. Kviečiami visi kuopos 
nariai ir prijaučiantieji. L. R.

Verslo s-gos investacijos sek
cijoje balandžio 27 d., 8 vai. v. 
Lietuvių Namuose bus praneši
mas: “Kokios galimybės dabar ir 
ateityje žemės investacijoje”.

Verslo sąjunga teikia žinias iš 
įvarių verslo sričių, tad lankyki
me gausiau investacijos sekciją, 
kad ateityje daugiau įsijungtume 
į verslus. Verslo Sąjunga

Liet. Verslo S-ga 
planuoja pagaminti Toronte ir 
apylinkėse veikiančių verslininkų 
filmą. Jis liks kaip istorinė ir 
kartu reklaminė medžiaga. Todėl 
prašome lietuvius verslininkus 

_______________ j prie šio filmo gaminimo prisidėti 
lankys sekančias gatves: Albany: ir lėšomis. Kai pas jus atsilankys 
Ave., Bathurst St., Beatrice St., jš Verslo sąjungos žinių rinkėjai, 
Bellwoods Ave., Gore Vale Ave., neatsisakykite jas suteikti ir kar- 
Grace St., Howland Ave,, Isabel- tu prie šio darbo prisidėti._^ 
la St., Palmerston Blvd., Spadina 
Ave., Stafford St., Stanley Ave., 
Walmer Rd., Wellesley St., Wid
mer St., Wolseley St., Borden St., 
Carlton St., Chicora Ave., Clare
mont St., Clinton Ave., Euclid 
Ave., Kendall Ave., Major St., 
Manning Ave., McCaul St., Mon
trose Ave., Mutual St., Palmers
ton Ave., Parliament St.. Pembro
ke St., Prospect St., Robinson St., 
Sherbourne St.

Mirė Petras Meldon-Meldašius, 
gyvenęs Bellwoods Ave; senosios 
kartos ateivis!

Dr. E. ir M. Jansonai iš Bostono 
lankėsi Toronte pas savo bičiulius 
ir “TŽ” redakcijoj. Osterville, 
Cape Code, netoli prez. J. F. Ken
nedy vasarvietės, jiedu turi vilą 
“Audronė” ir kviečia tautiečius 
pailsėti geromis sąlygomis. Smul
kesnės informacijos — sekančiuo
se *TŽ” numeriuose atskirame 
skelbime.

Jiedu užsisakė “TŽ” ir paauko
jo $3. Dėkojame bičiuliams.

SLA 236 kuopa Toronte kviečia visus 
atsilankyti į pavasarinį balių,;

kuris jvyksXiet. Namų salėje gegužės 5 d:, 7.30 vaL vak.
Užmirškime dienos rūpesčius ir ateikime linksmai pra- 
leisti laikot. .

t Šokiai, loterija ir vaišės nemokamai.
Įėjimas tik $1.50.

... — V“,, . • ,ii i, ..........

Gegužės 12?d., šeštadienį,
7.30 vai. v., Prisikėlimo parap. salėje šalpos grupė “Daina” ruošia

TRADICINĮ KARTŪNO BALIŲ.
• Trys gražiausios suknelės bus premijuotos.
• Loterija, gėlių, valsas ir kitos įvairenybės.
• Bufetas pilnas visokių gėrybių.
• Gros Benni Fend orkestras. Įėjimas — $1.50.

Atvelykio džiaugsmas — 
Velykų Bobutė

Miškas aidi garsais ... Velykų 
bobutė skubiai stumia savo ratu
kus Toronto link ir jau bal. 29 d. 
4 vai. p.p., Prisikėlimo salėje no
rės pasimatyti su visais Toronto 
ir apylinkės mažaisiais. Tėveliai 
nepamirškite tos dienos, nes tada 
jūsų vaikučiai galės linksmai pra
leisti Atvelykio popietę, besi
džiaugdami Velykų bobute, jos at
vežtomis dovanėlėmis, šokiais, 
dainomis ir bobutės nuotykiais.

Lauksime visų!
Nek. Pr. Marijos Seserys

Į mokytojų suvažiavimą per At
velykį Montrealyje iš Toronto 
vyksta apie 20, iš Hamiltono 2 
mokytojai. Vieni išvyksta penkta
dienio rytą, kiti vėliau.

Eliz Abeth's
PRIVATI SUKNELIŲ 

PARDUOTUVE.
Labai nupigintomis kainomis 

parduodamos moteriškos suknelės.
959 DUNDAS ST. W.
Telefonas EM. 8-6297

J U O Z UI Z A L I A D U O N I U I.

po mylimai mamytei mirus Lietuvoje.

reiškiame gilią užuojautą —

V. ir V. Petruškevičiai

S. ir V. Petruškevičiai

(». ir J. Kazlauskai

D. ir A. Uogentai

Bankas “Litas” primena, kad
Pirmasis navasario koncertas dabar geriausias laikas visiems 4ruo”APvJh^

pEuSOvirtaozEu KrdsSėvt d daugumas ju išmoka puTmet“ 
K5i^X K̂5dS™0g”t ŠudrS“iaGU?XsMr 
v., AV salėje. Visi kviečiami da- S“ ‘
lyvauti šioje lietuviškos muzikos IRP2fn

- - : kanų. Be to, duoda nemokamą
! $2.000 gyvybės apdraudą, kuri 

pačiam kainuoja 0,8%.

pas i “Litą”, kadangi balandžio 30

ir dainos šventėje.
šį šeštadienį ir sekmad. Mont- i “Litui 

realyje įvyksta Kanados lietuvių Į Tuo .būdusu draudimu palūkanos 
mokytojų suvažiavimas. Mūsų ^ _ . ' - .mokytoju suvažiavimas. Mūsų viršija 5%. Kam laikyti pinigus 
mokytojai, susirūpinę jaunąja kitur ir leisti jais naudotis kita- 
karta, čia suvažiavę, svarstys la- Jaučiams? “Litas” turi pakanka- 
bai svarbius klausimus. Pasitari-! mai pareiškimu paskoloms ir ga
niuose aktyviai dalyvaus ir mūsų lį saugiai išskolinti savo pinigus 
jaunimas — studentija. Todėl vi- lietuviams.
si, kuriems rūpi ir kurie domisi Į Rosemjl>nto «Uto” skyrius sėk- 
jaunnno klausimais, prašomi da- mingai plečia savo operacijas. Lig 

gyvauti suvažiavime Suvažiavimo šiol6jauK istojo n *nauju narių, 
pradžia: seštadienj. balandžio 28 gautaJ virš $1JO000 indėliu, pada-. 
d., 9.30 v. ryto, seselių namuose. ryta $?,6 000 išmokėiimų ir gauta.

Rengiasi santuokai: Jonas Sil- $30.000 sumai pareiškimų pasko- 
veriius Geležiūnas su Gražina loms.

: Astrida Januškevičiūte, abu AV 
narapijos. Leo Gendron, šv. Tre
jybės par., su Elena Mackevičiū
te, AV parapijos.

. Lietuvių Klubo valdyba ši sek-1
i madienį, balandžio 29 d., 2 vai J
i p.p. šaukia visuotinį šėrininkų su
sirinkimą. Bus svarstomas svar-į 
bus sklypo pirkinio reikalas. Visi!

AV parapijos choras yra pada
ręs labai didelę nažanea. kuri ryš
kiai buvo matoma per šv. Velykų 

; Mišias. Su susidomėjimu montre- 
! aliečiai laukia jau paskelbto kon- 
i Pr. R.
j

Dail. A. Valinskas nupiešė 
j dailią viniete AV par. biulete
niui, o T. Parkaitis. Peck Printingi Pasukti laikrodžio rodyklę vie- klubo nariai kviečiami dalvvau-: ' • • i * j-na valanda nrinkin niin čin col-mo ?• ?. UdlJdl KVlCLldini UdiyvdU Q, Savininkas, atspaude.I na vaianaą priekin nuo šio sekma.- ti. Greičiausiai tai bus kartu ir

i j:___ • _ rt____t ____ z. _ -rv______ - - _ - * . . .. _________________ ______ _______ ~dienio 2 vai. ryto. Prasideda die- paskutinis susirinkimas prieš va 
nos šviesos taupymo laikas EDT. saros atostogas.

“TŽ” bendradarbių pobūvis-va- 
karienė — gegužės 12 d., 7.30 vai. 
Prisikėlimo muzikos studijoje. Ta j . . . .
oroga bus aptarti sėkmingesnioi LlCtUVIU Studentų 
bendradarbiavimo klausimai.

DEKORATORIUS
• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044
SBBHnSRBRMMMSBHMBK

O’KEEFE
FRONT & YONGE

O’KEEFE CENTRE
SUBSCRIPTION SERIES

DRABUŽIU VAJUS Suvalkų lietu- 
viams Pr. savaite buvo pa-

’ siųsta fi siuntiniai. Aukojo: P. Mon. 
(vila. J.V^si|inusk?s. J. Leleckienė, J» 
Seidys. P. Jnkšvs. E. Intas. J. Jurgutis, 
J. Lukoševičius. E. Zibaitė, B. Jurkie
nė, p. Kardeliai, B. Makauskienė, p. 

’ Vieraičiai.
ZiniOS Pinigu pašto išlaidoms aukojo: P.

** Montvila — S5, E. Intas — $10, B.
EGZAMINAI Toronto un-te vyksta j Jurikenė — $3, p. Vieraičiai — $5. 

įtemptai. Prakaituoja ir visi lietuviai' Norintieji paaukoti dėvėtų dar gerų 
studentai. Net Velykų atostogų jie ne- drabužių ar persiuntimo išlaidoms pi- 
turėjo, nes Velykų antrą dieną turėjo nigu prašomi skambinti J. Kesgailicnei 
stoti į “kovą” — tęsti egzaminus.

STUD. PUNDŽIŪTĖ, vyresnės kar
tos ateivių dukra, studijuoja Tojonto 
un-te farmaciją.

A. DAILYDĖ ir V. KVEDARAS, 
baigę odontologiją Toronto un-te, iš
vyko į karinę tarnybą 3 metams ir yra 
pakelti į kapitonų laipsnius.

A. PUSVASKIS IR PILKAUSKAS
studijuoja šv. Augustino kun. semiuaJ nį 3 30 k p * Canave-

, ral. Orlaivis su visai įrankiais sve- 
IKA gyvena šv. Kazimiero kolegijoje, | na 73O.SV- Menuli turėtų pasiek- 
i Romoj, ir studijuoja teologiją, šven-1 ti ketvirtadienio rytą 8.55 vai., 
ičiu proga atsiuntė sveikinimus savojnuiėkes 229.541 mylia. Orlaivio 
bičiuliams. _____ u;__-------------

! PO-7-5956. Iz. Mališkai RI-75846, A. 
Rusinui DO-6-7231.

Vajaus talkininkų vardu Iz. Mališka

Raketą į mėnulį
iššovė amerikiečiai pr. pirmadie-

---------  Sekima apsunkino elektroninės
DR. V. D. KVEDARAS, baigęs odon-'

Verslo Sąjunga
Arthur Maloney, žinomas lietu

vių bičiulis vėl bus konservatorių 
partijos kandidatu į feder. par
lamentą Toronto Parkdale apylin
kėje. Nominacinis susirinkimas 
šaukiamas gegužės 4 d., 8 vai. v., 
Parkdale Collegiate Auditorium, 
209 Jameson Ave. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus Darbo min. M. 
Starr. Rengėjai maloniai kviečia 
dalyvauti ir tos apylinkės lietu
vius. Bus meninė programa ir 
priėmimas. A.

Liet liberalų sus-mas 
penktadienį’, balandžio 27 d., vak. 
Liet. Namuose II a. Bus aptarta, 
kaip prisidėti prie ateinančių Ka
nados fed. parlamento rinkimų. 
Liberalinės minties lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Klubo valdyba
“Dainos” susirinkimas — bal.

29 d.. 3 vai. p.p., pas E. Aleksie-I 
nę, 59 Pacific Ave; tel. RO 9-7911. 
Kartūnų balius jau čia pat — ge
gužės 12 d. — todėl yra daug rei
kalų aptarti. Visų narių dalyva
vimas būtinas. Kviečiame ir vieš
nias, pritariančias šalpos darbui.

Valdyba
Pabaltijo Moterų Tarybos suva

žiavime iš Toronto dalyvavo p. 
Butkevičienė, p. Jurkevičienė ir 
p-lė V. Judzentavičiūtė.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!. Londoną. Windsora. Hamil
toną. North Bav. Šndburi ir kitur.

30 DF.WSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nanii minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Tai. 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
14537.

Skubiai 
parduodamas 

modernus 
tripleksas 
gerom sąlygom.

Kreiptis tel. RO. 6-3854

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmeną krautuvėn

Z,
i 212 bundas St W. Tel. LE. 2-9547 

,J. BERŽINSKAS
• Užsakymai priimami ir paštu.

Jau parduodama!
Tik nuo $15 už 10 pastatymų! 

Rašykite į O’Keefe Centre 
ar skambinkite užsakymui 

EM. 3-7387

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaisių pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios. ramu
nėlės. zubraŽolė. "C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — ROLEX. KEYSTONE RFLL HOWELL
,. ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FNI 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

tologiją, jau atsiuntė “Tž” redakcijai 
savo nuotrauką ir trumpą biografiją. 
Taip pat ir dr. A. Dailydė. Lau- 

Įkiame to paties ir iš kitų baigusių 
> universitetą ar kitas augštąsias mokyk
las. Prašome paskubėti.

sistemos sugedimas — neveikė 
nei radijo, nei televizijos sistema. 
Į signalus nuo žemės ner.eagavo. 
Tai 8-tas amerikiečių toks ban
dymas.

Sovietai iššovė dar vieną sate-
i turintieji automobilius AT-i litą žemės orbiton.
SILIEKA MOKSLE. — Toronto profe-! 
šoriai nustatė, kad studentai, turį nuo- Į 
savus automobilius, yra daugiau atsi-j 
likę moksle.

I’ Tai tikra tiesa. Daugelis jaunuolių 
jau gimnazijoje pradeda blogai nioky-' 
tis, kai įsigyja automobilį. Beveik 80- • 
90% jaunuolių palieka mokyklas, kai ‘ 
nusiperka automobilį ir susiranda mer-: 
gaites. Aš dar pridėčiau, kad ir tele-■ 
vizija neprisideda prie mokslo pažan-; 
gumo. Kr. j

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pastatai-Zeme-Draudimas-Paskolos

Rosemount, 12 butų po 4 atskirus 
kambarius. 7 metų. Nuomininkų šil
dymas. Išnuomoti po $65 kiekvie
nas. Paskola $60.000 iš 514 %. įmo
kėti $10.000. Prašoma $75.000.

P. Adamonis, RA. 2-2472

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- 
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pic IX): 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.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

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. 9-154.3.

SWANSEA. $3.000 įmokėti, atskiras namas, vandens apšildymas. 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900.

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu. įmokėti apie $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 metų senumo, modemiš
kai įrengtas. Įmokėti $4.000. Randasi prie Queenway ir Royal York g-vių.

KRAUTUVĖ — BLOOR ST.. $19.000 įmokėti, 2 m<xlcrniški apartamentai ir 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.

4 SEIMŲ, $5.000 įmokėti, modemiškai įrengtas. Nuomos $3*20 mėnesiui, 
plius sklypas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimu H’gh Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




