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Tėvai ir poteriai
Išeiviniame gyvenime problemų nestokojame. Daug jų iškelta, 

daug svarstyta ir aar daug jų laukia. Vienos jų yra trumpų distan
cijų, kitos ilgalaikės. Pirmosios išnyksta su laiko slinktimi, kitos 
gi kybo, lyg Damoklo kardas, laukdamos vienokio ar kitokio po
sūkio. Jos drumsčia mūsų gyvenimą, ypač tais atvejais, kai nema
tyti aiškios linkmės, kurion tektų visiems rikiuotis. Kyla įvairios 
nuomonės, siūlymai, diskusijos, kuriose pagrindinės linijos tik 
palengva išryškėja.

Pastaruoju metu problemų eilėje atsirado ir ... poteriai. Ro
dos, toks paprastas ir aiškus reikalas. Normaliose sąlygose jis nie
kad nekiltų, tačiau mūsiškėse ir jis įsirikiavo diskusijų plotmėn. 
Amerikinio gyvenimo painiavose net ir paprasčiausi reikalai tampa 
nepaprastais. Juk niekam nekiltų klausimas Lietuvoje, kuria kalba 
mokyti vaikus maldų. O čia jis tapo diskusiniu klausimu, kuris 
iškyla netik spaudoje, bet ir susirinkimuose bei suvažiavimuose, 
kur paliečiami auklėjimo reikalai. Lietuviškai galvojančių susirū
pinimas išsilieja ir įvairiais proginiais pasireiškimais. Būdinga 
ir tai, kad susirūpinimą rodo ir tie, kuriems maldų mokymo reika
las nėra artimas. Tai primena tuos veikėjus, kurie, kadaise patys 
tolokai stovėdami nuo religijos, ragino kurti Amerikoje lietuviškas 
parapijas. Galima svarstyti jų rūpesčio motyvus, bet netenka abe
joti jų tautiniu nuoširdumu. Gal dalis jų ir nėra tikinčiųjų eilėse, 
tačiau tai nereiškia, kad jų pastebėjimų nereikėtų paisyti. Nevisada 
kritiškos pastabos tikinčiųjų bendruomenei laikytinos užsipuoli
mais. Jos gali būti nemalonios, bet teisingos. Juk neviskas tikin
čiųjų bendruomenėje yra idealu. Kol pastebėjimai nėra užgaulio
jimai, yra verti dėmesio.

• • •
šiuo metu iš įvairių pusių girdėti balsai dėl lietuviškų maldų 

mokymo bei vaikų paruošimo religiniam gyvenimui. Vieni pasi
sako už vien lietuviškų maldų mokymą, kiti gi iškelia sunkumus 
ir abejones. Galimas .daiktas, yra šeimų, kurios tą klausimą laiko 
seniai išspręstu. Jų nuomone, geriausias sprendimas — visiškas 
nesirūpinimas. Esą' užtenka pavesti visą reikalą vietinei mokyk
lai ąr parapijai — angliškai ar prancūziškai, šiai grupei priklauso 
ypač tos šeimos, kurios kapituoliuoja prieš aplinką ir nori greičiau 
savo vaikus įliedinti į vietinį gyvenimą, šiai pagundai pasiduoda 
ypač tos šeimos, kurios gyvena toli nuo lietuvių parapijų. Reikia 
betgi aiškiai pasakyti, kad toks klausimo sprendimas yra pats blo
giausias. Tai pabėgimas nuo šeimos atsakomybės savajai tautai. 
Jeigu smerkiame dezertyrus iš karinio fronto, kur sprendžiamas 
“būti ar nebūti” klausimas, turime smerkti ir tokią šeimų laikyse
ną, kuri prilygsta pabėgimui. Juk šiuo metu mūsų frontas yra gy
vybinės reikšmės.Jis-nėrą karinis, tačiau nemažiau lemiantis. Kiek 
šeimos dabartinių metai padedamos latų veiksmų, aiiaikyš, tiek 
būsime laimėję lietuviškos gyvybės. ‘ t

• • •
Vaiko paruošimas religiniam gyvenimui yra svarbi auklėjimo 

sritis, kurios nė viena lietuvių šeima neturėtų apleisti. Vietinės 
mokyklcs trip v’spurišk'': rp.ir/.?. "f.’ko y,kad 
auklėjimui beveik nelieka vietos. Atsisakyti ir religinės srities, 
kuri žymia dalimi tebėra tėvų rankose, reikštų nepanaudoti svar
bios galimybės. Ten, kur vaikas įjungiamas i religinį gyvenimą 
nelietuvių kalba, įstatomas ir į nelietuvišką visuomeninį gyveni
mą. Tai vieni tų vartų, pro kuriuos vaikas išeina iš savo lietuviš
kos šeimos, parapijos ir tautos. Be to, vaiko religinio gyvenimo 
ateitis tuo būdu anaiptol nėra užtikrinama. Atitrūkimas nuo dva
sinio šeimos ryšio sudaro pavojų vaiko ateičiai. Nebranginąs šei
mos tradicijos asmuo paprastai gana lengvai netenka savo religi
jos, pereina kiton arba visai nutolsta nuo jos. Pvz. Quebeco pran
cūzai, persikėlę i Ontario prov.. lengvai netenka savo katalikybės, 
nes atitrūksta nuo savo tradicijų. Apskaičiuojama, kad jie šiuo 
būdu jau prarado apie 60.000 tautiečių, kurie ir suanglėjo ir su- 
protestantėjo. Panašus pavojus gresia ir mums. Lietuvių šeimos 
turėtų budėti, kad vaikai neatitrūktų nuo religinių lietuviškos 
šeimos tradicijų, kurios turi apimti ir maldų mokymą, ir paruo
šimą pirmajai Komunijai bei išpažinčiai, ir Sutvirtinimui. Ištiki
mybė savajai lietuviškai šeimai yra moralinė dorybė, ir jos nepai
symas yra savų pagrindų naikinimas.

• • •
Maldų mokyme ir aplamai lietuviškame vaiko paruošime reli

giniam gyvenimui daug pasitarnauja kunigai, vienuolės, mokyto
jai; Bet jie visi šaukte šaukia: nebegalime su vaikais susikalbėti 
lietuviškai! Netik į lituanistinę mokyklą, bet ir į tikybos pamo
kas daugelis vaikų ateina su tokiu menku lietuvių kalbos mokė
jimu, kad kunigai ir vienuolės negali jų paruošti pirmajai Komu
nijai lietuviškai. Jau daug kur, ypač JAV. jie yra priversti grieb
tis anglų kalbos, juoba, kad ir tėvai nekartą to pageidauja, čia 
ir yra ta kritiškoji kryžkelė. Vaiko lietuvišką paruošimą apspren
džia netiek kunigai, kiek šeima. Jei vaiko kalba šeimoje yra ne
lietuvių, tai tokia ji bus ir bažnyčioje. Taigi, lietuviškų poterių 
raktas pirmoje eilėje yra tėvų rankose. Pr. G.

Kas
PASAULINĘ PARODĄ

1967 m., minint Kanados nepri- 
klasomybės šimtmetį, norima su
ruošti Kanadoje, tikriausia. Mont- 
rcalyie. Parodai ruošti leidimas 
tūri būti gautas iš Tarptautinio 
Parodu Biuro. Šiuo metu pasauli
nė naroda vyksta JAV, Seatle 
mieste.

ONTARIO MOKYTOJŲ
KONFERENCIJA įvyko Toron

te povelykinę savaitę. Svarstytas 
gimnaziiu programų keitimas, 
mokvtom geresnis paruošimas ir 
prieita išvados, kad visas auklėji
mas daugiausia priklauso nuo tė- 
v’i Gimnazijose nuo 9 skyriaus 
nmerama bus suskirstvta į 3 ša
kas: humanitarinių moks’ų. ama
tu ir komercine. kuriu viena mo. 
kinvs galės pasirinkti ir toie sri- 
tv*e nėriau nasiruošti prieš sto
damas į un-tą.

•
VIRS $10.000 UŽDIRBANČIU 

n»r metus visoie Kanadoje yra 
tik 75.000 gyventojų.
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Okupuotos Lietuvos moksleivės pavasarį: Ar išlaikėm egzaminus? O Karpatų kalnais ar jau eina 
pavasaris?...

' .t į

. Jf

Pertvarkymai sovietu, imperijoj
Pavasaris šiemet ne tik Svedi-' , ,, pik i s

joj, bet visoj Europoj labai suvė-; .... J ° ,1 ...
lavo. Juo ūmesni jo pirmieji: Musų koiespondentas Švedijoj 
žingsniai.

Lygiai toks, kaip šiemetinis pa- j 
vasaris — suvėlintas, bet nesulai
komas — daugeliui atrodo ir tasai 
sovietinio valdymo vidaus vyks
mas, kuris vadinamas “destalini- 
zacija”. šios rūšies optimistai, tie
sa, daugiau rėmėsi iki šiol ne tiek 
apčiuopiamais faktais, kiek savo
tišku “neišvengiamos būtinybės” 
tikėjimu. Pastaruoju metu vis dėl
to tokių faktelių padaugėjo. Nors 
jie, paskirai imant, nėra labai 
reikšmingi, tačiau verti suminėti.

Atėmė 700 medalių
Sov. S-gos AT išleido potvarkį, 

kuriuo atimti medaliai iš 700 bu
vusių enkavedistų, bei kagėbistų, 
apdovanotų 1944 m. už ypatingos 
užduoties įvykdymą. Tatai liečia 
deportuotųjų Kaukazo tautų, Kry
mo totorių ir Volgos vokiečiu bu
delius. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad jiems vadovavo ne kas kitas 
kaip generolas Ivanas Serovas, 
pabaltiečių tautžudys nr. 1. Tai 
jis. kaip žinoma, paruošė pirmųjų

naujo Kanadoje?
PENKIOLIKOS VAIKŲ 000 kasmet. Kovo mėn. visoje Ka- 
MOTINA buvo išrinkta Kana-jnadoje buvo 560.000 bedarbiu.

Tai sudaro 8.7% visos darbo jė- 
"jos.

dos “Mother of the year”. Artė
jant Motinos Dienai, kiekvienais 
metais motinos būna tuo būdu pa
gerbiamos. Šiais metais buvo iš
rinkta ponia Ch. Desmeriles iš 
Quebeco provincijos, turinti 15 
vaikų ir dar randanti laiko dalv- 
vauti apylinkės visuomeninėje 
veikloje.

KANADOS GYNYBOS
PAREIGŪNAI išleistoje bro

šiūroje pareiškė, kad karo atveju 
staigus nuolimas gali būti pradė
tas ne tik bombonešiais, bet ir ra
ketomis. naleistomis iš nevande
niniu laivu. Tokiu atveju būtu 
sunku ir laiku p°rsnė*i anie atei
nanti pavoju. Nesiūlomi jokie 
'gelbėjimosi būdai: natys gvvento- i

Kaina 100

Leidžia 
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugija.
941 Dundas St. W^ 

Toronto 3, Ont., Canada 
Telefonas 3684813

Savaitės įvykiai
JAV PREZIDENTO ĮSAKYMU PRASIDĖJO ATOMINIŲ BOM

BŲ BANDYMAI ATVIRAME ORE. Jis tai padarė po ilgo delsimo, 
savo karių ir atomo ginklų specialistų raginamas. Esą JAV negali 
būti atsiliKusios nuo rusų atominio pajėgumo, kuris buvo išbandytas 
prieš kelis mėnesius. Kaip žinome, tie atominiai bandymai nebuvo 
Kartojami per paskutiniuosius trejus metus. Toks buvo susitarimas. 
Dabar, kai Amerika pradėjo savo bandymus, nes rusai pirmieji su
laužė susitarimą, bolševikai ir visos jų agentūros užsieniuose, pasi
vadinusios įvairiais vardais, o daugiausia “taikos saugotojais” šoko 
protestuoti. Bolševikai nori turėti monopolį “taikos apaštalų”, kurių 
jiems pasiseka prisižvejoti neišmanėlių eilėse visose pasaulio dalyse. 
Tikrumoj didžiausi pasaulyje kri *—y—;— ------- —----- -————
ninalistai yra dabartinė bolševi

kų imperija — komunistinė Rusi
ja. Kiti gali kitaip tvirtinti, bet 
lietuvis turi patyrimo ir išskaito 
dabartinių įvykių esmę. Taigi, 
kriminalistas šiandien protestuo
ja, kai kitas nori pasigaminti 
ginklą apsiginti nuo jo grėsmės.

Britanijos min. pirm. Macmil
lan lankėsi JAV ir Kanadoj. Jis 

tarėsi dėl dabartinių atominių 
ginklų bandymo, Britanijos įstoji- 

hno į Europos Bendrąją Rinką ir 
kt. biiprėjant V. Europai su Pran
cūzija, anglo-saksų pasauliui rūpi, 
kad Vakarų vadžios neištrūktų iš 
jų rankų. Europos reikalai verčia 
.viacmillaną važiuoti Į Kanadą ir 
?ia derinti savo ir angliškųjų 
kraštų reikalus.

Indija atsisakė pradėti derybas 
dėl sienų su Raud. Kinija, koi 

Kinijos kariuomenė neišeina iš 
indijos žednų. Kinija mano, kad 
ginčytinų ;su Indija žemių yra 
apie 51.000 kv. mylių. Manomą, 
kad Raud. Kinija dar žygiuos to
lyn Induos žemėsna.

Indijoškomunistai — nevienin
gi. Visą savaitę trukusi Indijos

i mais, tai esą ženklas jog Kadaras1 
: ketinąs pradėti platų vadovaujan- •

i deportacijų planą. Dar žiauresnis 
buvo jo siautėjimas, kai 1944 m. 
tiesiai iš Kaukazo jis buvo atsiųs
tas Lietuvon. Beriją likvidavus, 
berovas buvo dar paaugštintas, 
paskirtas jo įpėdiniu, 1955 m. ly
dėjo Chruščiovą Londonan ir bu
vo anglų spaudoje deramai atžy
mėtas kaip Pabaltijo tautžudys. 
1958 m. “armijos generolas” Se
rovas, kaip ir jo čekistinis dvynis 
gen. Kruglovas (vadovavęs Lietu
vos partizanų naikinimui), buvo 
tyliai pašalinti. Kol jiems betgi 
nebuvo atimti medaliai, tol nebu
vo aiškaus ženklo, kad šie lietu
vių tautos budeliai būtų tikrai pa
tekę nemalonėn.

Ką tik Maskvoje pasibaigusia
me XIV-me komsomolo suvažia- 

| vime buvo iš naujo prisimintas 
stalininio persekiojimo laikotar
pis ir prieškariniai valymai, ku
riu aukomis buvo tapęs ir komso
molo ck. Buvo perskaitytas ilgas 
sąrašas asmenų, kuriuos Stalinas 
likvidavo vien tik įtarimo pagrin- 
lu. Vėliau jie. — sakė kalbėtojas.: 
- buvo rehabilituoti. tačiau tada 

•’''buvo gyvuhi tarpe. Neprisikels.

gusiu šautuvu. Nuo to laiko jo 
kairioji ranka nėra pilnai sugiju- 
si. Ji kelia rūpesčio gydytojams ir 
jo draugams.

Salan sėdi Prancūzijos kalėji
me. — Iš tardymo paaiškėjo, kad 
jis, vadovaudamas slaptai karinei 
organizacijai, neturėjo konkrečių 
planų sutrukdyti Alžerijos atsky
rimo nuo Prancūzijos. Be teroro 
aktų ir pavienių veiksmų, bendro 
plano nebuvo.

Alžerijos arabai, gyvenantieji 
kaimuose jau jaučia karo veiks

mų paliaubas, nes ten nėra apsi
gyvenusių prancūzų, kurie palai
kytų prancūzus teroristus. Pran
cūzijos vyriausybė ir Alžerijos 
laikinoji pereinamoji vyriausybė 
energingai imasi priemonių tero
ristams likviduoti.

Argentinos kariai perima visas 
valdžias. Buenos Aires uoste sto
vi karo laivai su patrankomis, at
kreiptomis. į miestą, ir jūrininkai 
patruliuoja miesto gatvėse. Prezi
dentas valdo dekretais. Kariškiai 
sėdi valdžios įstaigose. Dekretu 
jau panaikinti kovo 18 d. rinkimu 
rezultatai. Dabar kyla klausimai: 
kas atsitiks šu peronistais ir jų

komunistų tarybos konferencija organizacijomis; antra, ar kariš- 
nesutarė nei dėl vadovybės. Indi- kiai yra pasiryžę valdyti kraštą? 
jos vyriausybė, protestuodama
nrieš Kinijos veržimąsi į jos te-

■ . i.cr.ją, a.šis::.;?jsicisa s..vo ko-(QŲQ komunistų partijos narių. 36, 
j mumstus j gegužes 1 d. iškilmes’ ooO.OOO gvvena Rusijos ir Kinijos 
i/eipinge. inuijos komunistų de- i valdomose teritorijose. Iš 2.000. 
legacija, dalyvavusi Maskvoje ko- oqo.qoo laisvųjų žmonių visame 

I munistų partijos garsiame’XXII- j pasaulyje yra tik 4.000.000 komu- 
rame kongrese, nepalaike Nikitos nistu iš ju 1.750.000 — Indonezi-

Pasaulio komunistai. — Tvirti
na. kad -ną-v’"- vra 40.000.

? P . V | užsipuolimo ant Kinijos komunis-
cių n piaeityje susikompiomita-Įtu Rusijoj vykstąs dcstalinizaci- 
vusiu komunistu valvma. •• o „ic-o,čekoslovakiios valdžia aimšč 10s Procesas Indijos komunistų LCKOSlovaKiJos vaiozia au&sc. ;farnp snini.kjai nerevvenamas ir 
karo teismui perdavė buv. vidaus 
r. ministerį Baraką, pernai nete
kusį malonės. Apkaltintas speku
liacija užsienio valiuta, jis gavo 
15 m. kalėjimo. Už tos rūšies nu
sikaltimus sovietai baudžia mirti
mi. kaip tai neseniai parodė 3 i prezidentu ir būsimi vizitai Mek- 
įvykdyti mirties sprendimai Vii- sikos vyriausybei.

žinoma, nė Chruščiovo aukos, jei
gu ir iam užeitu noras jas kada'

tarpe smarkiai pergyvenamas ir 
nevienodai vertinamas.

Kubos pabėgėliai pradeda bai
mintis, kad Amerika linksta prie 
koegzistencijos su Castro valdžia. 
Tą rodo susitikimas su Brazilijos

joj. Taigi, nuošimtis bolševikų 
yra mažas, tik jie sugeba visur 
kelti didelį triukšmą.

JAV raketa pasiekė mėnulį, 
kaip buvo numatyta, bal. 26 d. ry
tą. Kadangi neveikė elektroniniai 
smegenys, mokslininkai nuo iššo- 
vimo vietos negalėjo perduoti jo
kių signalų. Taipgi neveikė radijo 
nei televizijos siųstuvas, ir todėl, 
nebuvo įmanoma gauti lauktų 
duomenų. Tai visdėlto naujas 
amerikiečių žingsnis erdvių ty
rime.

niuje.
Pertvarkymai Lietuvoj

Lietuvoje ir apskritai Pabalti- - -—-----------
jy tuo tarpu dar nematyti pana-įlurci° nelaimingą jvykj su spro- 
saus pobūdžio reiškinių. Maskvo
je sukeltos bangos, kiek tai liečia 
destalinizaciją, iki šiol į Baltijos 
pakrantes vėliausiai atsimušdavo. ... . . . . XT. . ,
Kol kas čia didžiausias rūpestis—; PLB valdyba, reziduojanti To-1 Pirmasis seimas buvo Niujorke, 
naujais pagrindais pertvarkvti že- ronte. savo posėdyje nutarė .šauk-i Paruošiamieji darbai jau pradėti 
mės ūkio valdvma. Visa Lietuva ti PLB seimą 1963 m. rugpjūčio; planuoti. Seimo data supuls su

(Nukelta i'7 psl.) <30, 31 ir rugsėjo 1 d. Toronte.'Kanados Lietuvių Diena.

Ispanijos gen. Franco sveikata 
šlubuoja, kalėdų išvakarėse jis

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS

Darbingos Mokytojų Dienos
Aktualios paskaitos • Vietoj lietuviškos gimnazijos—bend 

rakučiai • Įdomios jaunimo diskusijos
mo įvertinimas”. (Jos santrauką 
žiūr. 5 psl.). Diskusijose beveik 
visi prelegento siūlymai buvo pri
imti.

Jaunimas dalyvauja 
diskusijose

Sekmadienio darbas huvn pra
dėtas diskusijomis Montnalio li
tuanistinio seminaro, vad. dr. H. 
Nagio ir V. Jonvno. Iš jaunimo 
dalyvavo: R. Kličius, L. Juodytė, 
A. Rudinskas. D. Bartaš’*aitė, E. 
Tekutis, A. Sibitis. A. Keturka, 
D. Sibitytė, K. Bartaška.

Mokytojai jiems pateikė šiuos 
klausimus.

— Ar lietuviška mokykla atlie
ka savo paskirti? Ar nakanka 8-10’ 
metų laiko lituanistinei mokyk
lai?

— Nepakanka.
— Kain prailginti lituanistinę 

mokyklą?
— Patraukei iaun^’'' 'agrindu 

“dėl komnaniios” Susitikdami ir 
turėdami iš malo””~m. jaunie
ji kartu pagilintų ir litirnistines

Tradicinės Mokytojų Dienos tą ir diskusijas paskelbsime vė- 
šiemet įvyko Montrealy ir buvo, liau. Red.).

••••*■ - -- po pietų pertraukos KLB Kul-
H-i-ns Fondo pirm. T. J. Borevi- 
čius padarė Fondo veiklos prane
šimą. iškeldamas šiuos klausimus: 
a. mokytojų paruošimas pradėti
nas nuo kandidalų darbo mokyk
loje: b. vadovėliu reikalas buvo 
pradėtas svarstyti buvusios Švie
timo Koordinacinės komisijos.

[nors rehabilituoti. Visdėlto atsiri- vpač gaūsios dalyviais — apie 50i 
Iboti nuo Stalino jis jaučiasi ver- dirbančiu lit. m-lose mokvtoju: 17 i 
I čiamas. 1 — - - ■ 1

Valymai satelituose
Maskvos pavyzdžiu ipareigoti vos- Rodney ir kt. Šuvažiavinia 

sekti satelitai. Vengrijoj malonės atjdarė KLB Kultūros Fondo pir- 
neteko du žymūs stalininkai. Bu- „nninkas T. J. Borevičius. SJ. In- 
v«s režimo pasiuntinvs Pekingo vokacija sukalbėjo T. Rafaelis, 
už stalinizmą ir opozicija Kadarui oFM. Atsistojimu buvo pagerbti .... ___________  _____
->i«-'linĮas iš ck narių. Buvęs Ra- a a ą Šapoka. Vilniaus un-to; Dabar tas reikalas pereina i PLB 
kosi ministeris Altomarc. apk^Į* j docentas ir buv .Toronto lituanis- ^'”ltūros Tarvbą: c. dėl naujos 
tintas šiuo metu madingais ūki- Ijnju augštesn.kursu lektorius ir;lietuviškos gimnazijos pasakyti- 

Įa.a. mokyt. R. Račienė. Delhi.Ina. kad ios finansinė problema 
i partijos. Švedų spaudos praneši-{Ont.. lit. m-los mokvtoja. Lietu- ........................................

dirbusi Kėdainių* m-loje.
<1X _ , . Darbo nrezidiuman buvo nakvies-Kauno arkivyskupijos kancleriu ti: J. Gustainis iš Toronto ir K.

Norkus iš Hamiltono — pirminin- 
naskirtas. kain nraneša “Darb.”. vėje. Seminarijos rūmai buvo už- kris Gedvilienė ir M. Jonvnic- • . - b ... ' ♦ * v w . •» »<rw w x w » »■ w

LIBERALŲ VADAS
L. B. Pearson pakvietė min. pir
mininką J. Diefenbakerį į televi
zijos diskusijas, panašias kaip bu
vo JAV priešrinkiminėje kovoje 
tarp Kennedy ir Nixon. Premje
ras Diefenbakeris atsakė į deba
tus neisiąs, nes nenorįs sutrauk
ti žiūrovų minias savo priešinin-1 ni*{s nusikaltimais, išmestas iš 
kams.

į iš Toronto, apie tiek pat iš Mont- 
reaiio. 2 iš Hamiltono, kiti iš Ota-

vra sunkiai įveikiama, lygiai ir 
jos akademinis pajėgumas šio 
krašto mastu. Kultūros Fondo va- 
dovvbė siūlo steigti ne nauja gim
nazija bet perus lietuviškus ben- 
ar-.h'«ąjus didesnėse kolonijose;

kun Steponas Telksnys, ikišiol bu- imti okupacinės valdžios ir visa , nė iš Montrealio. KLB Kr. Valdy-įd. Maironio minėjimai turėtu bu 
:->i turi nasirinkti, kaip geriau ap- ves šv. Antano parapijos klebonu.
sisaugoti. Kanclerio pareigas ėjo kun. AK.

• Lanė. Jis ir toliau nasijiefca vje-
NFDarrih SUMAŽINTI mintelės kunigu seminarijos oku- 

Kanadnin reikia kas metai suras- puotoj Lietuvoj rektorių Semina- 
ti 200 000 nauju darbų. Iki šiol rija veikia Kaune prie buvusios 
būdavo suorganizuojama tik 65. studentų bažnyčios. Vilniaus gat-

mokslo institucija iškraustvta. Į bos pirm. Stp. Kcsmnh sveikina-j ti nraves«i. vis^usiškri ii
Ki«nj1oshažnvčia uždaryta moi kalboj pabrėžė liet, m-los■ nušviečiant: e. atkreipti ypatinga! 

ir paverčiama muzėjumi. i svarba lietuvybės išla^-v^o. j'’"’■nesi i dr. J. Girniaus knygą < 
V; Mieleška. ilgametis Pirmąja paskaita “Vaiku auk- “Tauta ir tautinė ištikimvbė”.

Paskutiniu darbotvarkės D”«k-Karmelitu parapijos klebonas ’dUmps stowkloie” skaPė s*»suo .....
Kaune, sunkiai serga Kauno kli- M. Paulė iš Putnam. Conn Ji su- ♦’» šeštadieni bnvn mokyt. A. Rin- žinias. įsitraukus 1 ridrpmą, at- 
nikosc. 'silaukė gausių diskusijų. (Paskai- kūno paskaita “Mokinių pažangu-< (Nukelta j 7 psl.)(Nukelta j 7 psl.)
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Prancūzų tarpusavio kovos Alžerijoje baigiasi. 
Laukia nauji bandymai tarptautinėje politikoje.

savo garbę ir europiečių teises 
Alžerijoje. šiuo metu beviltiškon

JAUNYSTĖ GRAŽI TIK 
POETAMS IR SENIAMS

"• Poėtai ir seniai labai dažnai 
jaunystę vaizduoja kaip gražiau
sią, laimingiausią, be rūpesčiu lai- 
•kotarpĮ. Iš tikrųjų gi jaunystė yra 
labai sunkus laikotarpis, kai jau- 

■■nas žmogus turi netik Įtempti vi
sas savo jėgas mokslui, bet turi 

riapsispręsti vienaip ar kitaip mo
ralės klausimuose, pasirinkti vie
nokią ar kitokią profesiją, susi
rasti sau vyrą ar žmoną .. . Vis tai 
nelengvos problemos, reikalau
jančios daug vidinių konfliktų su 
pačiu savim, taip pat su tėvais 
ir artimaisiais.

Jaunuoliai kartais atrodo labai 
Užkietėję savo kaikuriuos nusis
tatymuose, nors savo širdy yra 
labai netikri ir jieško argumentų, 
kurie: padėtų jiems apsispręsti.

Jei jauna mergina pasako mo
tinai,’ kad ji išpažįsta absoliučią 
laisvę santykiuose su mylimu vy
ru, arba sūnus išdrožia tėvams, 
kad šie yra atsilikę, senų pažiūrų 
ir su jais neverta kalbėtis — tai 
dar nereiškia, kad šie jaunuoliai 
yra nepataisomi neklaužados.

Kiekviena karta yra savo gyve
namojo laiko pažiūrų ir nuotaikų 

“padarinys. Jaunuoliai kartoja tik 
tai, ką jie iš vyresnės kartos per 
■knygas, filmus, reklamas ir visas i 
kitas gyvenimo apraiškas pasisa- 

‘.vino. Tai nėra vien tik jų idėjos, 
"bet visos generacijos idėjos, ir 

’reikia būti netik nuo gyvenimo 
■neatsilikusiam, bet ir sugebėt i 
prieki, kad galėtum tokiom idė
jom pasipriešinti.

Suaugusių blaškymasis
Paskutiniais dešimtmečiais dau

gelis vertybių buvo persvarstyta 
ir imta abejot jtį neklaidingumu. 
Ypatingai dideli perversmai bu
vo padaryti moterų emancipacijos 
srity. Nuo uždengtų veidų, netu
rėjimo jokių legalių teisių/pote
ry s bėvėik" šušilyglho' įjokslo -ir 
darbo srityse su vyrais. Nenuos
tabu, kad jos pradėjo kritiškai 
žiūrėti ir Į amžiais toleruojamą 
privilegiją vyrams nesilaikyti tų 
pačių moralinių normų, kokių jie 
reikalavo iš moterų. Juk taip va
dinamais labai griežtų moralinių 
tradicijų “Victorian” laikais varž
tai buvo taikomi tik moterims. 
Kaip ir visur, taip ir čia kilo per
versmas. Moterys tarė: mes ne
benorioj būti tiktai savo vyro 
“last love affair”, žinoma, būtų 
buvę daug gražiau ir kilniau, jei 
jos vietoj stengusios susilygint 
šioj srity su vvrais, būtų paska
tinusios vyrus susilygint su joms, 
bet, matyt, jau joms nusibodo iš
tisus šimtmečius būti kilniom ir 
išnaudojamom.

Ryšium su naujais pasikeiti
mais kilo nepabaigiamas “sexo” 
kėlimas i viešumą ir iš visų pusių 
nagrinėjimas, paneigimas žmo
gaus labai komplikuotų jausmų, 
neatsižvelgimas Į moters ir^vyro 
psichologinius skirtumus ir suve
dimas visko tik i biologinį gyveni
mą. Tai privedė prie chaoso. Mo
terys, pasiskelbusios visoms do
rybėms galą, pasijuto nepajėgian
čios būti laimingos pagal eksper
tų išbandytas biologinės darnos 
taisykles. Perankstyvas brukimas 
vaikams gyvenimo faktų irgi ne
davė gerų rezultatų.

Jaunimas jieško
Jei jau suaugę jaučiasi pasime

tę ir nebežino kur teisybė, tai dar

labiau netikri yra jaunuoliai. Jie 
garsiai, tvirtina kaip moderniai ir 
laisvai jie yra nusistatę, širdy ta
čiau negali atsikratyti abejonės 
ar šitos jų pažiūros" tikrai jau pa
darys juos laimingais. Todėl jie 
godžiai gaudo kiekvieną žodi, ypa
tingai čia minėtais klausimais.

Daugumas tėvų, besirūpindami 
pragyvenimu, neturėjo laiko ap
siskaityti, susipažinti su mūsų die
nų gyvenimų. Kitas gal nesugeba 
diskutuot su savo protingu stu
dentu. Jaunuolis jieško žinių, at
sakymų knygose, literatūroj* ku
ri pakliūva i rankas. Kiti klau
sia patarimų laikraščiuose.

Kodėl mūsų jaunuoliai turi, 
jieškot patarimo ir pagalbos sve
timuose laikraščiuose. Jei mes 
randam reikalo kaikuriuos atsa
kymus imti iŠ angliškų laikraš
čių, tai kodėl mes negalėtumėm 
duot tų patarimų, juo labiau, kad 
mes turim ir daug specifiškų pro
blemų, kaip lietuviškumas ir pan. 
Jei stengiamės suburti mūsų jau
nuolius bendriems pobūviams, 
šokiams, tai taip pat turim pasi
rūpint ir jų dvasiniais reikalais. 
Mes turim išbandyt visas prie
mones toms “mirusioms sieloms’’ 
sumedžioti. Jaunimo skyrius, kurs 
duotų progos jaunimui išreikšti 
savo nuomones ir iškelt rūpimus 
klausimus, padėtų tėvams ir vai
kams geriau tarp savęs susiprasti. 
Kad tas skyrius būtų prieinamas 
visiems jaunuoliams, jie galėtų 
laiškus redakcijai rašyti ir anglų 
kalba, o ta jų mintis suformuluo
tų ir perduotų lietuviškai. Jauni
mui padrąsint ir paskatint redak
cija galėtų duoti net temas, kaip 
pvz. "Kodėl aš galvoju, kad ma
no tėvai yia old fashiuaeu ai 
pan. -

Jei mūsų jaunimas būtų jau 
tiek atbukęs, kad nei vienas i to
ki skyrių neatsilieptų laišku, ta
da jau tikrai nieko nebegalima pa
daryti nei jo lietuviškumui, nei 
jo subrendimui paskatinti.

Bima

Įvairus

Kraujo praliejimas
Alžerijoje

Per šių metų pirmuosius ketu- kovon Įsijungė George^ Bidault, 
ris mėnesius Alžerijoje krito dau- i buvęs mm. pirmininkas, 
giau aukų, kaip Vietnamo pilieti
niame kare, žuvusių ir sužeistųjų 
skaičius pasiekė 11.000. Alžerijos: 
tragedijoje esminiai veikėjai yra

Naujasis ministeriš 
pirmininkas

Naujasis premjeras Georges 
prancūzai. Prancūzijai pasirašius Ponipiuou yra retų prieštarybių 
paliaubų sutarti su laikinąja aižė- dennys. Marseille gimnazijos mo- 
riečių vyriausybe, OAS — slapto- kytoj.as, Paryžiaus universiteto 
ji kariuomenės organizacija — dėstytojas, ministerių kabineto 
naudojo visas siaubo priemones, direktorius, Rotšildų banko vy- 
šaukdami: “Alžerija prancūziš- rijusias direktorius. Pastaruoju 
ka”. šaukėjai dažniausia ne pran-.metu jis daug laiko skyrė netik 
cūzai, bet ateiviai iš Europos kraš- prancūzų poetų antologijai, o 
tu. Jie buvo slaptojo sąjūdžio YPa^ Charles Baudelaire iscenzū- 
ramsčiai. OAS, kuri per savo ra- i motiems raštams, nepavojingai P. 
diją skelbė: Alžerijos prancūzams Toulet kūrybai, bet ir daržinin- 
telieka kovoti ir laimėti ar palikti kystei. Reikia^ ^anyti^kad Jturi 
hl*3st3 L_-_ _ ______ c

Ankstyvesnieji Įvykiai turėjo J°s srityse, tačiau politikoj jis yra 
Įtakos i tragedijos vyksmą. 1961 tyg tuščia lenta. • ’
m. balandžio 22 d. bandytas per- Kuriais keliais jis pateko į Rot-

nuovokas finansų ir administraci-

m. balandžio 22 d. bandytas per- Kuriais keliais jis pateko i Rot- 
versmas Alžerijoje privertė kai- šildo bankąKodėl ji pasirinko 
kuriuos karius pasitraukti iš ka-; besiruošiąs pasitraukti banko val-

• - ■ * idytojas Rene Mayer, o vėliau
Charles de Gaulle? Kodėl nepran-

riuomenės. Generolai Raoul Sa- 
lan ir oranietis Edmond Jouhaud
Prancūzijos augŠčiausiame kari- $ūzą Michel Debre pakeičia Rot-
niame teisme buvo pasmerkti 
mirti. Keistos likimo gijos juos 
siejo tragiškame vyksme. Kariai 
dažnai bando i politiką kištis ir

šildo banko valdytojas? Šie klau
simai siejasi su tvirtinimu, kad 
de Gaulle svarbiausias ramstis 
yra Prancūzijos stambusis kapi-

ningai siaurina tautos atsiklausi- 
mais.

Vyriausybės pasitraukimas
Prancūzija tapo prieštarybių 

kraštu. Pradžioje parlamentas ne
pasitikėjo buvusiu min. pirminin
ku, o dabar jo nariai jau pasigen
da asmens, kuris vistik rado kal
bą su tautos atstovais. Debre, de
ja. pervertino buvusio tautos at- 
siklausimo išdavas, nes jis manė, 
kad šiuo metu pats geriausias 
laikas paleisti parlamentą ir ne
trukus skelbti naujus rinkimus. 
De Gaulle pareiškė, kad jis nepa
tenkintas tautos pasisakymu, nors 
90,7% balsų užgyrė jo sumany
mus. Kokia priežastis? Preziden
to manymu, atsiklausimo metu 
daug asmenų nebalsavo. Dar kar
tą pasitvirtino Plutarcho teigi
mas, kad tvirti asmenys ir tvir
tos tautos nėra dėkingi.

Debre vyriausybė buvo pasto
vios galios Įrankis, bet buvo silp
na. Nuo 1958 m. jis buvo min. 
pirmininku, tačiau tuo metu Įvy
ko bent 12 vyriausybės narių pa
sikeitimų. JAV prezidentas re
tais atvejais keičia savuosius se-

kretorius; de Gaulle tuojau atlei
džia ministerius, jei jų nuomonės 
nesiderina prezidento rikiavi
mui. Ryškiausias susikirtimas 
Įvyko tarp de Gaulle ir buvusio 
finansų min. Pinay dėl finansų 
ir ūkio politikos. Aišku, Pinay 
teliko kelias pasitraukti.

Debre metai buvo audringi, bet 
ir našūs. Jis turėjo pakelti nema
žus rūpesčius dėl Alžerijos, bet 
gali pasidžiaugti, kad eilė nega
lavimų pašalinti ūkio srityje. Pra
monės gamyba pamečiui didėja. 
Užsienio prekyba ir mokamasis 
balansas pusiausvyroje. Valstybės 
biudžetas kruopščiai subalansuo
jamas, nors ketvirtoji respublika 
niekada nesuvedė galų. Ūkinin
kų nepasitenkinimas, net maišta
vimas, apvaldyti ir dalimi paša
lintos nepasitenkinimo priežas
tys. Praėjusių metų pabaigoje pa
sireiškęs kairių kilimas sustabdy
tas. Nuo 1958 m. pabaigos kainos 
pakilo 15%. Darbininkų atlygini
mas yra Įšaldytas ir jo pakėli
mas suvaržytas. Socialinėje sri
tyje padaryta menka pažanga. 
Tik š.m. balandžio mėn. priim
tas Įstatymas pagerinti senelių 
ūkinę padėti.

De Gaulle dabar plačiai užsi
mojo vyrauti vakarinėje Europo
je. Ūkinėje bendruomenėje jis 
sutiko rimtų kliūčių sukurti po
litini branduolį, kuri tvarkytų 
Prancūzija. Benelux ir Italija, 
šiuo metu, skersai kelio atsistojo 
ir trukdo de Gaulle polėkius.

KLB Krašto valdyba 
gavo iš apylinkių nuo šju. pradžios:

Solidarumo Įnašu:
Winnipeg $15.00
Oakville 18.40
Hamilton 93.95
Pembroke 7.20
Calgary
Toronto

15.00
479.60

Viso $629.15
Elta Press, Romoje: 

Montreal 
Welland

$30.00
15.00

Viso $45.00
Tautos Fondui:

Edmonton
Calgary
Delhi

$227.03 
50.00 
77.50

Viso $354.53

Kultūros Fondui:
Hamilton $45.45

Didelė padėka priklauso Toronto 
apylinkės valdybai ir ypač jos solida
rumo Įnašo vajaus vadovui J. Mažei
kai, kuri savo įnašu labai pagerino 
KLB Krašto valdybos finansinę padėtį..

Pr. Rudinskas
KI.B Krašto valdybos iždininkas

Bonna. — Du ginkluoti sargy
biniai su šunimi iš Rytų'Vokieti
jos atvykę į KasselĮ pasiprašė po
litinės globos, šuo pasiųstas atgal.

perversmus daryti, tačiau rete- i talas, kurio žymi dalis yra nepran- 
nybė juos užtikti pogrindyje,' 
siaubingai žudančiame savuosius. 
Jie dėjo daug nepagristų vilčių: 
patraukti dalį Prancūzijos kariuo
menės savo pusėn, sukelti sąmy
šį alžeriečiuose ir atlaikyti visuo
tini Paryžiaus spaudimą. Tragiš-

cūzū rankose.
Naujoji Prancūzijos vyriausy

bė daugumą ministerių paveldėjo 
iš buvusios vyriausybės. Nauji 
ministerial — santykiams palai
kyti su parlamentu, moksliniams 
tyrimams, kooperacijai, krašto

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT. KASTYTIS

kas užmojis vedė į tragišką ato- į tvarkymui, statybai ir paštui, 
mazgą. Netik daugelis eiliniui Vyriausybę sudaro de gaulistų
OAS teroristų, bet Jouhaud ir Sa- 
lan jau suimti. Augščiausias ka
rinis teismas vėl pakartojo' mir
ties sprendimą Jouhaud, nors Sa- 
lan raštu užtikrino, kad jis esąs 
atsakingas už visus siaubo veiks
mus. Abu nuvežti į Sante kalėji-

sąjūdis. 2 MRP — katalikiškojo 
socialinio sąjūdžio atstovai — 
Pierre Pflimlin ir Maurice Schu
mann.

Nevainikuotas valdovas
Ji yra tik pfezidento valios

mą. Dėl ąbiejų Įvyko nežymūs su-i vykdytoja. Jos teisės gana siau- 
sidūrimai prie‘kalėjimo durų, nes ros. Min. $irm. M. Debre buvo 
ju vadovautos organizacijos na- prezidento - įsakymų perteikėjas, 
riai bandė gal ne juos išgelbėti. Galutinius sprėndimus daro pre- 
bet savo jėga parodyti. Abieju Ii- zidentas. Jo galia yra platesnė už 
kimui uždėtas didelis, juodas ant-\ JAV prezidento,, nes pastarasis! 
spaudas, tolygus mirčiai. Jo. su- " ’ 
lauks ir naujasis OAS vadovas 
gen. Paul Gardy.

Prancūzų saugumo įstaigos ir 
karinės policijos daliriiad siekia 
išrauti paskutines OAS šaknis 
ir Alžerijoje atstatyti rimtį. Pa
ryžius siekia kuo veikiausiai ko
voti viename fronte, kad apgintų

dažnai turi nusilenkti kongresu 
valiai, kuris gali atmesti jo siūly
tus įstatymus, apkarpyti pateik-

kaikurių asmenų skyrimams.
De Gaulle yra Prancūzijos ne

vainikuotas karalius, kuris savo 
rankose turi vyriausybę ir parla
mentą. nes pastarojo galią sąmo-

Oreste Pinto šyptelėjo. Olandas 
esesininkas buvo aiškus vokiečiu

vargimas, kuri lengvai sulikvi- 
duos pora mėnesių poilsio ... ------------- ---------- -— —,

Po trijų mėnesių šnipų medžio- bendradarbis. Jam jau iš anksto 
tojas Oreste Pinto vėl išlipo iš | buvo lengva įspėti, kokią pavarde 
lėktuvo Olandijos aerodrome. Ha-: ištars esesininko lūpos ... 
goję jo laukė olandų esesininko T^~~x 
byla. Kanadiečių kalėjime buvo 
uždarytas olandų kilmės esesinin
kas, pilnoje, vokiečių uniformoje. 
Jo krūtinę puošė geležinis kry
žius. Atrodė, kad šiam žmogui ne
įmanoma užsiginti turėto bendra-

GYDYTOJAS STEBISI 
GYDYTOJU

Draugų apverktas ir apraudo
tas, Oreste Pinto išskrido i Lon
doną. čia jis tuojau pat kreipėsi 
i savo gydytoją.

— Vėžys? — susidomėjo savo 
kolegos sprendimu, atplėšęs Pin
to Įteiktą laišką. — Jūs buvote, 
be abejonės, nuodugniai peršvies
tas?

— Ne. Kariuomenės specialis
tas tik patikrino mano sveikatą. 
"Jokių peršvietimų jis nede.rė.

— Vėžio diagnozas be peršvie
timų? Tai neįtikėtina. Joks pasau- 

galbos negali vėžo nustatyti. . .
Oreste Pinto buvo pasiųstas Į 

artimiausią kliniką persišviesti. 
Po trijų dienų peršvietimo rezul
tatai buvo jo gydytojo rankose:

— Nors ir labai nepatogu, bet 
ši kartą aš visdėlto negaliu sutik
ti su armijos specialisto sprendi
mu. Jis padarė nedovanotiną klai
dą. Jūsų organizme nėra nė ma
žiausio vėžio pėdsako ... Jus kan
kina ne vėžys, bet paprastas per-

— Kas buvo tas britų žvalgybos 
pareigūnas. Jeigu jis yra miręs, 
labai galimas dalykas, jūsų nekal
tumą įrodys jo palikti užrašai.

— Pinto. Pulkininkas leitenan
tas Pinto ...

— Oreste Pinto? Esu girdėjęs

ta biudžetą ir*kartaįs nepritarti gydytojas be J?ers vietimiĮ.pa- , - w x rtnlhAc riAzTri Ii n ii ct o t xrri

Kaimas, kuris tapo didmiesčiu
Dar nesuėjo 60 metų nuo Edmonto

no paskelbimo miestu. Per šį, palygin
ti, trumpą laiką miestelis tapo didmies
čiu. Kūrimosi pradžioje jo likimas bu
vo rankose žmonių, kurių turėjo užtek
tinai drąsos bei numatė šio miesto 
reikšmę civilizuojant dar neapgyven
dintus žemės plotus. Kam teko skai
tyti Kari May parašytas knygas, šio 
miestelio istorijos pradžia atgaivins ne 
vienam skaitytojui jo vaizduotės su
kurtus laukinius vakarus.

Kiek iš istorijos yra žinoma, šiam 
miestui davė pradžią kailių medžioto
jai bei pirkliai. Dvi firmos — Hudson 
Bay ir North West pasistatė ant Sas
katchewan upės krantų trobas ir pra
dėjo supirkinėti kailius iš medžiotojų 
indėnų. Praslinko sunkūs 25 metai, 
per kuriuos teko gintis bendrom jė
gom nuo karingai nusiteikusių tų laikų 
indėnų. Tai 
fortui.

šis fortas 
tolimiausias
doje. Jis tarnavo kaip pereinamoji ba
zė tolimesniam baltųjų veržimuisi Į 
vakarus, tačiau nedidėjo ir keletą de
šimtmečių buvo Dievo užmiršta vieta. 
Iki 1880 m. vienintelė susisiekimo prie
monė per vakarų lygumas su civiliza
cija buvo Saskatchewan upė. Laivai ir

davė pradžią Edmontono

18 š. pradžioje buvo pats 
civilizacijos postas Kana-

į Lietuva, Latvija,w > į L-lVlUVU, L-UIVI

Siuntimai Estija, Ukraina

Siunčiame sudarytus ir ap-IS IvanaaOS* paprastu ir OTO postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitu prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS? SIUVAMAS MA- 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont.
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jnraitis. Tel. OS.3-5315, p. M. Venskevičlenė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

| Pramonė augaj sparčiais žingsniais. 
• Kiekvieną diena/ škelbiami nauji pro- 
š jektai duoda šiahi miestui naujas per- 
! spektyvas. Gal reiktų kaip pavyzdį pa- 

indėnū pagaminti “canoes” gabeno iš1 minėti naujausią planą, kuris laukia 
Edmontono forto į Fort Garry (dabar-j miesto tarybos patvirtinimo. Tai mies
tini Winnipega) brangius kailius irfl° centro perstatymas. Tai gana drą- 
grįždami atgabendavo gyvenimui rei- šus planas, kuris pakeistų veidą ir su- 
kalingas prekes. Tik vėliau šios upės modernintų šį miestą per 10 metų. Jo 
krantais pradėjo važiuoti jaučiais pa-; perstatymas atsieitų apie 8107 mil. 
kinkyti vežimai su pirmaisiais Albertos! PRAMONĖ IR GAMINIAI 
žemdirbiais. 1873 m. kun. George Mc-1 Edmontonas yra geležinkelio maz- 
Dougall pastatė pirmą pastatą už Ed- ’ gas> slenkstis į Peace River kraštą ir 
montono forto sienų, kuris davė pra- pačią šiaurę. Derlinga žemė, dideli miš- 
džią Edmontono kaimui. 1879 m. į Ed- ^aj jr kasyklos padarė Edmontoną na- 
montoną buvo atvesta telegrafo lini- tūraliu prekių paskirstymo centru. Di- 
ja ir tuo laiku jau keturi garlaiviai pa- džiuliai alyvos laukai yra pakėlę gana 
laikė ryšį, gabeno prekes ir žmones, augštai šio miesto ekonomini gyveni- 
bet šios vietovės ateitis buvo vis dar ma. Gana dideli rezervai dujų žemėje, 
neaiški. - tajp paį žemės mineralai sudaro pa-

A. DUDARAVIt IUS

neaiški. - tajp paį žemės mineralai sudaro pa-
1880 m. buvo užbaigtas statyti Trans- lankias sąlygas įvairiu rūsiu pramonės 

Continental geležinkelis ir tais pačiais piėtimuisi. Taip pat pajanki geografi ų 
metais pasirodė pirmasis spausdintas nė vieta nuolatos traukia įvairių rūšių; 
laikraštis, šio laikraščio redaktorius pramone bei verslus. Didžiuliai chemi- ■ 
tais laikais turbūt ir daugiausiai prisi- niai fabrikai, kurie apdirba žaliavą, i
dėjo prie šio kaimelio išaugimo. Be to, pradėjo steigti antros eilės gaminimo ■ 

i geros žemės neapgyvendinti dideli plo- jjeį montažo fabrikus ir paskirstymo tai fvOiiVA /InHrfinii w i____ _________________ ____________ jl__________ 1tai traukė vis daugiau ir daugiau sės- imOnes. Dabartiniu metu Edmontonas i 
_____ ____ A M • • A v* * O - • - «««* • « • I

laikotarpį buvo apsistojimo centras ka- naujai pramonei steigti Kanados va- 
rįuomenės štabo, kuri kovojo prieš, karuose.

lių. Edmontono kaimas taip pat per šį yra pripažintas kaip logiškiausia viėta

šiaurės vakarų sukilėlius. Tuo būdu 
daugelis karių atsigabeno savo šeimas 
į tą kaimą. Darbininkai, kurie dirbo 
prie geležinkelio bėgių tiesimo, taip • 
pat apgyvendino savo šeimas. 1891 m., j 
kai pirmieji bėgiai iš Calgary buvo už-;

PREKYBA
Edmontonas yra' vienas didžiausių 

į urmo sandėlių centrų, kuris aprūpina 
centrinę ir šiaurinę Albertą. Pačiame 
miesto centre yra tik keletas senų pa

baigti tiesti,^ntojų“Sius riekėv’si kiti yra ^idžiuliai ir moder- 
apie 400. Sis skaičius padidėjo ik 3.000. n,^kos krautuves. Centrine gatve 
kai buvo atrasti Klondike aukso lau- Ayenue gah prilygti betkunam 
kai. Tuomet Edmontonas pasidarė pas. I «•»« Joninio dydžio miestui šiame žemy- 
kutinis svarbiausias civilizacijos punk- J10 savo vitrinomis, neon reklamomis, 
tas aukso jieškotojams, keliaujantiems kunos skelbia visokių rusių prekes bei 
i šiaurę. 1904 m. šis gana judrus kai- Patarnavimus. Edniontonas taip pat 
mas gavo miesto teises ir buvo padary- i -vra ««rai ™omas kaip finansinis cent- 
tas Albertos provincijos sostine. Gv.;ras- J,s tun S^ziai sutvarkytus gyve- 
ventoju skaičius buvo pakilęs iki 30 n 301,1 namų rajonus, kurie sudaro ga-:
tūkstančių.

Miesto ateitį užtikrino užbaigimas iš 
rytų į vakarus geležinkelio ir pabaigi
mas vienos šakos i Mac Kenzie Riv^r 
slėnį, šiandien, anais laikais paskuti
nis civilizacijos postas šiaurės vakaruo
se, pavirto dideliu miestu. Edmontonas 
— vartai i šiaurę, alyvos pramonės 
centras Kanadoje. Yra pranašaujama, 
kad šis miestas netolimoje ateityje, 
jeigu taip plėtosis kaip iki šiol, pasi
darys vienu didžiausių pramonės cent
rų Kandoje.

EDMONTONAS ŠIANDIEN
Augštis nuo jūros lygio: 2.182 pėdos.
Plotas: 60 kv. mylių.
Turi parkų bei žaidimų aikščių plo
tą: 4.000 akrų.
Gyventojų skaičius — 375.000.
Atvykęs j šį miestą žmogus jaučia 

tam tikrą laipsnį entuziazmo — dideli 
projektai yra nuolatos planuojami, o 
kiti vykdomi. Žmonės yra užsiėmę.

darbiavimo su vokiečiais. Tačiau i apie ji, nors man ir neteko jo su- 
jau pirmojo pasikalbėjimo metu i likti. Aš netgi nežinojau, kad jis 

i miręs ... Pinto davė Įsakymą įsto- 
! ti į esesininkus?

— Taip. Šią uniformą užsivil- 
kau jo Įsakymu.

— Jūs ji gerai pažinote?
— O? mes buvome labai geri 

draugai. Jo įsakymu esu atlikęs 
ne vieną špionažo uždavinį. Jeigu 
jis būtų gyvas, aš jau seniai bū
čiau išėjęs iš kanadiečių karinio 

— Aš galiu viską išaiškinti. Ma-1 (kalėjimo ...
tote, šią uniformą užsivilkau bri- > — Kaip Pinto atrodė? Panašus 
tu slaptosios tarnybos įsakymu J į mane?
Jos augštas pareigūnas man *davė * — Aš turiu labai -blogą atminti, 
nurodvmus, kaip įstoti i vokiečiu ■ Sunku dabar ji būtų apibūdinti, 
eiles, kaip rinkti informaciją ir ją i bet jis tikrai nebuvo panašus i 
vėliau perduoti rvšininkui, kuris i Jus...

i — Tiek to. Mėginsiu užmegzti 
i kontaktą su žmogumi, kuris per- 
į ėmė jo pareigas. Jis tikriausiai ži- 
. nos apie Tamstos misiją vokiečių 
‘ uniformoje. Sargybinis jums at
neš popierio ir pieštuką. Malonė
kite užrašyti visus savo įspūdžius 
vokiečių eilėse. Vėliau šią medžia
gą perduokite sargybiniui ir pasa
kykite, kad jis ją man pristatytų.

— Puiku! Aš mielai tą padary
siu, bet... aš nežinau jūsų pa
vardės ...

— Mano pavardė? Jos nėra rei
kalo slėpti. Esu — Pinto, pulki
ninkas leitenantas Pinto...

šis tragikomiškas epizodas ro
do, kad žinia apie tariamą Oreste 
Pinto mirti buvo pasiekusi vokie
čių špionažo centrą ir vokiečių 
agentus ...

ŠNIPAS AR 
BELGIJOS ŪKININKAS?

Kai sąjungininkų armijos ver
žėsi i Belgiją, Oreste Pinto savo 
būstinę buvo Įsisteigęs šalia vie
nos divizijos štabo belgų ūkininko 
pastate. Vieną dieną žaridarai Į jo 
kambarį atvedė kažkokį Emile 
Boulanger. Jis buvo sulaikytas 
netoli evakuoto belgų kaimelio, 
kuri sunaikino patrarikų sviedi
niai. Tarp sudegusių narnų nuo
laužų ir dar tebestovinčių kaminų 
jie pastebėjo žmogų gana apkvai- 
šusiame stovyje. Savo apranga jis 
priminė Belgijos ūkininką. Ta
čiau ūkininkai iš kaimelio buvo 
evakuoti. Nė vienas iš jų negrįžo 
Į fronto zoną “pasigrožėti” savo 
sudegusio kaimelio apgailėtinu 
vaizdu. Kodėl Emile Boulanger 
turėjo pasielgti kitaip negu kiti?

Stambia, .muskulinga sudėtimi 
jis tikrai priminė ūkininką. Ta
čiau patyrusi Oreste Pinto akis 
tuojau atkreipė dėmėsi i Emile 
muskulų kontrolę, kuria papras
tas ūkininkas negali pasigirti. Iš 
jo mėlynų akių veržėsi jėga ir vi
siškas pasitikėjimas savimi — 
ūkininkui neįprastos savybės. 
Oreste Pinto nusprendė, kad 
Emile Boulanger yra vokiečių 
šnipas.

— Jūs esate ūkininkas?
— Buvau ūkininku, bet dabar 

jau neturiu ūkio. Vokiečiai pasi
ėmė visus gyvulius ir mažąsias 
anteles. Mano laukai išrausti svie
dinių duobėmis, žmona guli negy
va po sugriauto namo stogu. Vis
kas dingo, viskas nuėjo šuniui 
ant uodegos...

esesininkas užgiedojo:
— Nedrįskite manęs vadinti vo

kiečių bendrininku! Aš esu loja
lus Olandijos pilietis.

— Lojalus1 olandas juodoje ese- 
sininko BirfftffrnojS? Tokiu atve
ju, be abejonės, Goeringas yra 
ploniausias žmogus pasaulyje, o 
Himmleris tik. paprastas šeštadie
ninės mokyklos mokytojas...

Kanados vakarai garsūs vyšnių žiedais pavasari.
CP nuotrauka. C. Scene

yra Edmontono mieste. Yra keturios 
bibliotekos ir meno galerija.

KULTŪRINĖ VEIKLA
Edmontone yra daug aktyvių grupių, 

kurios domisi menu, muzika ir drama, 
na gerą įspūdį. Jį taip pat puošia per Miestas turi savo simfoninį orkestrą, 
patį miestą tekanti upė iv jos slėnis. Muzikos mėgėjai dažnai pastato ope- 

■ Telefonas, eismo priemonės, šviesa ir ras, operetes ir muzikines komedijas, 
vanduo yra miesto rankose. Reikia pa-: Taip pat yra dažnai progų pamatyti 

į stebėti, kad ryšium su miesto greitu - tartpautinio masto įžymybių bei muzi-
augimu personalas, kuris tvarko šiuos 
reikalus, padidėjo daugiau kaip dvigu
bai per paskutinius dešimt metų.
- ŠVIETIMAS

Greitas gyventojų skaičiaus padidė
jimas per paskutinius dešimt metų pa
reikalavo daugiau kaip 67 mokyklų 
pastatymo. Visi naujieji rajonai turi 
mokyklas ir jų įrengimas bei mokymo 
personalas gali save laikyti vienu ge
riausių. Mokyklos turi užtektinai gerai 
prižiūrimų žaidimų aikščių.

Yra 5 angšt mokyklos, kurių kiek
viena turi apie 40 klasių su sporto sa
lėmis, laboratorijomis, bibliotekomis, 
maudymosi baseinais ir valgyklomis. 
Viso dabartiniu metu yra 128 mokyk
los su maždaug 60.000 mokinių.

Augantis Albertos un-tas taip pat

kinių grupių, kurios lanko šį miestą.
Pastatymas. gražiosios Jubilee audi

torijos, kuri yra laikoma viena gra
žiųjų koncerto salių šiame žemyne, pa
kėlė Edmontono entuziazmą menui.

SPORTAS
Susidomėjimas sportu yra gana ak

tyvus. Golfas, kėgliai, maudymosi ba
seinai ir čiuožimo aikštės yra gausiai 
lankomos. Sporto rungtynių mėgėjams 
netrūksta progų pamatyti futbolą, beis
bolą ir ledo rutulį.

Aplamai, Edmontonas turi įvairių 
pramogų. Viena jų yra metinė žemės 
ūkio ir pramonės paroda. Būna arklių 
lenktynės ir kiti pasirodymai bei pra
mogos. kurios trunka visą savaitę ir su
traukia liepos mėn. turistų iš viso že
myno.

surinktą medžiagą radijo bango
mis pasiųsdavo i Londoną ...

ESU ORESTE PINTO ...
Britų žvalgyba. nekartą savo 

agentus buvo infiltravusi Į vokie
čių reguliarios kariuomenės ir net 
esesininkų eiles. Taigi, ir šis 
olandas juodoje esesininko uni
formoje galėjo būti britų agen
tas, nesusipratimo dėka patekęs Į 
kanadiečių karini kalėjimą.

— Pasakykite man ryšininko 
vardą. Mėginsiu ji surasti, kad jis 
patvirtintų jūsų nekaltumą.

— Jūs gerai žinote, kad špiona
že niekas nereklamuoja savo var
dų. Aš nežinau ryšininko vardo...

— Tokiu atveju tikriausiai ži
note vardą to pareigūno, kuris da
vė Įsakymą Įstoti i esesininkų ei
les. Jis patvirtins, kad dirbote bri
tų špionažui.

*— Čia ir yra mano didžiausia 
bėda. Tas britų špionažo pareigū
nas yra mires.’..

— Ji sulikvidavo vokiečiai?
— Ne. vokiečiai io neįstengė 

pasiekti. Jis mirė vėžiu ...
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kąsniu Vokiečių belaisvių

* apžadai Lietuvoje
Rašo W. GUTTING

Negaliu pasiteisinti, nes per- 
mažai esu iki šiol padaręs tiems 
dideliems ir iškilmingiems apža
dams išpildyti. Šen bei ten, pro
gai pasitaikius, gražiai papasako
davau apie “Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių”.

Aš tiesiog būgštauju, ar nesu 
Dievo bausmės užsitraukęs, per- 
mažai pildydamas B. Johani 
mums uždėtą pareigą. Jisai tąsyk, 
sėdėdamas ant apsnigto rąsto, 
siaurame praėjime tarp didžiulių 
malkų krūvų, mums sakė: tegul 
kiekvienu kąsniu springsta tas, 
kuris savo tėvynėje, sėdėdamas 
prie pilno bliūdo ...

Bet prieš tai turiu nuo savęs 
kai ką papasakoti.

Kai 1948 m. žiema kiek sušvel
nėjo,. perkėlė mus į Panevėžio 
stovyklą — lagerį, į tą nedidelį, 
gerą Lietuvos miestą. Ten reikė
jo viduryje ūkininkų arimų pa
statyti didelį sandėlį javams. Ry
tą čia atėjo inžinierius mus su
skirstyti darbams. Jis rėkavo ir 
po kiekvieno sakinio keikėsi tais 
rusiškais keiksmažodžiais, kuriuos 
jau ir mes labai gerai mokėjome. 
Jis, atskyręs vieną tuziną belais
vių, pavarė į šalį. Bet kai J. Broes- 
ler iš Koelno pateko į tą tuziną, 
tai ir aš nubėgau ir atsistojau už 
jo. Piktai inžinierius nutvėrė ma
ne už rankos, bet kai aš pasipur
čiau — paliko. Aš labai džiaugiau
si. Iš kažkur atsirado ir vienas 
senas, sulinkęs sargybinis. Ant jo 
pečių kabėjo virvute parištas šau
tuvas. Jis mus apžiūrėjo nuo kojų 
iki galvos ir, kiek vėliau, pakėlęs 
ranką, lyg priesaikai, vedė mus 
pro plačius vartus į lentpjūvę, 
kuri buvo viduryje miesto. Dide
lis plotas: suversti rąstai ant rąs
tų; geras gateris, o šalia, mūrinia
me name, garinis katilas (variklis) 
su pritvirtinta metaline lentele 
“J. Schulz, Leipzig”. Mes jį grei
tai pamilome, nes jis priminė 
mums tėvynę, o progai pasitai
kius ir nugrubusias rankas pasi
šildyti. Mašinistas buvo mažas, 
vikrus lietuvis (kurie čia dirbo! 
visi buvo lietuviai). Čia mes pasili-: 
kome ilgą laiką. O tai buvo neblo-i 
gas laikas. Kai rytą anksti ateida- j 
vome į darbą, sargybinis vėl. lyg j 
priesaikai, pakėlęs ranką šaukda- į 
vo: “Ein Kammerad — davai!” 
Ir vienas, kuris jau buvo savo ga
bumus kelis kartus įrodęs (dide
lė specialybė: dažniausiai tai bū
davo iš Badeno siuvėjas), užsika
bindavo ant pečių du krepšius ir Į 
prapuldavo pro skylę lentinėje i 
tvoroje. Jis eidavo pas geradarius i 
lietuvius. Jam reikėjo stipriai at-1 
mintyje laikyt, kur paskutinį kar- i 
tą buvo, kad ne pas tuos pačius 
perdažnai lankytųsi. Taigi, jis 
prapuldavo, o kol jis grįždavo — 
laukimas, baimė: rusų sargybos, 
policija, karininkai. Skaudi dalia 
būdavo to, kurį pagaudavo. Nu
kentėdavo ir pats sargybinis. 
Apie trečią valandą popiet tas 
vyras vėl būdavo čia, su apvaliais, 
pilnais krepšiais duonos, daug 
duonos, skanios duonos, lašiniais, 
kurie iš tolo kvepėdavo, svogū
nais, raugintais agurkais. Broesle- 
ris teisingai bei rūpestingai atneš
tas brangenybes sudėstydavo į 
trylika krūvučių ant patiesto ap
siausto, tarp didelių malkų krū
vų. Nuošaliai keturiolikta, kuri 
dingdavo, kai mes nusisukdavome 
į šalį (juk ir sargybinis alkanas).

Taip, laikui slenkant atėjo Ve
lykos. Velykos tame gerajame 
Lietuvos mieste Panevėžyje. Di
dįjį šeštadienį trylika vyrų, pra
ėjime tarp didelių malkų krūvų, 
sėdėdami ant dviejų rąstų, darė
me apžadus. Ant apsnigtos žemės

gulėjo ištiestas apsiaustas, o ant 
jo vėl teisingai ir rūpestingai iš
rikiuota trylika krūvučių, kiek
vienoje buvo po du margučius 
(sargybinis gavo tris, nes buvo ne
dalus skaičius), penki pyragaičiai 
(tie saldieji, skanieji), kelios rie
kės pyrago, gabalas lašinių, trys 
svogūnai ir duonos. Mes tylėdami 
žiūrėjome į tą mūsų gyvybę pa
laikančio turto grožį. Broesleris 
atsistojo ir pasakė trumpą kalbą: 
“Trys metai, — sakė jis, — esa
me mes Lietuvoje, o mažai dienų 
buvo, kur mes negavome iš gero
sios lietuvio rankos duonos gaba
lo. Pagalvokime apie Šiaulių 
miestą: keturi tūkstančiai vyrų ir 
kiekvienas ir beveik kasdien gau
davo gabalą duonos ir kitų gėry
bių. Trys metai! O juk nualinta 
tauta! Aš sakau jums, kas tai už
mirštų, neturėtų nė kibirkštėlės 
sąžinės! Nė kibirkštėlės! O kai 
grįšime namo, pasakokime apie 
tai visiems; visi turi tai žinoti. 
Lietuviai — Dievas žino, —yra 
mūsų Raudonasis Kryžius!”

O Johani dar pridėjo: “Kas to 
nedarys ir užmirš tą gerąją lietu
vių tautą, tas vėliau, kai vėl na
muose sėdėsime prie pilno bliū
do, tespringsta su kiekvienų kąs
niu”. Mes visi su tuo sutikome ir 
kiekvienas tuokart darėme apža
dus (žinoma, ne garsiai).

Kadangi su kalbomis nedaug ką 
galima atsiekti, tai aš tą parašiau 
laikraštyje, gal, sakau, vienas ki
tas ir paskaitys.

Iš “Schwarzwaelder Bote” 
vertė A. Kalnėnas

Painios ateities perspektyvos
Nelaimė medžioklėje iškėlė I utv-vc mhctviuicvalstybės problemą i MEČYS MUSTEIKIS

Gen. Franco įpėdinio klausimas i

demokratines laisves. Šia linkme 
eiti ypačiai verčia Vakarų Euro
pos ūkinio • politinio apsijungimo 
ir karinio bendravimo Šiaurės At-jau ne’ nuo šiandien kelia rūpestį Vpvntimi Nnrę nri„ž mnnar„hino ir karinio bendravimo šiaurės At- 

Ispanijoje. Taip pat ir Vakarų J“
valstybėse. Naujai šis klausimas 
suaktualėjo po vieno nelaimingo 
atsitikimo. Praeitų metii gruodžio 
24 d. gen. Franco susižeidė me
džioklėje. Susižeidimas buvo leng
vas, bet vistiek jis sustiprino 
krašte rūpestį ir šnekas. Genero
lui šiais metais sukanka 70 m. 
amžiaus. Tai reiškia, kad jau ne
galės labai ilgai valdyti valstybės 
vairo. Kas perims krašto valdy
mą po jo? Kokiu būdu tai įvyks? 
Ar neįvyks tarpusavio kova dėl 
valdžios, ar kokia kita suirutė? 
Kokia valdymo forma Įsigalės jam 
pasitraukus?

Be abejonės, gen. Franco jau 
turi sudaręs planus dėl Ispanijos 
ateities, bet viešumai jie nežino
mi. Apie juos galima tik spėlioti, 
pasiremiant kaikuriais faktais ir 
reiškiniais.

Monarchija, bet kokia?
Dabartinėje konstitucijoje, po 

to, kai balsavimais už monarchiją 
pasisakė tautos dauguma, Ispani
jos santvarka nustatyta monarchi
nė. 1960 m. vasarą gen. Franco 
formaliai pripažino karališkosios 
dinastijos pretenzijas Į Ispanijos 
sostą.

Dar nelabai seniai atrodė, kad 
gen. Franco yra palinkęs sugrą- . -.. 
žinti monarchiją i tokias konstitu- 
cines formas, kokios buvo anks
čiau, prieš keliasdešimt metų, kol 
ji dar nebuvo panaikinta. Bet pa
skutiniu laiku Franco suka nauja

Ontario ir Quebeco provincijose plačiai naudojama klevų sula. Jos 
rinkimas — pramoga ir kartu pramonė * -

siscemą nepasisako, tačiau aiškiai i veikiau bus įgyvendinta demokra- 
siekia ją sujungti su dabartine tinė sistema, juo greičiau galės į 
santvarka ir jo politiniais nuo- §ias organizacijas patekti ir Ispa- 
statais. Kaip jau antrame straips- nįja jr juo greičiau ji joms pri- 
nviP mafpmp Francn cnvn vq1. _____ T t f-nyje matėme, Franco savo val
džią pastaruoju laiku remia tam 
tikromis organizacijomis — mo- 
narchistais, sindikatais, katalikų 
akcija ir t.t. Tai panašu į luominę 
valdymo sistemą. Atrodo, ateičiai 
tokią “luominę” valdymo sistemą 
norėtų dar labiau sustiprinti. Jos 
negalima būtų vadinti diktatūra, 
bet vargiai tai būtų ir pilna de
mokratija.

klausys, juo greičiau galės sustip
rėti ūkiškai.

Kaip jau matėme iš ankstesnių 
straipsnių, gen. Franco ir pats 
siekia suteikti kraštui kuo dau
giau demokratinių laisvių. Bet čia 
vėl kyla klausimas, kiek toli gali
ma tas laisves plėsti, neišstatant 
krašto naujos suirutės pavojui. 
Šiandien turbūt dar niekas nega-

Ir šią vasarą įvairūs sluogsniai 
organizuoja ekskursijas Lietuvon. 
Ar jų bus daugiau ar mažiau, 
šiandien sunku numatyti, bet vie
na yra tikra, kad tie pasivažinėji
mai tėvynėn patraukia vis didesnį 
mūsų “progresyviųjų” ir likusių 
tautiečių dėmesį. Savųjų tarpe 
pokalbiai apie kelionę Lietuvon 
itin dažnai girdimi, pasikeičiama 
nuomonėmis, pasvarstomi su tuo 
susiję vieni ir kiti faktai, pasigin
čijama ir vėl savais keliais išsiski
riamą. Žiūrėk, po kiek laiko ir su
žinai, kad X ar Y jau ir užsirašė 
tokion kelionėn, kitu gi atveju ne
betiki netikėtam W, kuris tyliai 
jau buvo pasiekęs Vilnių. Grįžu- 
siuosius galima skirstyti į dvi ka
tegorijas: kalbančius ir tylinčius. 
Visai atskirą grupę sudaro mūsų

okratija. lėtų tiksliai pasakyti, ar pilietinio va<^-. pažangiųjų atstovai. Išsky-
Princo kebli padėtis ikaro metu iškilusios tarpusavio .°“galius asmenis, eiliniai 

Jau prieš eile metu sen Fran-1 neapykantos aistros yra jau galu- tautiečiai dažniausiai tyli (čia bu- jau prieš eiię metų gen. r ran iti y7 - j J vo įdomių išimčių ir pasisakymų
joTsostrjtsZTurAatel Line, Be to®"E neužmiršti, kad patnJotinėje spaudoje) ir ti/pra- 

gen. Franco pasitraukimo labiau-j Jtalba savųjų, patikimų ar giminių
co yra davęs suprasti, kad į Ispa
nijos sostą jis yra numatęs princą 
Juaną Carlos, kurio tėvas Juanas 
iš Burbonų giminės su tuo suti
ko. Šiam tikslui Juana Carlos 
daug metų buvo specialiai ruošia
mas tiek karinėj akademijoj, tiek 
kitomis studijomis. Jo auklėjimas 
buvo labai kietas, špartaniškas.

Neseniai Juan Carlos susižieda
vo su Graikijos princese Sofija. 
Tai buvo šaunios sužieduotuvės, 
tik neperdaug linksmos pačiam 
princui. Apie sužieduotuves labai 
daug rašė viso pasaulio spauda, 
tik pačioj Ispanijoj trumpai pa-

‘ ’ i... Matyt, buvo patvarky
ta iš augščiau.

Kraštas Juaną Carlos myli ir 
jo sužieduotuvėmis yra labai pa
tenkintas. šios sužieduotuvės bu
vo geriausia proga paskelbti, kad

i Juanas Carlos bus gen. Franco 
i įpėdinis, naujasis Ispanijos mo
narchas. Bet gen. Franco to nepa
darė ir net iš viso prislopino su-

jžieduotuvių garsinimą. Kodėl?
Kaikas spėlioja, kad Franco jau

pakeitė savo nusistatymą dėl mo- les simpatijas, užjaučia mus ir 
narchijos įvedimo. Spėliojama, 
kad ir ateičiai norėtų užtikrinti 

! tokią pat santvarką, kokia yra da- 
i bar, be monarcho. Bet šis spėlioji- 
’ mas yra vargiai tikslus. Tikroji 
i priežastis yra greičiausia ta, kad 
! pats gen. Franco, nežiūrint savo
amžiaus, dar nemano pasitraukti 
iš užimto posto ir tikisi dar ilgai

i galėsiąs kraštą valdyti pats. Jei 
i įpėdini paskelbtų jau dabar, tai 
’ tuo įpėdinio populiarumą žymiai 
sustiprintų, bet sumažintų savo, 
kartu prarasdamas gal net presti
žą. Princo Juano Carlos dalyva
vimas Ispanijos sindikatų kon
grese kovo mėn., kur jis buvo la-

į bai nuoširdžiai priimtas, taip pat 
• skatina manyti, kad gen. Franco
ir toliau laiko Juaną Carlos sosto 
pretendentu ir gal savo įpėdiniu.

Pagaliau, dar gali įvykti greitu 
laiku ir staigmenų. Tai. ko nepa
skelbė per sužieduotuves, gen. 
Franco gali paskelbti per Juano 

j Carlos vestuves, kurios numaty
tos gegužės mėn. pirmojoj 
sėj. nors sužieduotuvės tam 
vo geresnė proga.

Komunistai agituoja 
Ispanijos darbininkus 
Vokietijoje

Iš tikrųjų gen. Franco būklė 
šiuo laiku yra nelengva. Iš vienos 
pusės jį spaudžia aplinkybės kuo 
greičiau suteikti Ispanijai pilnas

stai laukia ir tam momentui jau; tarPe- Js Vi JU slaptų pasipasako- 
seniai ruošiasi Maskva. Tai pa-J.11?1!’ ^url.e. V1.enais ar kitais ke- 
tvirtina ir tik ką paaiškėję nauji ;V.ais pasiekia ir likusiųjų tautie- 
faktai. V. Vokietijai savų darbi- j ausis, jau galima daryti drąsią 
ninku trūksta, tad juos kviečia is 
užsienio; Gerokai per 100.000 
darbininkų yra atvykusių ir iš Is
panijos. Dabar paaiškėjo, kad spe
cialiai apmokyti Maskvos agen
tai prisitaiko prie ispanų darbi
ninkų ir juos gudriai ruošia ir 
verbuoja komunizmui, kad jo už
mačiom būtų aktyvūs sugrįžę at
gal į Ispaniją.

Tokių faktų akivaizdoje, stebin
čiam Įvykius prašalaičiui nedrąsu 
perdaug smerkti Ispanijos dabar
tinę valdžią ir kelti griežtus rei
kalavimus dėl ateities, nors ir la
bai to norėtu. , ,

0 tos rusies ekskursantams.
_ _ „ ... J Kiek teko girdėti, šiais metais
Gen. Francesco Franco puikiai ■ LįetUVa žada lankyti atskirai ar 

žino ir Lietuvos būklę bei supran- su ekskursijomis, jau kiek dau- fn liAŽnimi vAilznhic L-avaia

išvadą, kad neretas jų komuniz
mu yra labai nusivylę ir iš tos Ii-

"Aida” tebėra visų lūpose

ELEMENTORIUS Ė
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, 910 Willoughby Ave., 

Brooklyn 21, N.Y. 
ir pas platintojus.

Kad ir kiek pavėluotai, dedame 
mūsų Čikagos bendradarbio ope
ros “Aida” eigos aprašymą bei 
įvertinimą, juoba, kad šios ope
ros klausimas tebėra svarstomas 
ryšium su Kanados Lietuvių 
Diena Windsore. Red.
uvertiūros uždanga pakyla, ati-Po 

dengdama menę faraonų pilyje. Vy- 
riausias žynys Ramfis, J. V. Varnelis, 
įspūdingai praneša apie etiopų ka
riuomenės užpuolimus ir apie tai, kad 
deivė Izida jau parinkusi karo vadą 
Egipto pulkams vadovauti. Radames, 
narsus jaunas kapitonas — St. Ba
ras, dainuoja ariją: “O kad mane pa
skirtų karo vadu”. Jo svajonės plečia
si, tema keičiasi, ir St. Baras dainuoja 
pirmąją reikšmingą “Aidos” ariją 
“Dangiška Aida”. Padainuoja neblo
gai, tačiau pats atrodo tartum sukaus
tytas, ir balsas neskamba, {eina fara
onas—V. Liorentas, pasiuntiniai, Egip
to kariai. Faraonas praneša, kad Ra
dames paskirtas karo vadu. Jis veda
mas į šventyklą pašventinti ginklų, o 
faraono duktė Amneris — A. Stempu- 
žienė įteikia Radames kovos vėliavą, 
linkėdama pergalės. A. Stempužienė

GP2-5 ■

APATINIAI BALTINIAI KOJINĖS

Dar ir šiuo metu nenurimstant 
pasipešiojimams, ginčams, disku
sijoms, asmeniškumams dėl pra
eitais metais matytų filmų iš Lie
tuvos, jau pats laikas susirūpinti 
visu tuo, ko galima laukti ir tikė
tis lietuvių kolonijose pasirodžius 
dar naujiems, gal ir platesniems, 
išsamesniems filmams. Sunku nu
matyti, ar asmenys atvežę naujas 
filmo juostas bus kviečiami paro
dyti juos platesniems visuome
nės sluogsniams, ar, šį kartą, jau 
bus oficialiai boikotuojami. Kaip 
visa dėsis, šiandien tegalima tik 
spėlioti, tuo pačiu, jokiu būdu ne
išleidžiant iš akių vienos detalės, 
būtent, kad tokių filmų nemažės 
ir kiekvienas juos atsigabenęs, 
vienu ar kitu būdu stengsis paro
dyti ir kitiems likimo bendrams, 
kurių noras juos pamatyti, var
giai ar bus bent kiek atšaldytas 
galimų draudimų ar, teisingiau, 
pasmerkimų. Galimas dalykas, 
kad tai tik sukeltų dar didesnį su
sidomėjimą. Tad, kas lieka da

Čia nuomonių gali būti daug ir 
įvairių. Vieni teigia, kad tokie fil
mai, nors ir būtų patrijotų lietu
vių rankomis traukti, čia tegali 
reikšti tik sovietinės propagandos 
perdavimą, išeivijos tautiečių

gos, jei ir ne visai, tai jau gerokai i klaidinimą; kiti šaukia, kad nieko 
pagiję, arba, dar kitu atveju, jau I kito nereikia, vien tik visapusiš- 
turi labai rimtų abejonių dėl vi-'ko ir objektyvaus šiandieninio
sos raudonųjų sistemos. Iš to iš
eitų, kad, aplamai, ružaviems mū
sų tautiečiams kelionės į Lietuvą, 
patirti įspūdžiai ir pokalbiai su 
savaisiais tėvynėje išeina' tik Tie- 
abejotinon lietuviškon sveikaton, 
nes jų tikėjimas visu tuo, kas da
bar vyksta sovietiniame krašte, 
iš pagrindų yra sukrėstas. Žino
ma, to, kaip anksčiau minėta, ne
galima taikinti visiems be išimčių

j Lietuvos vaizdo, bet tuo pačiu 
metu jau girdisi ir kitų balsų, tei
giančių, kad šios dienos sąlygo
mis objektyvumas tegali pasitar
nauti tik sovietiniams tikslams. 
Bet kaip reikalauti vienos bend
ros nuomonės dėl tų filmų, jei 
mes šiandien dar neturime aiš
kios nuomonės dėl pačio tėvynės 
lankymo. Vieniems tai papras
čiausias kriminalas, bendrųjų 
tikslų ir siekių išdavimas, ki
tiems. tai suprantamas ir teigia
mas reiškinys, kelionė Mekon. Iš 
vienų, buvusių Lietuvoje, lūpų

ta lietuvių reikalus kovoje pries gjau jr mQSU patrijotinės visuo- sužinome, kad tautiečiai krašte 
komunizmą. Jis rodo mums dide- mengS narių. Nemaža tokių dalis sakę, kad jei tik rusai Įsileidžia, 
les simpatijas, užjaučia mus ir; su savimi vežasi filminius apara-! važiuokite, dažniau ir daugiau, 
teikia gahmą pagalbą, čia pakan- tus kaikurie ne{ magnetofonus,; Tuo tarnu kiti, irgi lankęsi Lietu
ką paminėti vienrtik Maariao ra- jau nefcaibant apje paprastus foto | voje. aiškesnės nuomonės neturi, 
diją, kur suteikta valandėlė ąr lie-: aparaĮUS -pje vjsį ženklai rodo, i tardami, kad tai kiekvieno ąsme- 
tuviams kalbėti lietuvių kaina ra-: ka(j giajs metais vėi sulauksime I niškas reikalas, snrendžiamas pa- 
djjo bangomis j pavergtą Lietuvą.; Spalvotu filmu srauto ar net irjsal tai. kaip kuriam šėriau atro- 
Lz tai mes reiškiame didelę Pa*jUoStoje užrašytų pasikalbėjimų do. Taigi, maišatis ir čia. ir regis.

. -T • UdUrtl line LilULUVUO UlieilftCllLl- nAHLAi ULV0UJV Gtoanv

Bet mes suprantame ir Ispani-; j jr eįĮjnįajs darbo žmonėmis.' taip ir nesulauksime.
inr riinAcniiic I Iniicfnhc micn nm J x

tus, kaikurie net magnetofonus,; Tuo tarnu kiti, irgi lankęsi Lietu 
jau nekalbant apie paprastus foto' voje. aiškesnės nuomonės neturi, 
aparatus. Tie visi ženklai rodo, i tardami, kad tai kiekvieno ąsme- 
kad šiais metais vėl sulauksime j niškas reikalas, sprendžiamas pa

su dabartine Lietuvos inteligenti- konkretesnio atsako greitu laiku .
jos rūpesčius. Daugelis mūsų pui-į 
kiai prisimena anas žūtbūtines is-' 
panų tautos kovas prieš komuniz-l

* V » Ė *1 • M M •mą už savo tautos laisvę. Su kokiu 
dideliu susijaudinimu sekėme 
anuomet Isoanijos nilietinio karo
eiga* Liūdėjome dėl sudėtu mil- Nors sakoma, kad doleris yra! 
žiniškų aukų už laisvę, bet kartu • visagalis, tačiau milijonai J AV i 
ir džiūgavome ispanams šia kovą dolerių P. Amerikai neatneša
laimėjus. Mūsų simpatijos ir šian-į lauktų rezultatų. Jau metai pra- 
dien nriklauso narsiai ir laisvę ” 
mylinčiai ispanu tautai. Mūsų 
linkėiimas — kad krauju atkovo
tos laisvės daugiau niekad nepra
rastų! (ELI)

Lėktuvai JAV-bėms
pu-i De Havilland lėktuvų įmonės 
bu-; jau pastatė virš 30 dvimotorinių 

i transporto lėktuvų JAV kariuo
menei. Lėktuvai' patogūs tuo. kad 
jų pakilimo nuotolis yra labai 
trumpas. Bendrovė turi pakanka
mai užsakymų ir ateičiai. Praei
tais metais uždirbta $2.518.707. 
Be dvimotorinių “Caribou” dar 
yra statomi vienmotoriniai “Bea
ver” ir “Otter”, kurie ypatingai 
gerai tinka kovai su miškų gais
rais. De Havilland įmonių cent
ras yra Toronte.

gerai valdo balsą ir už visus kitus ge-'vą eilinėj karininko uniformoj. Amo- 
riau vaidina; jos asmenyje sukurta iš-1 nasro, A. Brazys, kuris gerai dainuoja 
didi, prakilni Egipto princesė. Gerai ir puikiai vaidina, neatsiskleisdamas 
skamba trankūs chorų rečitatyvai “Ka. 
ras, karas”. Pasirodo ir Aida — D. 
Stankaitytė, kuri dainuoja “Mano tė
ve”, ir vėliau ariją “Kovok ir nuga
lėk!” D. Stankaitytė fiziškai Aidos 
vaidmeniui nelabai tetinka: Aida tu
rėtų būti augštesnė, lieknesnė, musku- 
lingesnė. Taipgi ir dainavimu I-me 
veiksme įspūdžio nepadarė, bet užtat 
tolimesnėje operos eigoje, ypač III 
veiksme, ji dešimteriopąi atpirko sa
vo trūkumus.

II veiksmas yra pats didingiausias. 
Pirmoji scena vyksta faraono dukters 
būstinėj, kur Amneris — A. Stempu
žienė dainuoja ariją “Ateik mylima
sis” ir maurų berniukai, S. Velbasio 
studijos mokinės, eikliai pašoka afriki- 
nius šokius princesei pralinksminti. 
Iškviesta Aida, princesės Amneris pro
vokuojama prisipažinti savo meilę Ra
dames. Gražūs dialogai ir duetas tarp 
A. Stempužienės ir D. Stankaitytės. 
Amneris dainuoja ariją “Faraonų duk
tė” ir žada Aidai mirtį. Stankaitytė įti
kinančiai suklumpa, prašydama pasi
gailėti.

Antroji scena atidengia puikų vaiz
dą už Tebu miesto vartų. Susirinkusi 
miesto diduomenė ir minia. Skamba 
majestotiškas, garsus Aidos operos 
himnas “Garbė visam Egiptui ir Izi
dai”. O kokia galybė žmonių scenoje,— 
gal koks šimtas! Impozantiškai skam
ba fanfaros, kurias nučia simfoninio 
orkestro trimitininkai, Egipto karių 
uniformose. Pasirodo Illinois Corps 
de Ballet vikrūs šokėjai su solistais, 
kurie išpildo pasigėrėtinai gražų ba 
lėtą. Karių porcesijos gale pasirodo 
Radames, Št. Baras, kuriam faraonas, 
V. Liorentas, iškilmingai pažada už 
priešų pergalę patenkinti visus jo no
rus. Radames prašo įvesti belaisvius, 
kurie atvaromi surakinti grandinėmis. 
Belaisvių tarpe Aida atpažįsta savo tė-

esąs karaliumi, pripažįsta, kad Aida 
esanti jo duktė ir maldauja faraoną 
pasigailėjimo. Radames jį užtaria, cho
rai pritaria, tik žyniai rūstauja. Visi 
belaisviai, išskyrus Amonasro ir Aidą, 
paleidžiami, o faraonas pasiūlo Rada
mes savo dukters Amneris ranką. Čia 
dainoje ir muzikoje išreiškiami vienu 
metu keli skirtingi sentimentai: Amo
nasro prisiekia keršyti; Amneris trium
fuoja; Aida melancholiška ir abejojan
ti gyvenimu; Radames, garbės ir mei
lės aistrų taršomas, išsižada Egipto 
karūnos dėl Aidos; faraono žyniai gie
da garbės himnus deivei Izidai. Or
kestras veiksmą baigia galinga drama
tine kulminacija.

III veiksmas — romantiškas, lyriš
kas, kontempliatyvus. Jame sudainuo
jamos ir gražiausios “Aidos’ arijos. 
Dekoracija nuostabiai graži: Nilo pa
krantės, mėnesiena; kiek akis užmato 
mėlynas pritemęs dangus; pagal Nilą 
auga palmės; tolėliau šone laiptai į 
šventyklą. Stebiesi žmogus, kaip to
kioje Maria High School scenoje pa
siektas toks didžiai įspūdingas peiza
žinis efektas, šiame veiksme D. Stan- 
kaitytė pasirodo visoje savo jėgoje, vi
same balso grožyje. Jos dainuota ari
ja “O tėviške mano” iššaukė publiko
je ašaras. Pasirodo jos tėvas, Etiopi
jos karalius Amonasro, A. Brazys, ku
ris pradžioje dainuoja dukterį paguo
džiančią ariją “Pargabensiu tave na
mo, mano brangi Aida”, o vėliau jai 
prikaišioja Radames meilę ir grasina 
jos išsižadėti, jei ji.neprisidės prie jo 
plano egiptiečiams apsukti. Aida krin
ta prieš tėvą ant kelių. Ateina Rada
mes. o Amonasro slepiasi. Radames. 
St. Baras, kaip ir Stankaitytė, šiame 
veiksme dainuoja nuostabiai gerai, jų 
abiejų balsai spindi kaip krištolai. Iš 
kažkur atsirado ir jėga, ir tembras, ir 

(Nukelta į 7 pslp.)

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Vien doleriai- nevisagaliai
Nors sakoma, kad doleris yra' pasitikėjimo visada ateina drau- 

................ . ” i giškumas. Dabartinis dolerių py
limas i P. Ameriką paliekąs tik 
silpnumo įspūdi. Pietiečiai yra 
gana išdidūs, tad nors ir nedaval- 
gę. bet jaučia, kad tais doleriais 
norima nupirkti jų draugiškumą. 
Nors Castro daugelio P. Amerikos 
gyventojų nemėgiamas, tačiau jis 
respektuojamas labiau už Kenne
dy, nes kietai siekia savo tikslo.

Atskiros valstybės. — Prieš pa- 
skelbdamos “Sąjungos Progresui” 
pianą. JAV tikėjosi, kad bent ke- 
letoje valstybių jiems pasiseks pa
siekti geresnių rezultatų ir po to 
seks labiau atsilikusios valstybės, 
žymesnių rezultatų kol kas dar 
nematyti. P. Amerikos valstybių 
eilė yra nutraukusios ryšius su 
Castro, tačiau nereiškia didelių 
simpatijų ir JAV.

Argentiną buvo norima statyti 
pavyzdžiu kitoms labiau atsiliku
sioms valstybėms. Po paskutinių 
rinkimų padėtis pasidarė nebe
pastovi.

Brazilija, tas P. Amerikos mil
žinas, yra paskendusi skolose ir 
netikrume. Prez. Goulart nepajė
gė sudaryti stiprios vyriausybės. 
Antiamerikietiškas nusistatymas 
jaučiamas ir kairiųjų ir dešinių 
blokuose.

Venezuelos prez. Betancourt 
per 3 metus pergyveno 22 pasikė
sinimus. Komunistai, Castro pa
vyzdžiu, organizuoja partizanų ap
mokymo stovyklas. Nors Venezu
ela pirmauja “Alliance for Pro
gress” reformose, tačiau Castro 
propagandiniai leidiniai plaukia į 
kraštą tonomis.

Čilė, dvarininkam spaudžiant, 
delsia su žemės reforma; tuo tar
pu raudonieji agitatoriai veikia 
visu smarkumu. Krašte yra tik 20. 
000 komunistų, tačiau jie, susi
dėję su kitom kairiosiom grupėm, 
tikisi laimėti 1964 m. rinkimus.

Peru turi 6 mil. gyventojų, bet 
yra valdoma 50 šeimų. Neramu
mai didėja.

Bolivijoje, Urugvajuje ir Ekva
dore streikai ir neramumai yra 
kasdienis dalykas.

Meksikos prez. Adolfo Lopez 
Mateos bijo užgauti savo dešinįjį 
ir kairįjį bloką. Nepatenkinti 
žemdirbiai buvo sukilę praėjusiais 
metais. V. K.

ėjo nuo prez. Kennedy paskelbtos 
“Alliance for Progress” progra
mos, tačiau lauktos pažangos dar 
nedaug matyti. Kodėl? Negi tie 
suvargę kraštai nereikalingi ma
terialinės pagalbos? Priežastys, 
matyt, yra kur nors kitur ir jų 
paskutiniu laiku JAV politikai ir 
sociologai pradeda jieškoti.

Prestižo kritimas. — Visoje P. 
Amerikoje kalbama, kad JAV ne
žino nieko daugiau, kaip duoti 
pinigus. Labiausia amerikiečių 
prestižas krito po nepasisekusios 
Kubos invazijos. Pasisekimo atve
ju. aišku, dauguma P. Amerikos 
valstybių būtų pakritikavusios 
amerikiečius dėl įsikišimo jėga į 
Kubos reikalus, bet po to būtų 
pradėjusios respektuoti JAV. To
kią nuomonę neseniai iškėlė JAV 
senate senatorė Margaret Chase 
Smith, aplankiusi eilę P. Ameri
kos valstybių. Daug kas sako, kad. 
jeigu JAV toleruoja komunizmą 

, tik už 90 mvlių nuo jos ribų, tai 
nereikia tikėtis, kad jos bandys 
sulaikyti komunistus tūkstančio 
mylių nuotolyje. Ne tik P. Ame
rika, bet ir visas laisvasis pasau
lis esą laukė, kad amerikiečiai jė
ga sutriuškins Castro. Tada būtų 
buvęs Įsigytas pasitikėjimas, o po

Mohawk Furniture
137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442
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.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

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

Eliz Abeth's
PRIVATI SUKNELIŲ 

PARDUOTUVE.
Labai nupigintomis kainomis 

parduodamos moteriškos suknelės.
959 DUNDAS ST. W.
Telefonas EM. 8-5297
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Pavergtoje tėvynėje
T. KAZIMIERAS ČEPULIS, OFM^Ikad feljetono galėtų ir neatspausdin- 

ouvęs Lietuvos pranciškonų provineijo- ti, jeigu jai būtų atlyginta už sugaištą 
las, pagal gautas žinias iš pavergtos laiką... Vedėjai į jos rankinuką įkiš- 
Lietuvos, mirė balandžio 3 d. ir palai- davo saują naujų rublinių, ir korės- 
dožas Panevėžyje. ? į pondentė Poliakienė grįždavo į res-

AKTORIUI A. MACKEV1C1U1 ‘Y i
60 MFT1J vyią 4. i latriniu ...

v„................. . . ... Kadangi komunistinėje santvarkoje
Dramos aktoriui A. Mackevičius pa- j vadovaujamus prekybos postus kaž- 

minėju 60 m. amžiaus sukaktį. Darbą b<Mjėl sugeba sulįsti žmonės ilgesniais 
Kauno dramos teatre jis pradėjo 1929 pirštais su neiabai ramia sąžine, Kau- 
m., prieš tai išėjęs Kauno dramos te- n0 prekybos įmonių vedėjai nuošir- 
atre vaidybos studijos kursą. Jis ir dhai ^lpe poiiakienę, kol atsirado vie- 
šiand!en hko ištikimas Kauno dramos nas dar neapsivog?s, kuris paskambi-

Maloniai kviečiame visus Hamiltono ir 
apylink. lietuvius atsilankyti į nuotaikingų

Lietuviai pasaulyje

Kariūnu Baliu
kuris įvyks šį šeštadienį, gegužės 5 d.,
KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE, 222 QUEENSTONE RD.

Trys gražiausios kartūnų suknelės bus premijuojamos:
I — $25; II — $15; III — $10.

šiandien liko ištikimas Kauno dramos _ _ J k-.L
^io *ea*ro aktoriai per- n<> mHjejjaj. Paaiškėjo, kad Poliakienė 

sikele > Vnnių. A. Mackevičius savo nėra poliakienė, bet J. Lipauskaitė iš 
meninę veiklą tęsia Kauno teatre. Pa-; Pilviškių, ištekėjusi už ruso J. Traš- 

čenko...
Milicijos organai “feljetonistę” J. ’ 

Lipauskaitę-Traščenko norėjo patrauk
ti teismo atsakomybėn, bet... neatsi 
rado nė vieno vedėjo, sutinkančio pa _ _
liudyti, kad jai buvo priverstas duoti ma numatoma: 
pinigų. Kuris gi iš Kauno prekybos n vai. pamaldos Aušros Vartų baž- 
įmonių vedėjų norėtų reklamuotis, nyčioje. Pamaldų metu bus šventina- 
kad jo sąžinė nerami?... Eksfeljeto- ma “Nemuno” tunto vėliava.
nistė Poliakienė feljetonus rašyti da- 12 vai. parapijos salėje iškilminga 
bar ketina kitame Lietuvos mieste... skautų sueiga. Po sueigos užkandžiai.

3 vai. p.p. Hamiltono LN, Delta ki- 
1 no salėje, viešas Maironio minėjimas 
į - koncertas. <

6 vai. vak. parapijos salėje visam 
*! lietuviškam jaunimui ir programos da- 
* i lyviams pasilinksminimas - arbatėlė.

■ Į sąskrydi pakviesti svečiai iš Del- 
hi; Londono, Niagara Falls, Ročesterio, 

* St. Catharines, Toronto ir Wellando. 
j Minėjimą atidarys iš Toronto atvy
kęs Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas. E. P.

Šokiams gros Bennie Ferrie orkestras. 
Įvairus bufetas su gėrimais.
Turtinga loterija. -

starųjų metų geriausieji aktoriaus dar
bai — Minelga A. Griciaus pjesėje 
“Karšta vasara” ir Šekspyro karalius 
Lyras. Pagal maskvini paprotį, akto
rius apdovanotas nusipelniusio artis
to vardu, o šešiasdešimtmečio proga ’ 
jam paskirtas Lietuvos Augščiausios: 
tarybos garbės raštas.

J. MIKĖNO DARBŲ PARODA
Valstybiniame dailės muzėjuje ati

daryta skulptoriaus J. Mikėno darbų! 
paroda, skirta dailininko šešiadešimt- 
mečiui paminėti. Šimto kūrinių tarpe 
yra ne vien tiktai skulptūros, bet ir 
dailininko nutapyti* portretai, Pary
žiaus ir Egipto vaizdai akvarelėje. J. 
Mikėno kūriniuose atsispindi autoriaus 
mėgiamiausios temos: kova už taiką, 
gyvenimo džiaugsmą ir laimę, tėvy
nės meilė.

Parodoje išstatytas naujausias J. Mi
kėno kūrinys — “Mūsų saulė” — ale
gorinė moters figūra, augštai iškėlusi 
rankas į kosminę žvaigždžių erdvę. 
Statula skirta kovos už taiką temai. 
Ji pagaminta iš betono, akmens ir me
talo. Reljefui panaudotas mozaikinis 
fonas.

Balandžio mėn. pabaigoj paroda bus 
perkelta į Maskvą.

PRAEITIES BYLA ROKIŠKYJE
LTSR Augščiausiojo teismo baudžia

mųjų bylų teisminės kolegijos išva-j

HAMILTON, Ont.
PLATUS MAIRONIO MINĖJIMAS. 

— Hamiltono skautai rengia Maironio 
100 m. gimimo sukakties minėjimą są
skrydžio forma gegužės 6 d. Progra-

J. GUSTAIČIO
PENKIASDEŠIMTMETIS

Savo amžiaus penkiasdešimtmetį pa
minėjo žinomasis dramos aktorius J. 
Gustaitis. Kartu jis atšventė 30 metų 
sceninės veiklos sukakti.

Jubiliatas 1932 m. yra baigęs A. 
Olekos-Žilinsko vad. Kauno dramos. 
studiją. Valst. dramos teatre jis sukūrė 
eile įdomių vaidmenų kurių reiktų su-j 
minėti Petrą “Atžalyne”, Topylį “Mar
čioje”, Jašą “Vyšnių sode”.

Pokariniais metais J. Gustaitis perė
jo į režisūrą. Klaipėdos teatre jis pas
tatė Dunajevskio operetę “Laisvasis 
vėjas. 1952 m. pradėjo dirbti vyriau
siuoju Vilniaus operos ir baleto tea- 

i iro režisierium. Maskvos dekadai jis 
pastatė A. Račiūno operą “Marytė”.

Savo pagrindinį dėmėsi jis skyrė lie
tuviškoms operoms. Komp. V. Klovos 

: operos “Pilėnai”, “Vaiva” ir “Duktė”
žiuojamoji sesija nagrinėja buvusių • įkurtos pagal jo P*rasytus^ 
rokiškiečių — Jono Paškausko, Jono 
Bakanavičiaus, Kazio Braželio ir Bo
nifaco Kukuškos nusikaltimus vokie
čių okupacijos metais. Jie buvo kal
tinami masiniu tarybiniu žmonių žu
dymu Rokiškio apylinkėje, žudynių 
organizatoriumi, girdi buvęs J. Staš
kevičius, kuris šiuo metu gyvena už 
Lietuvos ribų. Keturi kaltinamieji, I?. . , .... . i
kaip ir galima buvo tikėtis, pilnai “pri- v,sa tai daugehu atvejų persunkta nuo-1 proga 
šipažino” savo kalte. “Tiesos” korės 
pondentas J. Varnas praneša: “Teis 
mo nuosprendžiu žudikai gavo pelny
tas bausmes”. Atrodo, turėtų reikšti 
mirties bausmę ...

KARTŪNŲ BALIUS Įvyks gegužės 
5 d. Knights of Columbus salėje. Pra
džia 7.30 vai. vak. Gros Benni Ferri 
orkestras, veiks turtinga loterija. Jau
nimui bus atskiri staliukai.

Premijuojamos trys gražiausios suk
nelės. Pirmoji premija — $25 paskirta 
duosnaus lietuviškų reikalų rėmėjo sta
tybos rangovo A. Liaukaus. Antroji 
premija — $15. Trečioji — $10 pa
skirta taip pat duosnaus lietuviškų rei
kalų rėmėjo rangovo J. Deksnio.

Moksleiviams Įėjimas 50 et. Kviečia
me visus jaunus ir vyresniuosius į at- 
ku ruošiama pavasario kartūnu, balių.

V.

1862
MAIRONIO METAI

JA Valstybės
LIET NEPB. FOXDO V-BA pasis- 

kirstė pareigomis; E. čekienė — pirm., 
Pr. Narvydas ir J. Kiaunė — vicepir
mininkai, A. Daunys — sekr. ir L. Ta
mošaitis — iždin.

' IŠRINKTA ŠAULIŲ CENTRO 
V-BA . Kove 31 d. korespondentiniu 
būdu, trejiems metams, pagal balsų 
daugumą, išrinkti: J. Giedrikas, P. Pe- 
trušaitis, VI. Išganaitis, K. Žilėnas, A. 
Gintneris, Alf. Valatkaitis ir VI. Sir- 
muntas. Kandidatais liko: B. Ketura
kis, K. Ulevičius ir S. Bagdonas. Revi
zijos k-ja: B. Ambraziejus, S. Malinaus
kas ir I. Serapinas. Garbės teismas: J. 
Preikšaitis, kun. J. Boreviėius,SJ. ir 

j kun. B. Sugintas.
MARGUČIŲ DAŽYMO pobūvis su

ruoštas Lietuvos Pasiuntinybėje Va- 
j šingione. Margučių dažyme aktyviai 
: dalyvavo ir Valst. Sekr. duktė Peggy 
Rusk.

. ČIKAGOS LIETUVIŲ DRABUŽIAI I 
; PUNSKĄ. — N.C.W.C. davė BALFui 
50.000 sv. drabužių, kurie bus nuvežti

i V. Vokietijos lietuviams. Čikagos lie
tuvių suaukoti ir pas J. Kerulj sukrau
ti drabužiai BALFo centro individua
liais siuntiniais bus pasiųsti Lenkijos 

| lietuviams, kurių dauguma yra Punsko 
apylinkėje, šiais metais BALFas jau 
pasiuntė per 300 siuntinių $6.000 ver
tės.

lomjos taip gausus ir gražus jaunimas skyr iždininkė Marija Virbickienė I

LIETUVIO MIRTIS TITANIKE. Tai 
a. a. kun. J. Montvila, 27 m. Jis plaukė 
Amerikon kartu su kitais 1.500 kelei
vių prieš 50 m. ir nuskendo Atlante 
Titaniku! susidūrus su ledo kalnų. 
Buvo gimęs Gudinęs k., augęs Nendriš- 
kiuose ties Marijampole. Velionis bro
lis Petras gyvena Brooklyne. šiais me
tais suėjo 50 m. nuo Titaniko laivo 
nuskendimo.

Įėjimas $150, moksleiviams tik 50 c.
Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro 

Hamiltono ateitininkai

1962
MAIRONIO MINĖJIMAS

Italija
PREL. DR. LADUI TULABAI bal. 

28 d. sukakę 50 m. amžiaus. Pagerbimo 
aktas ir vaišės įvyko šv. Kazimiero 
kolegijoje.

KONCERTAS
Programoje:

SOL. V. VERIKAITIS 
Akompanuoja D. Skrinskaitė 

. ŠOKIU GRUPĖ GYVATARAS 
vad. G. Breichmanienė, 

stygų orkestras

Svečiai:
Delhi, Londono, 

Niagara Falls, Ročesterio 
St. Catharines, Toronto, 

Wellando.
stygų orkestras — A. Ulbinas

MAIRONIO KŪRYBA
Hamiltono meninės jėgos

HAMILTONO LIETUVIU NAMUOSE SEKMADIENI, 3 vai. p-p., 
GEGUŽĖS 6 DIENĄ . . . . . RENGIA SKAUTAI

Šokiams gros Benni Feri.
Maloniai kviečiame visus Hamilto

no, Toronto ir visų kitų vietovių lietu
vius atsilanktyi į šį parengimą, kur 
netik bus gera proga linksmai užbaigti 
ilgesnį savaitgalį, bet kartu prisidėti ir 
prie lėšų telkimo mūsų tėvynės laisvi- 

i nimo reikalui.
Lauksime visų. Ačiū! Valdyba
VAJUS TAUTOS NAMAMS 54-toje 

savaitėje davė $600 ir nuo jo pradžios 
$61.200. Naujais nariais su $100 Įstojo 
St. Aušrotienė, J. Adomauskas ir iš 
Rodney, Ont. J. Enskaitis. Antrą šim
tą pridėjo Alf. Keliačius. Neseniai ap
sigyvenęs Hamiltone Br. špringelis 
Įstojo su $200. Visiems Tamstoms 
v-bos vardu gili padėka!

suomenės ir žymiai pagyvinti veiklą.
Ypač ji stengsis, kad Hamiltono ko-!

nenutautėtų ir tani jau daromi pasiruo- prisiun'tė eentrui S6.00d. Skyriui va- 
Simai. Pirm VI. Kazemekas yra “Ar- dovauja j Galminas, sekr. - L. Nor- 
tistic Stone įmones savininkas ir tos 
įmonės reikalai jam atima daug laiko, ’ 
visdėlto jis Įsipareigojo net dvejus me- - .
tus dirbti sunkų visuomeninį darbą. cete, yra ypatingai duosnus įvairiems 

Lieka tik pasveikinti pirmininką ir lietuviškiems reikalams. Dabar jis pas- 
visą valdybą bei palinkėti sveikatos ir kvrėS^O “Palik ašaras Maskvoj” kny- 
ištvermės stiprinant tą gražų lietuvy 
bės išlaikymo darbą tremtyje.

K. Lukoševičius

Vokietija
KUN. ALF RIŠKUS praneša apie 

šiuos mirusius Biberach-Riss. Apskri
ties ligoninėje mirė Alfonsas Klimavi
čius, v-nis buvo gimęs Gražiškiuose, 
1910 m. Palaidotas Biberacho kapinėse. 
Liko žmona Vokietijoje, brolis ir dvi 
seserys Lietuvoje. Laupheimo ligoni
nėj mirė Elena Grybauskienė-Nagevi- 
čiūtė, gen Nagevičiaus sesuo, sulauku
si 70 m. amžiaus. Palaidota Biberaeho 
kapinėse prie jos vyro. Liko vaikai Ru
sijoj.

A. A. JULIUS BENIULIS, 54 m., mi
rė vasario 27 d. Kilęs iš Žemaitijos. 
Kurį laiką gyveno Garmisch liet, sto
vykloj ir Bamberge, kur ir mirė. De
šimt metų vadovavo 140 lietuvių kolo- 

i — buvo B-nės pirm, ir BALFo 
įgaliotinis.

NAUJI MOKSLO METAI Vasario 
16g-joje pradedami gegužės 2 d. I 

J. RIMASAUSKAS, buvęs nacių ka-| Pirma klasę priimami vaikai nejau- 
nesni kaip .9 metų ir baigę 4 skyrius 
pr. mokyklos. Baigę daugiau skyrių 
priimami atitinkami į augštesnę kla
sę. Nemokantiems lietuviškai duodama 
dveji metai jai išmokti. Mokslo vado
vėliai dalinai duodami gimnazijos. Vo
kietijoje ir artimuose kraštuose gyveną 
tėvai lietuviai turėtų pasinaudoti tokia 
gera proga išmokslinti savo vaikus ir 
išugdyti juose lietuvišką dvasią savoje 
Vasario 16 gimnazijoje. Prašymai siun
čiami: Litauisches Gymnasium, (6941) 
Huettenfeld ueber Weinheim/Berg- 
strasse, W. Germany.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS abi šo
kių grupės ir skautų berniukų choras, 
o taip pat ir visa eilė skautų, atsilan
kė Kaiserslauterne amerikiečiu mer
gaičių skaučių 50 mt. sukakties minėji
me. Dalyvavo dar Kanados ir Vokieti
jos skautės. Visi turėjo atlikti progra
mos dalį. Dalyvių šiame minėjime bu-

gos fondui. Knyga siuntinėjama JAV 
į senatoriams, kongresmanams ir JT na
riams. .

K. GENIS, BALFo ir kitų lietuvių 
organizacijų veikėjas, kandidatuoja i 

' Cicero miesto mokyklų tarybą.
t

PATERSON, N. J. baigiama statyti 
nauja lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčia; bus šventinama birželio 24 d.

GR. BUGENIENĖ, 67 m. amžiaus 
talpinti ši patikslinimą: rairė kovo 31 d. Niujorke. Palaidota iš

"Talkos” valdyba pareiškia, kad toji j Angelų Karalienės b-čios Kalvarijos

“TALKOS” PAREIŠKIMAS. —
“TŽ” Redaktoriui,
Jūsų redaguojamame laikraštyje Nr. 

17 (641) tilpo korespondencija iš Ha
miltono “Didelės reikšmės susitari
mas”, dėl kurios Hamiltono Kredito

Jis joms taipgi yra davęs pilną sceninį 
apipavidalinimą. Jam ypač yra pavy
kęs “Pilėnų” operos pastatymas: “Čia 
jis pirmiausia stengėsi surasti savitą 
sprendimo stilių, atitinkantį kūrinio į y jo mem J. įsunoms aisisiaiyamo ,*>^**w,
žanrinius reikalavimus, šiame pasta-j I protokolų sekretoriaus pareigų, likda- Kooperatyvo Talka valdyba prašo pa- >
tyme gerai jaučiamas herojinis pate- i PIRMIEJI ŠOKIAI, rengiami Tautos ! mas v-bos nariu. Šias pareigas perėmė 
tiškumas ir epinis didingumas, šiltai; Fondo Hamiltono skyr. v-bos. įvyks ge- Vyt. Leparskas. Pov. Savickas prisiun

LN V-BOS POSĖDIS Įvyko bal. 25 d. 
Jo metu J. Bulionis atsistatydino iš

įtaigiai nuskamba lyrinės scenos, ir i gūžės 21 d., pirmadienį, Victoria Day tė pareiškimą, kad pasitraukia iš v-bos. žinutė daugumoj neatitinka tiesą. Mi- kapinėse.
“Brant lnn” Burlingtone, Ont. Jo eitas buhalterio pareigas perėmė J. dėtame „ pasitarime buvo pareikšta

širdžių romantiškumu”— šiuo metu Apie 10 mylių nuo Hamiltono, prie 2 G. Skaistys. Kadangi visuotinis narių ^^kos atstovų,^kad^ Talka sutinka
J. Gustaitis rašo libretą naujai V. Klo- kelio. Toronto kryptimi. Pradžia 7 v.v.! susirinkimas
vos operai dabartinio gyvenimo tema. ! Veiks įvairus bufetas, staliukai ir'

PROF. FAB. GUDAS balandžio 5 d.
I principe keltis Į busimuosius Lietuvių Čikagoj dalyvavo ČCCC — Conference

i VCXKS įvairus uuieias, siaiiunai u ■ ko. tau v1Ctuje įsrjus.u r. .savitu v-ua Į Namus, kai jie bus pastatyti. Bet dėi į on College Composition and Communi- 
‘daiktinė loterija, iėjimo dovanos ir kt. vienbalsiai nutarė kviesti pilnateisiu s31ygų jokio susitarimo nebuvo pada- 10^s ’on^ire , 1 1 T t X°i

> v-bos kandidatų neišrin-; 
ko. tad vietoje išėjusio P. Savicko v-ba !

FELJETONO FELJETONAS
FELJETONUI...
Kai visame pasaulyje rašytojai fel- į 

jetonui* skiria sugalvotą turinį, veng
dami tikrų pavardžių ir visiems žino
mų įvykių, “Tiesa” feljetonu supran- ■ 
ta purvinų komunistinių paklodžių ! 
dulkinimą savo puslapiuose. Jos ko- ’ 
respondentai feljetono formoje juo
kiasi iš kyšininkų, išnaudotojų, suk
čių ir kitų panašaus plauko komunis
tinės visuomenės atstovų, nevengdami 
pavardžių.

• E. Ulduikis savo feljetone “Lengva
tikių baubas” kalba apie feljetono fel- i 
jetoną feljetonui. Jauna moteris pra-; 
dėjo lankyti Kauno prekybos Įmones, j 
Jų vedėjams ji pareikšdavo: “Esu Po- 
liakienė, respublikinio laikraščio ko
respondentė. Tai ką, brolau, privirei 
košės? Nenusimink, parašysiu gražų 
feljetoną!..Paskui išsigandusiems 
vedėjams ji puse lūpų prasitardavo.

—vkst—

Hamiltono Aušros Vartų parapijos vaikučių choras, vad. sol. V. Verikaičio Nuotr. A. Juraičio

ryta. Priešingai, buvo pareikšta, kad 
dėl sąlygų turės būti surašyta sutar-: 
tis, kurią pateiks Lietuvių Namų val
dyba ir dėl atskirų punktų teks tartis.

! Iš minėtos korespondencijos išeina, į 
i kad jau visos sąlygos “Talkos” priim- 
! tos ir t.t. Šitoks pasitarimo turinio iš- 
i kreipimas yra visuomenės klaidinimas.

‘/Talkos” vaidyba

— ------------ ------------------ — • — < AZU1J V A aiUAAAV &AAA W

Lousianos un-tas. Kongreso metu kny-! Vo apie 1.000. Labiausiai jaunuosius 
gų leidyklos turėjo savo išleistų kny- j dalyvius žavėjo lietuvaičių tautiniai 
gų parodas. Charles Scirbner's Sons drabužiai ir mūsų grupės tautiniai šo- 
knygų leidyklos atstovas pareiškė prof.! kiai.
Stra^nso^ Perception”3 vra^erai > BALTV DRAUGIJOS POSĖDIS 
perkamas. Tas Reikalas knygų rinkoje Stuttgarte,; “Schwabenbraeu” svetainė, 
oasirodė pernai -e"ūžės mėn Jos at-! je >vyk® metmis v,sl? tnW tautybių 
spausta 15.000. Iki šiol jau išparduota ! vald-vbu. P°.sėdis- Pranešimą apie fi- 
O non Tpi likusinii dalis eis tain sklan : nansus ir planus padare gen. sekr. A. 8.000 Jei likusioji dalis, eis taip sklan Gruenbaum. Po diskusiju buvo nutar.

; ta š. m. gegužės pabaigoj surengti 
kultūrinę savaitę Luebecke.

i Lietuviškoji sekcija labai prašytu sa- 
j vo tautiečius atsiųsti jų turimus taut. 
; motyvais dirbinius, nes bus kartu ir 
paroda. Po to bus vėl grąžinta savinin- 

I kams.
Posėdyje iš lietuvių dalyvavo: J.

. Glemža, VT pirm, su ponia, dr. P. Rėk
laitis, Baublysjr, ir J. Stankaitis su 
žmona.

VEIKLUS TAUTIETIS. — Kanado- • džiai, tai rudeniop bus leidžiama nau- • 
i je beveik kiekvienoje liet, kolonijoje! ja laida.
; atsiranda tautiečių, kurie pasiaukoja į Siu metų pabaigoj jau turėtų pasi- 
• visuomeniniam darbui, savo asmenį- ’ rodyti kolektyvinis veikalas “Encyclo- 
! nius reikalus palikdami antroje vieto- Į pedia of Poetry and Poetics". Leidėjas 
: jes. Čia kaip tik norėčiau priminti vie- i — Princeton University Press. Vienu ; 
į na toki atsidavusi visuomenininką —'iš veikalo bendradarbių yra Fab. Gu- 
Į Juozą Kažemėką.

Gimęs Rokiškio apskr., Juodupio vi.

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams
'DIEVO VAIKAS'

Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
Mišių maldos, rožinis. Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

sios giesmės.
Kaina $1.85

Spaudos B-vė “Žiburiai'’, 
941 Dundas St. W., Toronto, 

Canada.

ROSEBANK 
Animal Hospital

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

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

Telefonas TE. 9-1822

St. Catharines, Ont
SUNKUMAI SU PARENGIMU D A-! 

TOMIS. — “TŽ” 16 nr. ir “Drauge” 
92 nr. pasirodė žinutė, kad St. Catha
rines apyl. Bendruomenės valdyba ren- j 
gia Maironio minėjimą. Džiugu tas su
žinoti ir išgirsti, jog mes savo garbin
gus asmenis prisimename ir jų garbei 
ruošiame iškilmes. Bet visai kitaip at
rodo reikalas kai sužinai to minėjimo 
užkulisius.

Visiems, net ir tolimesniems, gerai 
žinoma, kad Niagaros pusiasalyje jau 
aštunti metai vilniečiai rengia didžiu
les Jonines, duodami lietuviškai visuo
menei progą pamatyti žymias išeivijos 
menines jėgas, kurių kaikurios ir di
desnės kolonijos nėra mačiusios. Šiais 
metais jos rengiamos birželio 23 d., 
kaip jau buvo nekartą skelbiama. Ta
čiau atsiranda žmonių, kuriems, kaip 
sako, tas “ne prie dūšios”, Jie geriau 
norėtų nieko nematyti, negu čia dar 
kažkieno surengtą, geriau negu jis ga
li surengti, ir dar “neaiškių” lietuvių 
vilniečių. Maironio minėjimo rengėjai 
per visus metus nesurado tinkamesnio 
šeštadienio, kaip liūdesio-išvežtųjų die-

v-bos nariu Pov. Kanopą.
V-bos pirm, savo pranešime padėko

jo v-bos nariams, kurie aktyviai Įsijun
gė i pinigų rinkimo vajų. Nuo praėju
sio posėdžio, t.y. kovo 22 d. iki bal.

Malonios atostogos 
savo tėvynėje!

VIETOS DAR GAUNAMOS LAIVE

/VI. S. BATORY
išplaukiončiam iš Z.^ntrcGao 6 ei.

Raminančiai patogi kelionė j Southamptoną, Kopenhagą ir Gdynia (Len
kijoje!, ir iš ten traukiniu ar automobiliu į visus Rytu Europos kraštus.

Kitų kelionių datos iš Montrealio:
rugpjūčio 10, rugsėjo 14, spalio 15 ir lapkričio 13.

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepaprastai 
gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdviomis ka
binomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniais val
giais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu patenkinti keleivius 
ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokomai.
Dėl vietą rezervavimo ir informaciją 

pasitarkite su savo vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

nas. Pasirinktas šeštadienis yra vieną 
savaitę prieš vilniečių rengiamas Joni
nes. Net tą pačią salę nusisamdę. Tai 25 d., v-bos nariai iš pasižadėjusių ir 
kliudo vilniečiams, kad jie negalėtų su- ■ naujaį įstojusių LN narių gavo gr. pi- 
daryti didesnės programos bei nerizi- nįgaįs ar čekiais $5.700: St. Bakšys 
kuotų duoti šiai padangei didelio kul- $3 300^ je Romikaitis $600, Pr. Rodys 
tūrinio lietuviško įnašo. S500 j Bulionis $500. Po $200: F.

Visos buvusios apyl. v-bos stengėsi, i Rimkus, V. Saliklis ir G. Palmer; po 
kaip galint sudaryt sąlygas išvengti S100: Vyt. Leparskas ir Alf. Patamsis, 
organizacinių nesutarimų vienodinant 
bei skirstant parengimų susidūrimus 
ir pamažu eita prie bendresnio susitari
mo viens kitam nekenkti, bet padėti.

Kuriam tad reikalui buvo šaukti ben
dri organizacijų susirinkimai ir daryti 
nutarimai, jei pasikeitus v-bos asme- __
nims, pats iniciatorius tampa susitari-; bankeliui patalpas, 
mu laužytoju. Rev. kom. narys j Baigdamas pranešimą, St. Bakšys 

s prašė narius visais būdais padėti telkti 
I LN lėšas, siūlydamas iki kito posėdžio 

iifik ik n11 kiekvienam v-bos nariui surasti po po-WINNlrEG/ Man. -ą alyvos klijentų.
Einamuose reikaluose v-bos pirm. 

REKOLEKCIJAS pravedė iš Austrą- paskaitė M. Šidlauskienės iš Wellando 
lijos atvykęs kun. Laurynas Kemėšis, ir Gudinskų padėkas.____ 1 _   • 4 - 1 * _• X—— 4 - _ 
Jų užbaigimas Įvyko parapijos salėje 
pusryčiais. Jų metu gerb. svečias papa
sakojo apie Australiją ir joje gyve
nančius lietuvius. Pusryčiams šeimi
ninkavo St. Bartininkicnė. jos duktė 
Birutė ir dvi marčios: Sally ir Lelia 
Bartininkienės. Prie įėjimo budėjo M.
Januška. Salę paruošė K. Mažeika.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ me
tinis susirinkimas įvyko Verbų sekma
dienį A. V. Rutkauskų bute, j kurį at
silankė rekolekcijų vedėjas kun. L. 
Kemėšis ir tarė žodi. Susirinkimas bu
vo užbaigtas prie vakarienės stalo.

VELYKINĖS DOVANOS. — Ant.
Genys kebonijos virtuvėje padarė spin
teles. Apol. Malaškevičienė išsiuvinėjo 
gražų uždangalą didž. altoriui. M. Gra- 
bienė nupirko gėlių Kristaus karstui 
papuošti. V. Burox, laidotuvių direkto
rius, atvežė gėlių didž. altoriui ir Ma
rijos statulai papuošti. Kristaus kars
tą paruošti padėjo G. Stankevičienė.

PAKRIKŠTYTA: Rosemary Cand
ace, Stasės ir Vlado Virkučių dukrelė. 
Krikšto tėvais buvo Vyt. Antanavičius 
ir Jean Matijošaitytė.

Bakšyą labai nuoširdžiai kreipėsi Į 
v-bos narius, prašydamas iki kito po
sėdžio, kuris numatomas gegužės gale, 
galimai daugiau surinkti lėšų, nes nuo 
to priklauso naujų LN statyba.

Savo tolimesniame pranešime v-bos 
pirm, išreiškė “Talkos” v-bai gilią pa
dėką už sutikima iš anksto nuomoti

Svarstydami tolimesnį lėšų telkimą, 
v-bos nariai įsipareigojo iki sekančio 
posėdžio surinkti po kitus $500 kiek
vienas.

LN plytų vajus nutarta pradėti vyk
dyti gegužės antroje pusėje.

Svarstant naujų LN statybos reika
lus, J. Mikelėnas pranešė, kad viskas 
eina sklandžiai. J. G. Skaistys pažy
mėjo, kad jis turįs galimybę gauti pa
skolą iš valdžios. Galutini rezultatai 
paaiškėsią gegužės pradžioje.

V-ba patvirtino 20 naujų narių sąra
šą, kurie su papildomai įnešusiais nuo 
vas. 8 d. iki bal. 17 d. sudėjo išviso 
$6.050,

Posėdis praėjo visų narių vieningo
je nuotaikoje kuo greičiau pradėti nau
jų LN statybą.

Skolos už LN sklypą bal. 27 d. at
mokėta $1.000; liko dar $4 000.

Naujų LN statyba bus vienas di
džiausių mūsų kolonijos lietuviškų ban
dymų. Jis parodys, kad lietuvis yra 
dvasiškai galingas, kai mato nuoširdų 
ir teisingą reikalą. Tad visi remkime 
mūsų TN įsigijimą. Sk. St.

BENDRUOMENĖS V-BOS UŽSIMO 
JIMAI. — Teko nugirsti, kad 1962 m. 
b-nės v-ba, su energingu pirm. Vladu 
Kažemėku, pasiryžusi neapvilti vi-

das. Enciklopedijos kaina — $20.
Prof. Gudas jau yra parašęs didžiąją Į 

Teklynės km., baigė Onušiškės pr. m-lą-dali stambaus veikalo “Scientific Writ- 
ir vieną klasę žemės ūkio m-los. 1939 ing”. Veikalo leidėjas — Charles Scrib- 
m. J. Kažemėkas atliko karo tarnybą 

: H pėst. Algirdo pulke mokomosios 
; kuopos kadro jaun. puskar. Po to lan- 
' kė geležinkelio m-lą ir ją pabaigęs ga- 
! vo geležinkelyje tarnybą. Visą laiką 
Į buvo aktyvus Panevėžio 40 būrio šau
lys. Užėjus II D. karui J. Kažemėkas 
dalyvavo kovose prieš bolševikus. Po 
kapituliacijos jis prisiglaudė liet, sto
vykloje Grevene. Vestfalijoje. Ten lan
kė prekybos m-lą, kuriai vadovavo ha- 
miltonietis Varanavičius.

Hamiltone J. Kažemėkas įsijungė į 
visuomeninį darbą. Vienus metus dir
bo apyl. v-boję, 3 metus HLN v-boje. 
Ypač daug prisidėjo prie LN įsigiji
mo — surinko už $1000 šėrų: jo dėka 
buvo surinktos lėšos LN net 4 metraš
čiam. Pvz. renkant lėšas 1962 m. met
raščiui jis surinko už skelbimus iš įvai
rių verslininkų net $600 ir tai dau
giausia iš kanadiečių. Tai nepaprastai 
sunkus ir sugebėjimo reikalaująs dar
bas.

Belieka tik sveikinti už darbštumą 
tą mažą Kažemėką, kaip jis save vadi
na, kuris atlieka didelius darbus.

K. Lukoševičius

MŪSŲ NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖ
KA visiems pažįstamiems ir giminėms 
už lankymą, gėles ir dovanas man susi
žeidus gulint ligoninėje ir namuose.

Ypatinga padėka dr. O. Valaitienei, 
dr. Robertui A. Hughes už rūpestingą 
gydymą. Sūnui Edmui už iššaukimą 
greit pirmosios pagalbos ir kartu vy
kimą į ligoninę, sesei Onai už priežiū
rą namuose. Už gėles dėkoju sūnui Ed
mui, sesei Onai, Marijai ir Pranui Sifi
liams, Genei ir Leonui Vindašiams, po
nams Vaičaičiams, dr. Woolner šeimai, 
dr. Tynlonyson šeimai iš St. Cathari
nes, ponams Dauginams ir J. šarap 
niekui.

Už dovanas Lionei Vindašiūtei, Mari
jai Pusdešrienei, Onai Vindašienei, O. 
Legnikienei, poniai Enskaitienei, O. 
Gurgzdienei, Aldonai Putrantonia, Al
binai ir Jonui Adomaičiams, O. Kamai- 
tienei, Anelei ir Jonui Mačiulaičiams, 
Stefai ir Pranui Kalvaičiams, Stasei Pi- 
ragienei, SLA 72 k. per J. Bajoraitį. 
Katalikių Moterų Draugijai per po
nias Kačinskienę ir Blekaitienę.

Dėkoju visiems, siuntusiems užuo
jautas laiškais ir telefonu. Jei ką pa
miršau išvardinti, atsiprašau.

Visiems liekame dėkingi
Kunigunda Dervaitienė ir šeima

f’. Veikalo leidėjas — Charles Scrib
ner’s Sons.

RAŠYT. K. PAŽĖRAITĖ iš Kolum
bijos atvyko i Čikagą pusei metų.

PAMOKSLININKUI KUN. ALFON
SUI GRAUSLIUI balandžio 16 d. suėjo 
60 m. Sukaktuvinikas gimė Telšiuose, 
mokėsi Telšiuose ir Kauno kunigų 
seminarijoj. Kunigu Įšventintas 1925 
m. birželio 14 d. Lietuvoje beveik visą 
laiką buvo kapelionu įvairiose gimnazi
jose. Karui baigiantis pasitraukė i va
karus; gyveno Italijoje ir Argentinoje, 
o 1950 m. persikėlė į JAV-bes. Kun. 
A. Grauslys Lietuvoje bendradarbiavo 
ištisoj eilėj žurnalų. Dabar rašo “Laiš
kuose Lietuviams”, “Drauge” ir kt.

R. L. SPINGYTĖ gavo Pittsburgo 
un-to Vira-Heinz stipendiją $1.000. Ji 
gilins gimnastikos studijas Bonnos ir 
Hamburgo universitetuose. Stipendi
ninkė yra un-to Quo Vadis Honorary 
Society vicepirm. ir un-to stud, lai
kraščio reporterė. Pitsburgo un-te yra 
18 tautybių kambariai. R. Spingytė yra 
to kambarių komiteto sekretorė ir lie
tuvių atstovė tautybių taryboj. Praei
tyje ji yra laimėjus visą eilę stipendi
jų.

PR. ZUNDĖ, gyvenąs Falls Church,. 
Va., yra nuolatinis vokiečių žurnalo 
“Osteuropa” bendradarbis; “Baltisches 
Forschungsinstitut” yra atspaudęs jo 
darbą apie švietimą okupuotoje Lietu
voje, o Herderio Institutas Marburge 
išleidžia jo veikalą apie okupuotos 
Lietuvos žemės ūkį. Jo specialybė yra 
technika ir šiuo metu dirba kaip inži
nierius.

KAUNO UN-TO 40 metų sukaktį 
Los Angeles balandžio 29 d. paminėjo 
lietuviai skautai akademikai. Minėji
mas įvyko šv. Kazimiero par. salėje.

Argentina
KUN J. JANČIUS, MIC., marijonų 

provincijolas grįžęs iš P. Amerikos, 
kur lankė lietuvių parapijas ir koloni
jas, pareiškė, kad Frondizi broliai ir 
kiti artimieji yra komunistinių pažiū
rų.

ARGENTINOJE LIETUVIŲ ARTI 
30.000. Berisso mieste yra apie 3.000 
lietuvių. Rosario mieste viena gatvė 
pavadinta Avenida Lituania. ir t. t.

Prie Rosario yra nemaža fabrikų ir 
nuo atgabenamų mašinų lieka daug dė
žių. Tas medines dėžes buvo leista per
vežti prie T. marijonų vienuolyno. Atė
ję neturtingieji paprašė tų dėžių na
mams statyti. Sekančią dieną jie jau 
atėjo prašyti T. marijonus pašventin
ti jų namus sukaltus iš tų lentgalių.

NAUJĄ MISI JĄ? t. mari  jonai stei
gia Villa Elisa, Bs. Aires provincijoj. 
Tai jau trečia vieta Argentinoje. | mi
siją paskirti kun. A. švedas, MIC ir 
kun. Aug. Steigvilas.

RODNEY, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas ruo

šiamas West Lorne miestelio salėje ge
gužės 6 d., 5 vai. p.p. Kadangi kartu 
bus ir lietuviškos mokyklos, kurioje 
mokėsi 28 mokiniai, mokslo metų už
darymas, po trumpos paskaitos ir ofi
cialios dalies, meninę programos dalį 
išpildys mokyklos mokiniai ir svečiai 
jauni talentai iš kaimyninių apylinkių. 
Pabaigoje — kavutė su užkandžiais.

Maloniai prašome kaimyninių kolo
nijų lietuvius atvykti pasidžiaugti pri
augančio jaunimo įdomia programa.

Apyl. v-ba

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

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

1289% KING ST. EAST, NAMŲ: WH. 5-8483
HAMILTON, ONT. GRIMSBAY, ONT.
Telefonas LU 9-8643 — skambinant palikti savo numeri.

Fort William, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas ruo

šiamas gegužės 5 d., 7 vai. vak. Prašvi
ta salėje. Prašome visus dalyvauti.

Valdyba

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

/IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.600, mon 
gičią paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbe dienas: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vaL pe pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST, ROOM 13. -------- Telefonas JA. 74575
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Nauji siūlymoi A. RINKUNAS

Mokinių pažangumo vertinimas liet, mokykloje
Mokinių pažangumo vertinimas mas ir manieros. Patekusi į bu- 

iš paviršiaus atrodo lengvas klau-(vusias kolonijas, jų tarpe ir į Ka
simas, susijęs daugiausia su eile nadą, šioji sistema neteko savo 
techniškų reikalų, bet pažiūrėję “poniškumo”, bet, susimaišiusi su 
giliau, pamatome, kad reikalas Rousseau natūralizmu, pasilaikė 
nėra taip jau paprastas. Norint į savotiškai suprastą bendrąjį išsi- 
jį bent kiek tvarkingiau atsakyti, lavinimą. Tas “bendrojo išsilavi- 
tenka paliesti pačius lietuviško-j nimo” (taigi, kabutėse) ugdymas 
sios mokyklos išeivijoje pagrin- pradžios mokykloje nustūmė į 
dus. Tenka atsakyti į principinį antrą vietą žinių perteikimą, pa
klausimą: koks yra mūsų mokyk- keisdamas jį buvimu klasėje. Pri
los tikslas? Vėl gi, galime atsa- pažinimas, kad vaikas lavinasi 
kyti paviršutiniškai: lietuvybės iš-, vien savo buvimu mokykloje, le- 
laikymas. Bet lietuvybės išlaiky- imančiai paveikė visą jų vartoja
mas, kaip lietuviškosios mokyklos 'mą mokinių pažangumo vertini-
tikslas, nėra, deja, iki šiol pakan
kamai apibrėžta sąvoka. Kiek toli 
mes galime eiti? Kiek daug bend
rojo auklėjimo norime turėti? 
Kiek lietuvių kalbos,, žodžiu ir 
raštu, norime išmokyti ir ft. Tu
rint visa tai galvoje, mūsų tema 
suskyla į dvi dalis: a. lietuvybės 
išlaikymo, kaip mokyklos tikslo, 
sąvokos išsiaiškinimas ir b. tech
niškieji mokinių pažangumo Įver
tinimo klausimai.

A. Pedagogikos istorija rodo, 
kad amžių būvyje mokyklos tiks
lai labai keitėsi. Juos galima būtų 
sugrupuoti bent Į penkias pagrin
dines grupes: a. mokykla yra prie
monė paruošti žmogų amžinajam 
gyvenimui; b. mokyklos tikslas 
yra paruošti džentelmeną; c. mo
kykla turi netrukdyti savaime 
augti gerai vaiko prigimčiai; d. 
mokykla turi išugdyti stiprų mo
ralini charakterį; e. mokykla turi 
paruošti savo tautos ir valstybės 
patrijotą. Visos tos ir eilė kitų ne
suminėtų srovių yra palikę pėdsa
kus šių dienų mokyklų sistemose. 
Tuos pėdsakus ir jų sukeltus 
skersvėjus ypač jaučia mūsų vai
kas, verčiamas lankyti dviejų sis
temų mokyklą — angliškąją ir 
lietuviškąją.

Iš tradicinės krikščioniškos pe
dagogikos, susiformavusios dar 
viduramžiuose, turime lietuviškų
jų mokyklų religinį aspektą ir ti
kybos pamokas. Valdžios akimis 
žiūrint, tai turėtų būti ir vieninte
lis mūsų šeštadienio mokyklų 
tikslas, nes jos ir vadinamos Sun
day School. Tuo titulu Katalikų 
Mokyklų Tarybos duoda mums 
nemokamai naudotis jų patalpo
mis.

Kiek gi, iš tikrųjų, religinės 
praktikos ir teorijos norime savo 
mokyklosė turėti? Ar' religinė 
praktika ir teorija turi turėti įta
kos į mokinių pažangumo vertini
mą? Atsakyčiau: a. religinė prak
tika lietuviškai (maldos, giedoji
mas, rožinis, liet, maldaknygės 
naudojimas) turėtų užimti apie 
pusę religijai skirto laiko ir turė
tų būti vertinama pažymiu; b. re
liginės teorijos atžvilgiu mokyk
la turėtų dirbti dviem grupėm: 
tie, kurie lanko angliškąsias kata
likų mokyklas, ir tie, kurie jų ne
lanko. Atitinkamai ir pažangumo 
katekizme vertinimas turėtų bū
ti vienokis pirmajai grupei ir ki- 
tokis antrajai.

Angliškoji mokykla, kurioje 
mūsų vaikas praleidžia didelę die
nos dalį, susikūrė Locke ir kitų 
17-18 š. racionalistų įtakoje. Tai 
buvo ponų vaikų mokykla, kurio
je svarbu buvo ne tiek žinių per
teikimas, kiek bendras išsilavini

mo sistemą. Normaliai anglų-ka- 
nadiečių mokyklose mokinys ke
liamas į augštesnį skyrių kasmet, 
darant pažymių atžvilgiu kuo di
džiausias lengvatas. Jei tenka mo
kinį palikti antriems metams, tai 
kaltas mokytojas, kad blogai iš
mokė. Iš to štai ir turime iki šiol 
neatsakytą, bet mums labai svar
bų klausimą: kokiame santykyje 
musų mokyklose turi būti bendra
sis lietuviškasis auklėjimas su li
tuanistinių žinių perteikimu?

Atsakymą į šį klausimą sunkina 
faktas, kad daugumas mūsų mo
kytojų ir tėvų yra nepriklausomos 
Lietuvos mokyklos auklėtiniai. 
Ano meto lietuviškoji mokyklų 
sistema buvo sukurta vokiečių 
sistemos pagrindu, kuri yra kito
kia negu anglų. Jau E. Kantas 18 
š., tik dalinai pripažindamas 
Rousseau natūralizmą, manė, kad 
mokykla neturi būti vien pasyviu 
vaiko prigimties augimo stebėto-, 
ja, bet privalo imtis ir formuojan
čios pareigos. Herbartas tą mintį 
užbaigė sakydamas, kad mokykla 
turi būti vaikui rimto darbo vie
ta. To įtakoje vokiečių sistemoje 
mokinio pažangumui vertinti pa
grindinis kriterijus pasidarė ne 
tam tikro dienų skaičiaus išsėdėji- 
mas mokyklos suole, bet pažangu
mas moksle, patikrintas ir įver
tintas egzaminais. Tokioje siste
moje išaugome mes, senesnieji, 
baigę mokslus nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tokioje sistemoje su
kūrėme ir šeštadienines mokyk
las Kanadoje. Dabar, kai mūsų 
vaikai vis-daugiau tolsta nuo ne
priklausomosios tradicijų, o į mo
kytojų eiles įsiliejo jaunimas, bai
gęs mokslus jau angliškoje siste
moje; visa mūsų mokinių vertini
mo sistema atsidūrė kryžkelėje, iš 
kurios, turbūt, neišeisime be 
kompromisų. Kompromiso' sura
dimas yra vienas šio suvažiavimo 
tikslų. Ne kaip galutinę išvadą, 
bet kaip bazę diskusijoms, siūlau: 
1.. pripažinti, kad lietuviškasis 
auklėjimas ir lietuviškasis moky
mas yra lygiaverčiai partneriai 
mūsų lietuvybės išlaikymo mo
kyklose; b. būdamas lygiaverčiu 
partneriu, auklėjimas turi gauti 
pusę viso mokyklinio laiko ir gali 
būti vertinamas pažymiu; c. litu
anistinis mokymas, būdamas ly
giateisiu partneriu, turi taip pat 
gauti savo laiką; d. lituanistinis 
mokymas turi vykti pagal galimą 
išeiti programą, žinojimas vertin
tinas pažymiais; e. nepatenkina
mas metinio pažymio vidurkis, 
gautas už lituanistinį žinojimą bei 
lietuviškąjį išsiauklėjimą, yra pa
kankamas pagrindas palikti moki
nį antriems metams.

B. Po šių minčių galime pereiti 
į antrąją mūsų temos dalį — tech
niškuosius mokinių pažangumo 
vertinimo klausimus.

1. Pradėti norėčiau nuo siūly
mo vertinti pažymiu mokinio ben
drąjį ir lietuviškąjį išsiauklėjimą 
bei nusiteikimą. Lietuvoje tam 
reikalui turėdavome tris pažy
mius: elgesio, klusnumo ir darbš
tumo. Jie būdavo atžymimi skait
menimis. Anglų pradžios mokyk
lose tam reikalui naudoja šešis 
pažymius: elgesio, mandagumo, 
darbštumo, veiklos už mokyklos 
ribų, savarankiško skaitymo na
mie ir pamokų paruošimo. Visi 
šie dalykai žymimi raidėmis, kur 
A, B, ir C yra gerai ar patenkina
mai, o D ir E — blogai. Siūlau: 
priimti šiems dalykams anglišką
ją tvarką, padarant iš vieno pažy
mio už veiklą už mokyklos ribų 
(activities) bent kelis. Metų gale 
iš visų išvedamas vidurkis, kuris 
turėtų būti ne žemesnis kaip C, 
jei mokinys keliamas į augštesnį 
skyrių.

2. Mūsų mokyklų programos 
jau vėl pasidarė perplačios. Kol 
bus paruošta nauja jų redakcija, 
metų pradžioje mokyklos vedėjas, 
pasitaręs su skyrių mokytojais, 
nustato galimą išeiti medžiagos 
kieki, kuris ir turi būti išeitas.*.7

3. Mokinio pasiruošimą pamo
kai Lietuvoje tikrindavome šauk
dami kaskart po porą mokinių 
atsakyti pereitą pamoką žodžiu ir 
už tai rašydavome pažymį į kla
sės, o anksčiau ir į mokinio žurna
lą. Anglų mokyklose žinojimas 
tikrinamas rašomuoju darbu tri
mestro gale. Siūlau pasilaikyti lie
tuvišką tvarką dėl šių motyvų:
a. mokinys priverčiamas ruošti 
pamokas kaskart; b. atsakinėji
mas žodžiu yra puiki proga prak
tikuotis lietuviškai viešai kalbėti. 
Taip pat siūlau įvesti mokinio pa
žymio knygutes, vartojamas kas 
šeštadienį.

4. Lietuvoje rašydavome pažy
mius penkių sistemoje. Anglai 
naudoja šimto sistemą. Siūlau 
naudoti angliškąją tvarką, nes ji: 
duoda žymiai daugiau varijantų;
b. yra jau įprasta mokiniams ir jų 
tėvams.

5. Perkėlimas iš klasės į klasę 
Lietuvoje metinių pažymių vidur
kis būdavo visai nevedamas. Ga
vęs nepatenkinamą pažymį iš vie
no ar dviejų dalykų mokinys gau
davo pataisą. Anglų mokyklose 
garbingai pereiti į sekančią klasę 
reikia turėti metinį pažymių vi
durkį nemažiau 60. Metinis vidur
kis tarp 59 ir 40 įrašo mokini į 
rekomenduojamų sąrašą ir palie
ka vedėjo malonėje. Tokiam mo
kiniui pataisos neduodamos. Pa
prastai vedėjas leidžia jam lan
kyti augštesnį skyrių su sąlyga, 
kad jis sugebės eiti naująjį kursą. 
Jei mokinys poros pirmųjų mė
nesių laikotarpyje pasirodo nesu
gebąs naują kursą eiti, grąžina
mas atgal į pernykštį skyrių. Pa
žymys 40 ir žemesnis palieka mo
kinį antriems metams, bet ir čia 
vedėjas gali padaryti išimčių. Siū
lau priimti angliškąją tvarką, ne
pripažįstant vedėjui teisės daryti 
išimtis dėl pažymio 40 ir žemiau.

6. Neklausinėdami mokinių žo-

džiu, anglai priversti rašomaisiais 
darbais tikrinti mokinių žinojimą 
iš visų dalyką: Tie darbai — egza
minai daromi iš visų dalykų kiek
vieno trimestro gale ir metų gale. 
Siūlau trimestro gale daryti pa
tikrinamuosius egzaminus tik iš 
tu dalykų, kuriuos negalima pa
tikrinti žodžiu. Metų gale siūlau 
daryti egzaminus raštu ir žodžiu 
iš visų dalykų visuose skyriuose, 
pradedant ketvirtuoju. Visuose 
paraleliniuose skyriuose metų ga
lo egzaminai tam pačiam dalykui 
daromi tuo pat metu pagal vedėjo 
ir mokytojų iš anksto sutartus 
vienodus klausimus. Egzaminų ra
šiniai išskyrus paskutinįjį skyrių, 
taisomi skyriaus mokytojo. Meti
nių egzaminų pažymiams paaiškė
jus, išvedamas jų vidurkis. Pas
kui išvedamas metinis vidurkis 
visų pažymių, gautų metų būvy
je, įskaitant ir pažymius rašytus 
raidėmis. Galutinėje išvadoje iš
vedamas visų pažymių vidurkis, 
kuris ir parodo mokinio likimą se
kantiems metams: jis’ keliamas, 
rekomenduojamas ar paliekamas.

(šis straipsnis yra santrau
ka paskaitos, skaitytos Ka
nados mokytojų suvažiavi
me balandžio 29 d. Mont- 
realyje).

Vaidotas D. Kvedaras, DDS, 
šį pavasarį baigęs Toronto un-to 
odontologijos fakultetą “Doctor 

of Dental Surgery” laipsniu.
Gimė 1939. L 15. Marijampolės 
apskr. Cathedral gimnaziją baigė 
Hamiltone 1957 m. Toronto un-te 
gavo kariuomenės stipendiją .ir 
dabar išvyko į Kanados vakarus 
dirbti karinėj žinyboj kaip kapi
tonas. Priklausė Kanados Liet. 
Skautų S-gos Toronto skyriui, kur 
ėjo pirmininko ir iždininko parei
gas. Į korporaciją Vytis įstojo 
1958 m. Dalyvavo Hamiltono ir 

Toronto taut, šokių grupėse.

Dail. N. Kulpavičienė. Toronto lietuvių kapinių paminkli
nių vartų konkursinis projektas, laimėjęs antrą premiją.

Stasys Yla

Paviršiuje 
netikintis, gelmėje
- didvyriškas
krikščionis

Gail. sesuo Adelė — įtakingoji patarėja
Adelė buvo didžiausia jo patarėja. Chirurginiame sky

riuje ji buvo “viskas” — praktiška, uoli, sąžininga. Gydy
tojas galėjo ja visur pasitikėti ir i ją atsiremti. Jos prak
tiškas, moteriškas pajaustas reikalų sprendimas pasirodė 
jam priimtinas ir kituose dalykuose. Taip jis pasisakydavo 
jai daugelį savo “bėdų” ir pasiteiraudavo jos nuomonės. 
Gal jam patiko jos elgesys tokiais abejais. Ji niekad jam 
nepataikavo, prie jo asmeninių pažiūrų nesitaikė, ką sakė 
— sakė norėdama bendro gero.

Kodėl jis nesitarė su žmona? Ne dėlto, kad nebūtų 
norėjęs, bet stačiai neturėjo kada, nes jo tikrieji namai 
buvo ligoninė. Čia pat sprendė jis ir kitus reikalus ir čia 
pat jieškojo patarimo. Tiesa, žmona buvo kito tipo nei 
Adelė — prisitaikanti, savo aiškios tvirtos nuomonės lyg 
nereiškianti. Ji prisitaikė ir prie vyro pažiūrų aukščiau, 
o dabar ir ji linko į religiją kartu su vyru. Jai trūko mo
teriškos nuojautos, kuri kalbėtų “adelišku” tiesumu ir 
tikrumu. Taip Adelės patariamas gydytojas pakvietė i 
priimtuves ir kunigą.

Šis atėjo ir pirmiausia sutiko savo krikšto dukrą bal
tuose sutvirtinimo drabužiuose su kryželiu ant kaklo. 
Salione pastebėjo naują dail. J. Zikaro Madonos paveiks
lą. Rado ir patį autorių, kuris šia proga norėjo mergaitei 
dovanoti religinės tematikos dovaną. Buvo ir kitų žymių 
kairiųjų kultūrininkų ir politikų.

Kunigas praleido su jais visą popietę ligi vėlyvo va
karo. Visi svečiai buvo mieli, bičiuliški, nuoširdūs. Kuni

gui liko Įspūdis, kad šie žmonės, nors politiškai buvo 
kitaip apspręsta, sielos gilumoj jautėsi tokie patys, kaip 
risi lietuviai panašių progų atvejais. Kunigui buvo tik 
neįprasta ir nenorėta, bet taip išėjo, kad ne jo krikšto 
dukra, o jis pasidarė tarsi centrinis šių vaišių asmuo.

Dingo “davatkos”, atsirado pagarbumas 
dvasiškiams

Kiek vėliau Adelė pasakojo, kad gydytojo elgesys ligo
ninėje visiškai pasikeitęs. Niekad nebeužkliūdavęs kuni
gų ir nebeužgaudavęs “davatkų” gailestingųjų seserų, 
kaip anksčiau. Priešingai, lyg jieškojęs išlyginti anksty
vesni savo elgesį kitu neįprastu. Sakysim, tarp kitų pa
cientų, atėjusių iš miesto, pasitaikydavo kunigas arba 
vienuolės. Jis liepdavęs juos išimti iš eilės ir pirmuosius 
kviesdavo į kabinetą. Priimdavo juos dar maloniau, o 
išleisdamas neimdavo nė cento. Jei reikėdavę daryti ko
kius tyrimus ligoninės laboratorijoj, jis ir tada neleisdavo 
kunigui ar vienuolei išrašyti sąskaitos.

— Tai yra mano pacientai, — sakydavo. — Aš čia juos 
priimu privačiai, savo atsakomybe.

Niekad jis neidavo pas ligonius į namus, nebent ypa
tingais atvejais. Visi žinojo, kad jis be galo užimtas, dėl 
to nedrįsdavo į jį net kreiptis. Bet kartą jam kažkas kitas 
pranešė, kad staiga susirgęs kan. P. Dogelis. Jis viską 
metė ir nuskubėjo į jo namus.

— Nežinau, kas to gydytojo dvasioje, — kalbėjo vė
liau kanauninkas. — Jo elgesys su ligoniu nėra tik pro
fesinė filantropija. Sakyčiau, kad tai gilaus krikščionies 
elgesys.

Tas jo pakitęs pagarbumas dvasiškiams, netgi jų išsky
rimas iš kitų, stebino visą ligoninės personalą. Kiti krai
pė galvas ir lyg netikėjo, nes dar netaip seniai buvo 
matomi visai kitokie elgesio reiškiniai.

Komisaro vizitas ir šv. Raštas
Adelė po kiek laiko pasakojo tokį įvykį. Tai buvo jau 

bolševikams okupavus Lietuvą pirmąjį kartą. Pas šį gy
dytoją kartą užėjo vienas augšto rango rusų komisaras. 
Tai buvo prieš pat liaudies seimo rinkimus. Jo misija 
buvo nujaučiama. Šis gydytojas turėjo didelį vardą, kuris 
galėjo tikti įkinkomas į betkurį politinį sovietinį vežimą. 
Komisaras, kaip risi sovietinės žvalgybos modeliai, jau

tėsi pas gydytoją ne kaip svečias, o kaip šeimininkas. 
Landžiojo po kambarius, viską akimis aižė ir viską ėmė 
į rankas, kas tik atrodė patenkins jo seklišką interesą. 
Taip jis gydytojo miegamajame priėjo prie staliuko, pa
stebėjo raudonais aptaisius knygą ir bematant čiupo į 
rankas.

— O, čia turbūt Lenino raštai? — susidomėjo garsiai. 
Ėmė knygą vartyti ir išplėtė akis.
— Tai ką jūs? — kreipėsi pasipiktinęs į gydytoją. — 

Toks mokslo žmogus ir skaitote tokius niekus!
Tie niekai buvo lietuviškas šv. Raštas.
Gydytojas sumojo čia pat jam atsakyti:
— Matot, reikia kartais žinoti, ką galvoja ir priešinga 

pusė.
— Nu, poniatno. poniatno (suprantama, suprantama)! 

—. sumurmėjo komisaras.
Papasakojęs šį įvykį Adelei, gydytojas pridėjo:
— Matai, aš turiu paprotį vakarais, prieš užmiegant, 

paimti šią knygą ir paskaityti.
To dalyko, kad jis kasdien skaito šv. Raštą, niekam 

anksčiau, nei Adelei, nebuvo prasitaręs. Bet tai padeda 
jį daugiau suprasti, kaip ypatingą gydytoją, ir kartu jo 
pakitimą. Tas pakitimas nebuvo išdava tik artimesnės 
pažinties su kunigu. Pasirodė, kad tą “paprotį” jis turėjo 
jau ilgas laikas, tik nebuvo progos iš jo dary ti praktinių 
išvadų — ligi neatsirado artimesnis pasitikėjimas kunigu. 
Jei žmona būtų ne prie jo fasadinių pažiūrų taiklusis, 
bet prie giliausio vidinio ilgesio, gal jis greičiau būtų 
atradęs savo pilnatvę.

Juo toliau, juo labiau jis skubėjo daryti gera visiems. 
Ta skuba sėmė jo jėgas laipsniškai, ir jis nelauktai mirė. 
Ne kas kitas, kaip tas pats kunigas, jo dukros krikšto 
tėvas, turėjo jį laidoti miesto kapinėse. Savo pamoksle 
jis parafrazavo ano kanauninko ž«xlžius:

—Mirė tylus krikščionis, vykdęs artimo meilę; vykdęs 
herojiškai, už tai anksti palūžęs.

Kadangi miręs, tegu skaitytojas žino ir jo tikrąjį var
dą. Tai. Vladas Kuzma, clanir^inės katedros ekstraordi
narinis profesorius medicinos fakultete ir Kauno miesto 
ligoninės chirurgas nuo 1920 ligi savo mirties 1942 bir
želio <S.

Arūnas P. Dailydė, DDS, 
šį pavasarį baigęs Toronto un-to 
odontologijos fakultetą “Doctor 

of Dental Surgery” laipsniu.
Gimė 1937. XII. 28. Šiauliuose. 
Pr. mokyklą ir gimnaziją baigė 
Toronte. Un-te studijavo gavęs 
Kanados kariuomenės stipendiją. 
Išvyko į Kanados vakarus atlikti 
trejų nietų prievolės, kur dirbs 
savoj profesijoj kapitono laipsny. 
Į skautus įstojo dar būdamas Vo
kietijoje, Augustdorfo DP stovyk
loje. Kanadoje veikliai dalyvavo 
Toronto Rambyno tunte, kol pra
dėjo studijas. Tada įstojo į Korp! 
Vytis ir 1959-1960 m. buvo išrink
tas Akademikų Skautų Sąjungos 
Toronto skyr. pirmininku. Sekan
čiais mokslo metais buvo išrink
tas Toronto Korp! Vytis skyriaus 

pirmininku.

Kultūrinė kronika
“LITUANUSM ŽURNALAS, kurio 

redakcija persikėlė Čikagon, ima vėl 
normaliai eiti. Redakciją sudaro: Ad. 
Mickevičius — vyr. red., G. Gedvilą, 
V. Gegevičiūtė, L. Petrauskaitė, S. 
Radvila, T. Remeikis — redaktoriai. 
Adresas: Lituanus, P.O. Box 9318, Chi
cago 90, Ill., USA. Oficialus žurnalo 
leidėjas — Liet. Studentų S-ga; lei
dimo darbą koordinuoja dr. Vyt. Vy
gantas. Administracijos adresas: Li
tuanus, 916 Willoughby Ave, Brooklyn 
21, NJ, USA. žuvusios Juditos Audė- 
naitės draugės amerikietės atsiuntė 
žurnalui $35 auką kaip simbolinį velio
nės prisiminimą.

“GIRIOS AIDAS**, miškininkystės 
žurnalas, Nr. 20, redaguojamas prof. 
J. Kuprionio išeina gegužės mėn. Leid
žia Lietuvos Miškininkų s-ga išeivijoje.

MOK. J. PLAČO paruoštas vadovėlis 
“Gintaras”, skiriamas lituanistinių mo
kyklų 8 skyriaus mokiniams, jau išė
jo iš spaudos.

DAILININKĖS SOFIJA PACEVI- 
ČIENĖ ir IRENA PACEVIČIŪTĖ gy
vena Romoje ir dalyvauja meno paro
dose. Praėjusį rudenį buvo surengta 
Romos ir jos provincijos dailininkų pa
roda. Dalyvavo 674 dailininkai su 1475 
darbais. 310 dailininkų su 12.000 darbų 
nebuvo jon priimti. S. Pacevičienė da
lyvavo joje su savo kūriniu “Chaosas”, 
o I. Pacevičiūtė, duktė, su — “Eglė”. 
Italų, prancūzų ir Čikagos eekoslovakų 
laikraščiai pažymėjo jų darbus. Liau
dies pasaka “Eglė” buvo atspausta Ro
mos žurnale “Menas ir laisvos profe
sijos”. Šiuo metu Sofija piešia “Lie
tuvos kaimą”, o Irena natiurmortus.

D. STANKUTĖ, 12 klasės kardinolo 
Speilmano gimnazijos mokinė, mokyk
lų rašinio konkurse “Demokratijos 
balsas” laimėjo antrą vietą — $25 
premiją, kurią paskyrė Brocktono ve
teranai.

V. R. SAUDARGIENĖ, gyv. Austrą-

Atsiųsta paminėti
Jurgis Gliaudą, IKARO SONATA. 

Romanas. Nidos knygų klubo leidinys 
Nr. 35, 1961. 194 psl. Kaina $1,50.

Rinktinė, nr. 1, 1962 m. Nidos kny
gų klubo leidinys.

Sportas, nr. 1, 1962 m. kovo mėn. 
Turiny: A. Ramūnas, Fiziško ugdymo 
vieta pilnutiniame ugdyme; J. Rūtenis, 
Sporto pilietybė; J. Gustainis, Kas 
mums aktualu; J. šoliūnas, Praeitis, 
dabartis..., o kur ateitis? ir t. t

Consilium Facultatis operetės, sta
tytos bal. 28 d. Detroite, programa.

Mitteilliingen aus baltischen Leben, 
nr, 1, 1962 m. kdvo mėn. Leidžia Bal- 
tische Gesellschaft in Deutschland.

: J. AISČIO rinktinė “Poezija” su 
dail. Vyt. Jonyno aplanku, išleista 
“Romuvos”, susilaukė didelio susido
mėjimo tiek JAV/tiek Kanadoj.

UKRAINIEČIŲ ENCIKLOPEDIJĄ 
anglų kalba pradeda leisti Toronto 
un-tas. Pirmasis tomas pasirodys rude
nį. Tai sutrumpinta ir pertvarkyta lai
da trijų tomų ukrainiečių kalba išleis
tos enciklopedijos, kurią parūpino

lijoj ir praeitais metais paruošusi vai
kams spektaklį “Batuotas katinas”, pa
rašė naują scenos veikalėlį vaikams-- 
“Sigutė”. Veikalo siužetas imtas iš pa
sakos “Sigutė”.

J. J. STUKAS rengia naują dainų 
plokštelę. Tai bus Salomėjos čerienės 
“Dainos Lietuvai”. Dvylika kompozito
rės dainų, įdainuotų atskirų solistų ir 
“Rūtos” moterų choro.

MUZ. M. SAULIUS, Denverio sim
foninio orkestro violenčelistas, kovo 
27 d. buvo apdovanotas aukso medaliu. 
Orkestro vadovybė pagerbė jo 10-ties 
metų darbą Denverio orkestre.

J. Kapočius, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas, sugrįžo iš kelionės po Euro
pą, kurios metu aplankė Italiją, Vokie
tiją, Angliją. Keliavo drauge su savo 
dviem dukrom. Lankydamasis Europo
je jis sutiko visą eilę lietuvių visuo
menininkų bei kultūrininkų. Romoj tu
rėjo pasitarimus su aktyviais enciklo
pedijos bendradarbiais. Jo paprašyti 
— istorikas Z. Ivinskis ir dr. R. Kra
sauskas sutiko peržiūrėti L. Enciklo
pedijos leidyklos leidžiamą B. Kviklio 
paruoštą “Mūsų Lietuvą”. Istorikai jau 
peržiūrėjo 300 psl. rankraščio ir visą 
medžiagą, drauge su pastabomis, grą
žino leidėjui, kuris tuoj pradės medžia
gą rinkti.

Ševčenko mokslinė dr-ja 1949 -m. Pa
ryžiuje. Jos redaktoriais buvo — prof. 
V. Kubijovič ir dr. L. Myšuha. Ang
liškąją laidą paruošė JAV ir Kanados 
mokslininkai. Oficialus vardas: “Uk
raine: A Concise Encyklopaedia”. 
Apims visas ukrainiečių tautinio gyve
nimo bei kultūros sritis.

INŽ. Z. BUDRIKIS persikėlė į Perth,
Australijoj, kur lektoriauja Vak. Aust
ralijos un-te, dėstydamas elektrotech
nika. Jis yra baigės Sydney un-tą.

C. GRINCEVIČIUS, “Tautos Praei
ties” redaktorius, yra sutelkęs daug 
medžiagos IV knygai. Dar laukiami du 
pagrindiniai straipsniai — studijos.

“KALBOS KULTŪRA”
Tokiu pavadinimu išėjo oku

puotoje Lietuvoje pirmasis 60 
psl. periodinis trimestrinis są
siuvinis; Liet. TSR Mokslų akade
mijos Liet, kalbos ir literatūros 
instituto leidinys, K. Ulvydo re
daguojamas. Šį sąsiuvinį rengti 
padėjo V. Ambrazas, P. Česnule
vičiūtė, V. Drotvinas, J. Kruopas, 
J. Pikčilingis; Šiame sąsiuvinyje 
rašo K. Ulvydas, A. Valeckienė, 
V. Ambrazas, J. Pikčilingis, B. 
Savukynas, V. Grineveckis, N. 
J. Paulauskas, A. Kučinskaitė, J. 
Sližienė, A. Lyberis, V. Urbutis, 
Kruopas, J. Tarvydas, J. Palionis, 
V. Grineveckis, Ch. Lemchenas, 
J. Jašinskaitė.

“Kalbos kultūra” — tai mūsų 
“Gimtoji kalba”. Pirmajame 
“Kalbos kultūros” sąsiuvinyje ra
šoma tokiais klausimais, kaip 
įvardžiuotinių būdvardžių reikš
mės ir netikslus jų vartojimas, 
pusdalyvinių žodžių grupės reikš
mės ir jų vartojimas, vietovar
džių tarminių lyčių atstatymas į 
literatūrinę kalbą, vaizdinės prie
monės ir jų vartojimas, kaikurių 
jungiamųjų žodžių vieta prijungi 
tiniame šakinyje, naudininkas su 
bendratimi tikslui reikšti, kilmi
ninko vartojimo atvejis, žodžių 
daryba ir kaityba, kainuoti ir kai- 
noti, “rašytojinių”, dviem ar 
dviems, žodžių ir jų junginy var
tojimas, dirbtinis ir dirbtinas, 
terminologijos klausimai, kirčia
vimas. rašyba.

Kaikuriė redaktoriaus K. Ulvy
do teiginiai jo filosofiškame Įva
do straipsnyje “Kalbos kultūros 
ugdymo uždaviniai” verti dėme
sio, pvz. “Dabartinė lietuvių lite
ratūrinė kalba — didžiulis tautos 
turtas, kuri sukrovė mums dešim
tys anksčiau gyvenusių kartu. 
Mūsų šventa pareiga tą turtą iš
saugoti, pagausinti ir perduoti 
būsimoms kartoms. Neturime tei
sės nieko iš to turto prarasti, iš- 
barstvti”.

“Iš visti išmėginimų lietuvių li
teratūrinė kalba išėjo nugalėtoja, 
nes išnaudotojų klasėms nepavy
ko sugriauti ir sunaikinti jos pa
grindo — pačios liaudies šneka
mosios kalbos”. Reikia manyti,

kad Ulvydas turi galvoje sulenkė
jusią Lietuvos aristokratiją, bajo
riją, nes šiaip nepriklausomosios 
Lietuvos “buržuazija” anaiptol 
nesikėsino liaudies šnekamosios 
kalbos “sunaikinti”.

“Mūsų laikraščiai ir žurnalai 
turi milžinišką auditoriją. Iš čia 
kyla dižiulė atsakomybė už laik
raščių ir žurnalų kalbos gerumą, 
jos tikslumą ir taisyklingumą, nes 
nuo laikraščių ir žurnalų kalbos 
labai priklauso visa bendra tau
tos kalba. Laikraščiai ir žurnalai, 
kurie yra mūsų marksistinės ide
ologijos, t tarybinės kultūros, 
mokslo, meno, technikos ir ūkio 
laimėjimų propaguotojai, turi 
virsti taip pat ir geros lietuvių 
kalbos propaguotojais”. “Tobu
la, taisyklinga, turtinga lietuvių 
literatūrine šnekamoji ir rašomo^ 
ji kalba savo ruožtu tikrai veiks
mingai prisidės prie didžiausio, ir 
kilniausio mūsų tikslo — komu
nistinės visuomenės sukūrimo”.

Taigi, Ulvydas komunistų var
du rašo, jog be geros lietuvių kal
bos negalima komunistinė visuo
menė Lietuvoje. Būtų blogiau, jei 
komunistinė visuomenė būtų ne
galima be generalinio lietuvių 
tautos visos kalbos surusinimo". 
Bet ar tai Maskvos nuomonė, ten
ka abejoti, kai kiti faktai kitką 
rodo. J. Gobis

. Geriausi 
vadovėliai

IHaanistinėms mokykloms ir moky
ti namie iietuvKkai skaityti yra pe
dagogo A. Rinknno parašyti:
Kregždutė I dalis (III laida) $2J»
Kregždutė II dalis (III laida) $3.00 

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

Gaunami:
Spaudos Bendrovėje “žiburiai”, 

941 Dundas St. Toronto, Canada
Čikagoje: 

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

ir visur kitur pas lietuviškos 
spaudos platintojus.
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Mann & Martel u* TORONTO, Ont
2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
BLOOR — HIGH PARK
$10300 pilna kaina. Mūrinis namas,

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

MIMICO
$12.500 pilna kaina. Gražus 5 metų 

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

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

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

VAIKŲ RCBŲ KRAUTUVE
$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 
įvažiavimas
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.

Lietuvos konsulas dr. J. Žmui
dzinas su ponia lankėsi Čikagoje 
Velykų švenčių proga, šį sekma
dienį jis pakviestas dalyvauti Ha
miltone Maironio minėjime ir 
skautų vėliavos šventinimo iškil
mėse.

Dailės paroda, surengta “Col
our and Form” dr-jos Hart House 
patalpose, atidaryta pr. sekmadie-
_ _ • ▼ _ • 11 • • • 1 • •

$17.900. Du garažai, privatus 
žiavimas. Dvi atskiros krosnys.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų tdef. 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.

Lietuvių kapinėse nemažas lie- 
vių skaičius buvo atvykęs patvar
kyti savo artimųjų kapų; apravė- 
ti, pasodinti gėlių. Kapinių tary
bos posėdyje, įvykusiame praėju
sią savaitę, aptarta kapinių Įvažia
vimo paminklo statymas, vandens 
Įvedimas ir bendras kapinių puo
šimas. Dėl paminklo statymo ir 
vandens sistemos Įvedimo taria
masi su rangovu A. Rope. Posė
dyje buvo nagrinėtas klausimas, 
kas darytina su kapais, kurių 
tvarkymu nesirūpina artimieji” 

[Kapinių taryba yra nuomonės, 
kad kapų iškilimai būtų galimai 
žemesni (geriausia būtų juos visai 
sulyginti su žeme), o gėles sodin
ti prie pat paminklo. Kaip pavyz
dys, galėtų būti naujai sutvarky
ta p. Cirūnų kapavietė: Daugėjant 
kapų skaičiui ir paliekant ant ka
pų iškilusius kauburius, ateityje 
iškils tarp kapų sunki žolės pjo
vimo problema, š.m. pavasario 
kapų lankymo diena — birželio 
3 d.,” sekmadienio popietę. A.

VYČIO ŽINIOS
SAL žaidynėse, kurios įvyko praeitą 

savaitgalį Čikagoje, Vyčio krepšininkės 
{laimėjo pirmą vietą, tapdamos šeštą

• meis- 
terėmis. Prieš patekdamos į finalą,

i- j— t * -j - * įvytietės nesunkiai įveikė Cleveland©vo kons dr. J. žmųidąnas su po- žaibą 32;l0. Finaie kietoj kovoj pa- 
nia, skulpt. E. Dociene, dali. Alf. siektas laimėjimas prieš Toronto Auš- 
DOCIUS ir kt. ra 21:19 pasekme. Vyčio komandoje

Paroda atildaryta iki geg. 19 d. žaidė: Balsienė, Kasperavičiūtė, Žolpy- 
tė, Prunskytė, Supronaitė, Krakaus- 
kaitė. Sveikiname laimėtojas!

Krepšininkės, prieš išvykdamos Į Ci-

nį. Joje dalyvauja visa eilė naujų! !al“*eJf pwmą vietą,tapdamos 
ateivių dailininkų, jų tarpe ir'kartą s-AmenkM het krepšimo 
skulpt. Dagys. Atidaryme dalyva-

kasdien nuo 12 iki 8 vai. vak.
Sesuo Margarita, Vaikų Namų

PASTABOS, pastabėlės...
EDVARDAS ŠULAITIS

“Nėra to blogio, kuris neišeitų į ge
rą” — sako mūsų liaudis. Kai čika- 
gietė Regina Leonaitė (beje, jos tikra 
pavardė yra Leonavičiūtė) važiavo at- 
gal Lietuvon, daugelis galvojo, kad 
apie ją teks užmiršti. Bet tie apsiriko, 
nes ji vėl dažnomis progomis grįžta Į 
didžiosios spaudos puslapius. Apie ją 
yra dedami net spaudos agentūrų pra
nešimai ir užsimezgė savotiškos vie
šos diskusijos tarp čia gyvenančio tė
vo ir ten nuvykusios dukros, žinoma, 
ir viena ir kita pusė yra pakurstoma 
išorinių jėgų, tačiau Įdomu, kuo čia 
viskas baigsis.

Šis dalykas nemaža pasitarnauja Lie
tuvos vardo išlaikymui amerikiečių 
spaudos puslapiuose ir parodo, kokia 
yra sovietinė laisvė, kai iš ten negali 
išvykti merginos mylimasis. Beje, čia. 
Įprastine tvarka, yra paduodama .ir 
sovietinės “tiesos” pusė, tačiau daugu
mas amerikiečių jau išmoko atskirti 
grūdus nuo pelų. Galbūt svarbiausias 
mums dalykas yra tas, kad amerikiečių 
spauda Leonavičiūtės istorijos dėka 
pradėjo rašyti “Vilnius”, o ne kaip 
nors kitaip.

vienus ir kitus blaško stiprūs sveti
mieji vėjai, tačiau ar tik ne jie čia 
užima ąžuolų vietą?

Vartydamas naujausią puošnaus žur
nalo — “Esquire” numerį (1962 m. 
gegužės data pažymėtą) užtikau ilgo
ką straipsnį apie modernaus filmo ga
mintojus Niujorke. Pats straipsnis, ku
rio autorius Walter Ross, pavadintas 
irgi moderniai “La Nouvclle Vague 
De New York”.

Straipsnis mums įdomus tuo, kad 
jame vienu pagrindinių Niujorko filmų 
gamintojų yra pristatomas lietuvis. Tai 
Jonas Mekas... “Lithuanian bom 
poet; soft voiced editor and publisher 
of the three-times-a-ycar magazine 
Film Culture; film “diarist” of The 
Village Voice ...”

Jonas Mekas (taip žurnale jo pavar
dė ir vardas rašomi) yra minimas, kaip 
naujųjų filmo gamintojų grupės ma
nifesto autorius; taip pat plačiai ra
šoma apie filmą “Guns of the Trees”. 
Yra cituojami Meko žodžiai, kuliais jis 
atsako kritikams. Jie skamba gana re- 
voliucionieriškai:

“I would call a fool anybody who 
would demand of this generation 
works of art that contain clear and 
positive philosophies and aesthetics. 
There will be nothing of that! This ge
neration is too young, to alive for 
that...”

čia nesiimsime vertinti J. Meko fi
losofijos, kuri turi nemaža pasekėjų 
amerikiečių tarpe. Tik reikia pažymėti,

Jau yra tokia žmogiška silpnybė, 
kad kalčių jieškoma visur kitur, bet 
tik ne savuos namuose. Kiti padarė tą 
ir tą nedorybę, o aš tik gerą darbelį 
atlikau. Jeigu kas nors ir nelabai pavy
ko, tai jau “priešų” blogos valios pasė
kos. Pažiūrėkime į dar vis tebesitęsian
ti dialogą tarp Amerikos Liet. Tarybos 
(kuriai atstovauja jos sekretorius) ir 
Lietuvių Bendruomenės. Po to jau

• daug kas mums paaiškės; net ir tokie kad J. Meko revoliucionieriškos apraiš- 
dalykai, kada tuo pačiu metu juodas kos yra žymiai mums naudingesnės 
gali būti baltu ir atvirkščiai.

Šitoje vietoje norisi pacituoti kelis dėjimas lietuvių tarpe, pasireiškiantis 
išmintingus J. Jablonskio sakinius, vieni kitų vertimu nuo sostų ... 
aiškinančius, jog dėl nepasisekimų ki
tų kaltinti nedera, štai, jo žodžiai:

“Ūkininkas, jei ilgai neduoda jam 
ūkis gerų vaisių, yra pats kaltas. 
Skųstis kitais žmonėmis, savo darbi
ninkais, ant jų visą bėdą teversti — 
toks ūkininkas, man rodosi, neturi 
teisės. Kad jo ūkio apyvoka yra, vienu 
kitu atžvilgiu, vis netikusi ir gerų savo 
darbo vaisių ūkininkas vis nesulaukia, 
— jisai vienas tėra kaltas! Jei to ūki
ninko darbininkai-padėjėjai yra vis ne
tikę, jei ūkio darbo dirbti jie kaip 
reikiant vis nemoka, tad ir čia — 
kaltas pats ūkininkas tėra: jis kaltas 
nepasirūpinęs laiku gerų darbininkų 
padėjėjų susirasti, kaltas yra nepada
ręs visa, kas jo ūkio gerovei reikalin
ga, ir nemokėjęs tos gerovės rasti.”

Visa mūsų išeivijos veikla argi nepa
naši į didelį ūkį, kuriame lyg skruzdės, 
juda tūkstančiai darbininkų? Darbo 
rankų pas mus netrūksta (bent anks
tesniais metais), tik gero ir sumanaus 
gaspadoriaus tikrai reikia.

(lietuvių propagandos lauke), negu ju-

Trumpai prieš šventes teko gauti 
laišką iš Lietuvos su gražiu pasveikini
mu. Ten ir užrašas jautriai nuteikian
tis: “Sveiki sulaukę šv. Velykų!”, o 
margučio formos vaizdelyje — Aušros 
Vartai. Priedui rašoma, kad šv. Velykų 
ryta eis į Prisikėlimą.

Noroms — nenoroms mintimis teko 
nusikelti į savo kraštą, kur suvargę 
tautiečiai vis dar semiasi jėgų, lauk
dami ir valstybinio prisikėlimo. Įdomu, 
kas yra atsparesni — jie ar mes? Ir

~ Koks yra susidomėjimas lituanisti
niais dalykais jaunimo tarpe? Pasaky
tume, kad labai ir labai mažas. Jeigu 
dar gimnazistinio amžiaus jaunuolių 
tarpe atsiranda bent 300-400 jaunų 
žmonių, kurie lanko augšt. lituanisti
kos mokyklas, tai studentų tarpe tokių 
kaip ir neturime.

Kai jaunuoliai ištrūksta iš stipres
nės tėvų globos, jų sentimentai lietu
viškoms studijoms išsenka. Tai sako
ma ne be pagrindo, bet turėdami aiš
kius faktus prieš akis.

Praėjusiais metais Fordhamo un-tas 
Niujorke organizavo Ifetuvių kalbos 
kursus, čia reikėjo bent 25 studentų, 
kad lietuvių klasė galėtų veikti. Orga
nizatoriai suorganizavo net stipendijas; 
tik ateik ir mokykis. Žinoma, priedui 
dar buvo siūlomi “kreditai” — Įskai
tos universitetų baigimui. Bet nenus- 
tebkite — atsirado ... 14 jaunų žmo
nių, kurie nežinia ko buvo suvilioti — 
meilės lietuvių kalbai, nemokamo mok
slo, “kreditų”... Tačiau jų nepakako.

Šią vasarą vėl yra bandoma organi
zuoti lietuvių kalbos studijas tame 
pačiame un-tc. Dabar minimumas su
mažintas iki 8 žmonių. Tad, galimas 
daiktas, jau šiaip taip toks skaičius 
susidarys. Tačiau iš anksto optimizmą 
rodyti nereikėtų, nes praeities pavyz
džiai džiuginančiai nenuteikia. O statis
tika byloja, kad S. Amerikoje turime 
virš 1.000 universitetų bei kolegijų stu
dentų. 1.000 vistiek yra daugiau už 8.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — WINDERMERE
$2.500 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, 

alyva apšildomas, garažas, geras Įvažiavimas, gražus kiemas, prie geriau
sio susisiekimo, apsipirkimo ir mokyklų. Siame rajone, pagal jo kainą, 

.geriausias pirkinys. Pirmą augštą galima užimti tuojau, nes savininkas 
yra išvykęs, todėl pigiai parduodamas namas. Antras augštas išnuomotas 
ir gaunama gera nuoma. Kaina $16.500. Likusi skola išsimokėjimui kas 
3 mėn. po $120 per 5 ♦ 10 metų.

INDIAN RD. — BLOOR. $5.000 Įmokėti, atskiras mūro 2 augštų 10 kam
barių. 2 virt., alyva apšild., garažas, gražus kiemas. Kaina $24.000.

NETOLI SV. JUOZAPO LIGONINES. $7.000 Įmokėti, mūro, atskiras dup 
leksas, 2 augštų, 8 kambarių. Kaina $19.000.

SWANSEA — BLOOR — JANE. Taksų $300. $6.000 Įmokėti. 6 kambarių 
modemus mūro bangaliukas. 10 metų senumo, labai didelis gražus kie
mas, privatus įvažiavimas, alyva vand. apšildomas, ramioj vietoj. Kai
na virš $20.000.

AVENUE RD. — ST. CLAIR. $6.000 įmokėti, atskiras mūro 2 augštų, 8 
kambarių namas; garažas, atskiras įvažiavimas. Kaina $20.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-210$
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

*

SPORTAS

R.CUOLKA/
V. REAL ESTATE jT

ra 21:19 pasekme. Vyčio komandoje

vyresnioji, jau yra .pasveikusi drT^^^Iu
Dviejų savaičių poilsiui išvyko į 
Putnam, Conn.”

“Velykų Bobutė” 
salėje sutraukė apie 
kurie gavo dovanų 
Įdomioj programoj”, 
vaikų darželis, vad. 
sios seselių. Dalis programos bu
vo transliuota per mikrofoną iš 
magnetofono juostelių.

Liet. Evangelikių moterų dr-ja 
pr. sekmadieni surengė šv. Jono 
Kr. salėje jaukų vakarą. Dalyva
vo gražus būrys” tautiečių, kurie 
turėjo progos pamatyti p. Jagė- 
los režisuotą komediją “Teodolin- 
dą”, pasigėrėti jaunųjų pasirody
mu, sol. H. Rožaičio dainavimu, 
pasigardžiuoti vaišėmis ir išban
dyti laimę loterijoj. Rengėjos 
džiaugiasi gražiu vakaro pasiseki
mu.

Prisikėlimo 
400 dalyvių, 
ir dalyvavo 
Ją paruošė 
N. Pradėto-

latvėmis, kurias įveikė 32:18 pasekme. 
Žaidė: Balsienė 15, Žolpytė 8, Supro
naitė, Kasperavičiūtė 5, Krakauskaitė, 
Jasinskaitė 4. Kanados liet, pirmeny
bėse Vyčio mergaitės pralaimėjo auš- 
rietėms pasekme 31:18. Vytietės žaidė 
gerai, tačiau rimtesniam pasipriešini
mui trūko Jonaitytės. Žaidė: Kruminai- 
tė 6, Čirvinskaitė 2, Žolpytė 8, Supro
naitė 2, Renkauskaitė.

Krepšinio treniruotė St. Christopher 
salėje šį šeštadienį bus paskutinė.

Vaikų žaidimai ir lengv. atetikos 
pratybos pradedamos šią savaitę. Pir
moji treniruotė įvyks ŠĮ trečiadieni 7 
vai. vak. Vėliau bus nustatytas laikas 
nuolatinėms treniruotėms. Sios treni
ruotės, kaip ir anksčiau, vyks Rennie 
parke, kuris randasi prie Runnymede 
ir Morningside gatvių. Pratybų metu 
vaikai bus taip pat supažindinti su fut- ’ 
bolo žaidimo pagrindais.

Mūsų rėmėjams B. Sergaučiui, B. 
Stasiuliui ir V. V. nuoširdžiai dėkoja
me. A. S.

Darbingos Mokytojų Dienos
(Atkelta is 1 pusi.) 

siranda noras mokytis, sakysime, 
noras išmokti taisyklingai lietu
viškai rašyti.

— Kas trukdo jaunimui akty
viai dalyvauti spaudoje ir litera
tūroje?

— Jaunimas nemoka pakanka
mai lietuviškai rašyti.

— Ar turite pakankamai litua
nistinių žinių, kad galėtumėt at
sakyti klausimą angliškai?

— Tik dalinai, nes ir lituanisti
nių žinių trūktų. Be to, priklau
so nuo klausimo” pastatymo ir nuo 
temos Įdomumo.

— Ar ateinate Į lituanistini se
minarą savo noru, ar tėvų verčia
mi?

— Į seminarą ateiname savo 
noru, nes čia yra diskusijos, bet i 
mokyklą ėjome tėvų verčiami. Be 
to, čia svarbu mokytojų asmeny
bė.

— Ar jaučiate dvasinį ryšį su 
Lietuva? O gal jaučiatės tik ka- 
nadiečiais?

— Tas ryšys yra, bet suprastas 
netokia forma, kaip senieji su
pranta.

— Ką iš dabartinių lituanistinė
se mokyklose esančių dalykų gali
ma būtų išmesti ar sutrumpinti?

— Istoriją ir geografiją susiau
rinti. Religijos dėstymas turėtų 
būti suvestas i lietuviškąsias reli
gines tradicijas, maldas ir gies
mes.

— Kokios jūsų pažiūros į miš
rias šeimas ir i anglų kalbos nau
dojimą šeimose?

— Jei mokyklose išmoksime 
pakankamai lietuviškai, tai šei
mose kalbėsime lietuviškai. Daž
niausia šeimose nekalbama lietu
viškai, todėl, kad tos kalbos pa
kankamai nebemokama.

— Kaip galima būtų pakelti 
lietuvių kalbos mokėjimą?

— Duoti žodyną, tinkamas gra
matikas ir tinkamus vadovėlius.

Taip pat duoti lietuvių literatū
ros veikalų, kurie būtų” parašyti 
lengvesne kalba ir šio krašto jau
nimui artimesnėmis temomis.

— Kokie priekaištai lituanisti
nės mokyklos mokytojams?

— Duoti daugiau mokiniams 
pasireikšti. Mokytojai perdaug 
konservatyvūs. Jie turi būti geri 
profesiniai mokytojai.

— Kiek lietuviškų knygų per
skaitėt per metus.

— Vieną, dvi.
— Kaip pritraukti lietuvišką 

jaunimą bendradarbiauti spau
doje?

— Leisti rašyti lietuviškai ar 
angliškai; domimės jaunimo sky
riais laikraščiuose ir juos užpildy
tume.

Aplamai, suvažiavimas buvo ge-1 dienomis Montrealyje, priėmė sekan
tai paruoštas, programa aktuali, •čias rezoliucijas:
’ ’ ’* ’ ’ 1. Suvažiavimas mano, kad stovyk

la galėtų būti ir turėtų būti svarbi pa
galbinė lituanistinio auklėjimo institu
cija. Tėvai prašomi savo vaikus leisti 
į lietuviškas stovyklas, remti jas mate
rialiai ir pasitikėti stovyklų vadovy
bėmis.

2. Siūlo svarstyti galimybes vietoje 
planuojamos naujos lietuviškos gimna
zijos įkurti lietuviams moksleiviams ir 
studentams bendrabučius, kur jie gy
ventų lietuviškoje aplinkoje ir dva
sioje.

3. Prašo šiais, Maironio metais, kiek
vienoje lietuviškoje vietovėje ir mo
kykloje atitinkamai atžymėti šią svar
bią sukaktį.

4. Rekomenduoja mokytojams, auk
lėtojams ir tėvams perskaityti dr. Juo
zo Girniaus knygą “Tauta ir tautinė iš
tikimybė”, kurioje filosofo įžvalgumu 
ir gilumu autorius atskleidžia mūsų 
išeivijos pagrindines problemas.

5. Kreipiasi į tėvus, kad jie aktyviau 
padėtų lietuviui mokytojui, nuolat mo
kydami savo vaikus lietuvių kalbos, 
taip pat prašo lietuviškąją spaudą ir 
parapijas, kad populiarintų lietuvių 
kalbos ir rašto mokymą jaunųjų tarpe.

6. Pasveikinti PLB Kultūros Tarybą.

dalyvių priėmimas be priekaišto. 
Jame keltos mintys turės reikš
mės tolimesniam liet, m-lų dar
bui. Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu ir sekmadienio pamal
domis. A. R.

Konsulo sveikinimas 
Mokytojų Dienų dalyviams 

Didžiai Gerbiamieji, 
Giliai nuoširdžiai sveikinu Jus, 

jūsų didžiojo pirmtako Mikalo
jaus Daukšos uždegtą žiburį sa
vyje nešiojančius ir jo šviesą sa
viems skleidžiančius.

Ir geisdamas suvažiavimui visų 
geriausios kloties, linkiu, vieno 
mūsų poeto žodžiais, kad ne tik 
jumyse, bet ir kiekviename lietu
vyje raustysi Lietuvos pareities 
šimtmečių budėjimas ir šviesiau
sia viltis i ateitį, jog mes buvo
me, esame ir būsime.

Jonas žmuidzinas, 
Lietuvos konsulas

REZOLIUCIJOS
Kanados lietuvių mokytojų suvažia

vimas, Įvykęs 1962 m. balandžio 28-29

DIDŽIOSIOS PASAULIO NELAIMĖS
Žmonija daug nukentėjo ir nu

kenčia nuo didžiųjų gamtos nelai
mių. Potvyniai, ugniakalnių išsi
veržimai, žemės drebėjimai parei
kalavo ir pareikalauja tūkstan
čius aukų.

PERU — ŽEMĖS
DREBĖJIMŲ KRAŠTAS

Nuo žemės drebėjimų labiau
siai nukenčia Peru. Beveik kiek
vienais metais šioje šalyje Įvyksta 
didesnės ar mažesnės nelaimės, 
kuriose žūva 100-200 asmenų. Be 
pr. metais Įvykusios nelaimės, 
kurioje žuvo apie 3000 žmonių, 
viena didesnių buvo 1941 m. Ta
da ištvinusi upė užliejo Huaraz 
miestą ir paskandino 4000 gyven
tojų. Huaraz yra tik 30 mylių nuo 
Ranrahica — praeitų metų nelai
mingo miesto. 1896 m. žemės dre
bėjimas Peru ir Ekvadoro kraš
tuose palaidojo 70.000, o 1868 m. 
— 25.000.

POTVYNIAI IR
UGNIAKALNIAI

Kita didelių nelaimių vieta yra 
Kinija. 1887 m. patvinusios upės 
Hwang-Ho prov. paskandino 900. 
000 gyvybių. Per didžiulj žemės 
drebėjimą 1556 m. žuvo 830.000.

Ugniakalnių išsiveržimai taip 
pat yra labai pavojingi. Krakatoa 
ugniakalnis tarp Sumatros ir Ja
vos salų išsiveržė 1883 m. Išsi-

PERTVARKYMAI SOVIETŲ IMPERIJOJ
(Atkelta iš 1 psl.) 

padalinta i 34 vad. tarprajonines 
gamybines valdybas. Jų kiekvie
nai tenka tvarkyti vidutiniškai 62 
kolchozus bei sovehozus. Koks tai 
sudėtingas ir milžiniškas ž. ū. 
priežiūros aparatas, galima spręs
ti iš to, kad valdyboje numatoma 
vidutiniškai 35 tarnautojai, ne
skaitant specialių tarnybų. Paski
ri specialūs inspektoriai — po 
vieną penkiems kolchozams. Vie
nu žodžiu, ne tiek ž. ū. specialis
tai, kiek partijos ir administraci
jos biurokratai susodinti į kėdes. 
Ypatinga atsakomybė uždėta pir
majam kompartijos sekretoriui ir 
raikomų sekretoriams. O tatai jau 
šiuo tuo kvepia. Asmeninės atsa
komybės priskyrimas — tai tas 
pat kaip pradėti platų partijos ei
lių valymą. Juk žemės ūkis buvo 
ir ‘ lieka silpnoji sovietinės val
džios pusė. Ir jeigu Chruščiovas 
sugalvojo Įsisėdėjusiems partijos 
biurokratams parišti prie kaklo 
girnų akmenį, tai tik todėl, kad 
greičiau juos paskandintų. Tarp

kitko, jo pirmtakas, pravedęs sa
vąją žemės reformą — prievarti
ni sukolektyvinimą, taip pat ma
siškai valė...

Kalbina estų turistus
Kiek šis spėjimas pasitvirtins, 

parodys laikas. Tuo tarpu jau Pa
baltijo komunistai pradėjo vartoti 
panašią taktiką, kaip prieš treje
tą metų Gomulkos agentai. Švedi
jos estų dienr. “Eešti Paevaleht” 
praneša, kad sovietų ambasados 
tarnautojai pradėjo lankyti tuos 
asmenis, kurie neseniai buvo nu
vykę i okupuotą Estiją, ir juos Įti
kinėja dar kartą ten važiuoti, ža
da papiginimus, prašo įspūdžių. 
Pastaruoju metu komitetas ry
šiams su užsienio estais įsteigė 
savo skyrius visame krašte. Be ko 
kita tai rodo, jog vietos valdžiai 
rūpi padidinti turistų skaičių, o 
tuo pačiu gauti užsieninės valiu
tos. Vienu šūviu du kiškiai.

Vėluojasi destalinizacija Pabal
tijy. Juo ūmesnis gali” būti jos 
prasiveržimas.

veržimas buvo girdimas ir jaučia
mas už 2000 mylių Japonijoj. Su
kelta didžiulė vandenyno banga 
paskandino 35.000 žmonių.

1902 m. Mount Pelee ugniakal
nis Martinikų salose sugriovė St. 
Pierre miestą užmušdamas 30.000 
žmonių.

MARAS — DIDŽIAUSIAS 
NAIKINTOJAS

Labiausiai maras Europoj siau
tė 14 š. apie 1348 m. Nuo maro 
epidemijos tada mirė 25 milijonai 
žmonių, daugiau kaip ketvirtis 
visų Europos gyventojų. Kaiku- 
riose vietovėse išmirė du trečda
liai. Iš didelių ankstyvesniųjų ma
ro epidemijų viena yra buvusi 6 
š. Justinijono laikais. Tuomet nuo 
maro žuvo pusė Romos imperijos 
gyventojų. Sakoma, kad vien tik 
Konstantinopolyje kasdien mirda
vę 10.000 žmonių.

Maro vardas yra gerai žinomas 
ir kiekvienam lietuviui. Kas ne
girdėjo senelius pasakojant, kad 
po baisiųjų maro metų Lietuvo
je kaimuose nebebuvo likę gy
ventojų. Esą vienam kaime liko 
gyvas tiktai vienas jaunuolis, o 
kitame kaime — jaunuolė. Iš šios 
poros laikui bėgant vėl priaugo 
gyventojų kaimuose. Taip pasako
jo seni žmonės Suvalkijoje.

Maro epidemijų Lietuvoje bu
vo daug, bet tikslesnių žinių apie 
jų siautėjimą yra tik pradedant 
15 š., nors Lietuvą palietė ir 1213 
m. siautęs maras • Livonijoje ir 
Prūsuose. Ypač daug nuo maro 
nukentėjo Vilnius, kur 1571-72 
m. išmirė 20.000 gyventojų.

Maras paprastai kildavo po ba
do metų, o badą sukeldavo Įvai
rūs karai, nes svetimos kariuome
nės labai nuniokodavo kraštą. 
Taip didysis maras Lietuvoje 
1710-11 m. prasidėjo po bado me
tų. O badas atsirado dėl karų su 
švedais, nes tiek švedai, tiek 
Maskvos kariuomenė labai nunio
kojo kraštą. Didžiojo maro me
tais Lietuva neteko trečdalio gy
ventojų. Vien Klaipėdos krašte 
mirė apie 123.000 žmonių. Todėl 
nenuostabu, kad suplikacijose 
“nuo maro, bado, ugnies ir karo”, 
maras yra pažymėtas pirmoje vie
toje. Suplikacijas Lie(uva pradė
jo giedoti 17 š.

Dabartiniu laiku, kur nešvara 
didelė ir higienos sąlygos blogos, 
dar pasirodo maro žymių, bet 
nauji vaistai greitai užkerta kelią 
ligai plisti. Pagrindiniai maro ba
cilų išnešiotojai yra žiurkės ir 

i blusos. ' Br.

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.

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 Įvažiavi
mu. Vienas atviras morgičius 10- 
čiai metų.

INDIAN ROAD — BLOOR
$4.000 įmokėti, 11 kambarių atski

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

BLOOR — RUNNYMEDE
$6.500 įmokėti, puikus modernus 6 

kambarių bungalovas, maždaug 7 
metų senumo, užbaigtas recrea
tion kambarys, 2 vonios, radiato
riais šildymas, garažas su priva
čiu Įvažiavimu.

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 senumę, 

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

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 24404 
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 nrivatus ivažiavimas Tik pusė 
bloko nuo Bloor gatvės. Pilna 
kaina tik $15.500. Viena.skola ba
lansui.

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

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

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

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

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

metų senumo 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 ivažiavimas. Dvi moder
nios virtuvės. Išbaigtas kambarys 
rūsyje. Viena atvira skola balan
sui. Prašo $24.500.

DUNDAS — DO VERCOURT
$9.000 įmokėti arba pasiūla. Mūri

nis pastatas, tinkamas betkokiam 
t bizniui — dirbtuvei: baldu dirb

tuvei, mašinų taisymo dirbtuvei 
ir t-.t. Pilna kaina tik $26.000 ir 
viena skola balansui.

BATHURST RAJONE
$10.000 įmokėti. Septynių šeimų 

a partament i n is 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 namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namu telefonas LE. 6-9165 « -
PASITEIRAUKITE DĖL 1----------------------

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

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-olyvos pristatymai ir 

patarnavimas.
Teiefonos 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 QuCCII St. W. (Prie Lansdowne Ave.)

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

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.

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 Įmokėti, atskiras, gerų ply

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

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

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų * morgičių.
Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius

7



Nr. 18 (M2)
CSE=

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
=X=SSX=S=====5==SSS=S=SXStSK5CaE=

1 PSL.

PROGRESS Real Estate Ltd WELLAND, Ont.
MOTINOS DIENA. — Gegužės 6 d..

164 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286
- (prie Gladstone Ave.)

INDIAN RD.OOR _ ___ _
>00 įmok., 6 did. kamb., mūr., 
iod. virt., alyva šild., dvigubas 
aražas, gražus kiemas. Vienas 
lorgičius išmokėti. Parduos už 
14.000.
ME ST. — ST. JOHNS

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

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

TREJOS JONINES. — Kaip iš spau- 
K & C salėje, Keliems Ave., Welland, dos matyti, Tautinės s-gos vardu P. D. 
tuojau po pamaldų rengiamas Motinos rengia net trejas Jonines ir visas bir- 
ĮJienos minėjimas, šv. Mišias atnašaus želio mėn.; birželio 13 d. “NL” nr. 16, 
ir dienai pritaikytą pamokslą pasakys, birželio 23 d. “TŽ” hr. 16 ir birželio 25 
T. B. Mikalauskas, OFM- Paskaitą d. “Dirva“ nr. 44. Wellandiškiai turės 
skaitys p. Šakienė iš Buffalo, N.Y. Be! progos pasišokti, o gal tai. kaip ir vi- 
to, ji su Buffalo skaučių skiltimi išpil-1 suomet, nevykus- “pelėdiškas” humo- 
dys meninę dalį. Visos motinos bus ras? . Trejos Devynerios
apdovanotos. Pagerbdami motinas ir į 
mes, vyrai, susirinkime kuo gausiau-; 
šiai.

Skaityto jai pasisa ko ŠYPSENOS.

>06 įmok., mūr., atsk., 7 kamb. 
er 2 augštus, 4 kamb. žemai, ga- 
ažas ir geras įvaž. Skubus ir ni- 
us pardavimas, nes prašo tik 
14.500
ANSEA — WINDERMERE
>00 įmok., 6 kamb. naujos statys 
os, šviesių pi., atsk., vand’. aly- 
a šild., did. kiemas, privatus 
/až. Prašo $16.500. Vertas ap- 
iūrėti.
ME — BABY POINT
100 Įmok., naujos statybos, rupių 
lytų, 7 kamb. per du augštus, 
ražus modern., visiškai įrengtas 
amas. Didelis sklypas, priv. įva- 
iav., garažas. Tam, kas jiesko 
ražaus ir gero namo, verta pa
matyti.
NETTE — RUNNYMEDE
100 įmok., 14 kamb. tripleksas. 
iskas įrengta 5 šeimom — 3 bu
ri. Didelis ir gražus pastatas, 
lėn. pajamos $200; plius 5 kamb. 
avininkui. Vienas morgičius, par
uoš už $27.000.

BLOOR — RU8HOLME 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 jvaž.

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

tus, gerų plytų, did. kamb., 2 
mod. virt., 2 vonios, vand. alyva 
šild., šonūsis 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

elef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

dsaga Beach, Stayner, Collingwood 
ipylinkėse 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 Namu: V. BUTRIMAS
Real Estate . 139 Fourth St. E.

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

-aupyk ir skolinkis
oronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA”
Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in- 

idumo atveju apdraustos. * Visu narui gyvybė apdrausta san- 
ipų dydyje. - ‘
lSOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
> 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk- 
ieniais.

rr

LIET. MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKE
RIOTOJŲ KLUBAS “LITUANICA” 
gražiai veikia ir dabartiniu metu ruo- 

' 'f « *šiasi kartūno baliui.
Kovo 17 d. klubo valdyba buvo 5U-

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS. — 
Gegužės 20 d., toje pačioje K & C sa 
Įėję, 12.30 vai. — tuoj po pamaldų — 
įvyks Welland apyli. Bęndruomenės į šaukusi metinį1 visuotinį narių sus-mą. 
visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Praeito visuotinio narių susirinki

mo protokolo skaitymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Revizijos kom. pranešimas,
6. Valdybos rinkimas,
7. Revizijos kom. rinkimas,
8. Tautos Fondo atst. rinkimas,
9. Klausimai ir sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiami visi gausiai dalyvauti 

tiniame susirinkime ir pareikšti 
šai savus pageidavimus ir mintis; 
ša kritika yra daug geresnė, negu už
kulisiniai šnibždesiai ir kalbos. Be to, 
pranešame, kad visiems bus išsiuntinė- 

iti paskiri pakvietimai, bet jeigu kas 
■ nors per. klaidą negaus, lai mums at- 
1 leidžia; šis pranešimas spaudoje, lai 
; būna kartu ir kvietimas. Apyl. v-ba

VAKARO PELNAS. — Kovo 24 d. 
apyl. v-bos šokių vakaras davė apie $80 
gryno pelno. Tokiai mažai kolonijai tai 
didelis pinigas. Šokių vakaras įvyko 
Crowland Hotel Hall, 53 Ontario Rd. 
(sav. pp. Sinkai). J. Sinkus leido ne
mokamai pasinaudoti sale ir dar rū- 

ioinosi kitais reikalais: leidimu, nupir
ko loterijai fantą. Ponams Sinkams vie- 

I sa apylinkės v-bos padėka. Be to, apyl. 
: v-ba dėkoja visiems kitiems, prisidė- 
! jusiems prie šio parengimo ir jį parė- 
musiems savo atsilankymu.

VITAUSKU PAGERBTUVĖS. — Ba 
landžio 28 d., p. Bieliūnų ūkyje įvyko 
V. S. Vitauskų pagerbimo vaišės; buvo - 
susirinkę beveik visi wellandiškiai, iš-lnč ~.se^r- *r. Bersėnienė ižd. 
skyrus gal tuos, kurie dirbo arba ki- ■ Revizijos komisijon išrinkti: Blužas, 
tais sumetimais negalėjo atvykti. V.J Simonaitis, Sinkus ir Butkus.

; S. Vitauskai yra rėmėjai lietuviškos į susirinkimo buvo vaišės, kurias 
veikios: jie matomi bažnyčioje ir vi- malda pradėjo T. B. Mikalauskas? Val
suose kituose parengimuose bei minė--šių metu p. šajaukienė iš St. Catha-

me- 
vie- 
vie-

Atsilankė nemažas narių skaičius, nors 
galėjo atsilankyti žymiai daugiau, čia 
jau pasirodo iš* kaikurių narių pusės 
apsnūdimas. \

Iš valdybos veiklos pranešimo ma
tyti, kad klubo veikla yra gana šakota. 
Klubas nepasitenkina vien sportine 
veikla, jis varo gilią vagą lietuvybės 
išlaikymo bei šalpos srityje. Yra įsi
galėjęs paprotys, kad valdybos nariai 
aplanko kiekvieną serganti klubo narį 
ir apdovanoja jį gėlėmis. Iš tikrųjų 
šis paprotys yra gana gražus, nes ser
gąs žmogus* netik nustoja dalies savo 
turimos; jėgos, bet kartui jo nuotaika 
krenta. sis-

Buvusioji ląlųbo valdybą suruošė net 
18 parengimų. Vienas, jų gana didelio 
masto, t. y., tradicinis .kartūno balius, 
kiti parengimai buvo daromi p. Sinkų 
Crowland viešbučio salėje, už kurią 
malonūs šeimininkai mokesčio neima. 
Už tat klubo valdyba p. Sinkams reiš
kia nuoširdžią padėką, nes jų dėka klu
bas gali sutelkti nemažai lėšų.

Susirinkiiįe, vadybai rekomendavus, 
buvo nutarta pirkti vieną Hamiltono 
LN šėrą už $100. Nors klubas veikia 
gana gražiai, bet kai reikėjo išrinkti 
naują valdybą, susidarė gana didelių 
sunkumų. Gelbėdami padėti, vėl turė
jo valdybon eiti asmenys .kurie dau
gelį metų jau joje dirbo.

Į naująją — v-bą išrinkti ir pareigo
mis pasiskirstė: K. Stankevičius — 
pirm., B. Luomanas — vice pirm, me
džiojimo reikalams, V. Karalius — vi- 
cepirm. žuvavimo reikalams, S. Sinkie-

DĖL SKAUTŲ PADĖTIES žinutėm, dėl taut, s-tų grupių, norisi 
Paskutiniu laiku pasirodė spaudoje ‘ užklausti, ar lietuvių s-tų v-bė turi 

žinutės, kad kažkieno pastangomis ban- ] tuo reikalu žinių ir ar yra kas daroma, 
doma uždaryti Kanadoj veikiančias Norėtųsi, kad mūsų sk-tų v-bė palaiky
tam. skautų grupes, j kurias įeina ir tų tamprius ryšius su kitų tautybių 
lietuvių skautų s-ga. Kadangi šios taut, s-tais ir tinkamai pasiruoštų bendromis 
s-tų grupės yra daugumoje Kremliaus jėgomis pastoti šiai kolonai kelią. Jei- 
okupuotų kraštų buvusios laisvos s-tų į gu jau broliškumo šūkis bus paneigtas 
s-gos tęsinys, kyla klausimas, kieno 
pastangomis yra bandoma šias s-tų 
grupes, jei nepanaikinti, tai bent pa
jungti po angliška- kanadiška vėliava? 
Kaip žinia, taip mūsų taip kitų tauty
bių skautai, vadovaujasi tuo pačiu 
šūkiu “Dievui, Tėvynei ir artimui”. 
Mūsų skautai, bendraudami su visų 
tautybių skautais laisvajame pasaulyje, 
kiekviena proga stengiasi mūsų tėvy
nės dabartinę padėtį tinkamai iškelti. 
Tas jiems neblogai sekasi. Toks Lietu
vos dabartinės padėties kėlimas vie
šumon, žinoma, yra gerklėje įstrigęs 
kaulas Kremliaus vasalams, kurie, ga
limas daiktas, ir nori, kad teisybės 
žodis laisvojo pasaulio jaunimui ne
būtų skelbiamas. Nesinorėtų tikėti, 
kad Kanados s-tų s-gos vadovybė ban
dytų panegti skautišką šūkį ir savo 
“gera valia” bandytų tos pačios skau
tiškos šeimos tautines grupes panaikin
ti. Labai abejoju. Juk nėra jokio skir
tumo kokioje kalboje skautiškoji pro
gramą yra įvykdoma. Kartą, man esant 
Hamiltono kanadiečių s-tų vadų susi
rinkime, esu užklausęs, kaip v-bė rea
guoja į mūstį•— lietuvių — skautišką 
veiklą lietuvių kalba. Jie trumpai at
sakė: “Mums nesvarbu kokia kalba 
jūs veikiate, svarbu, kad tik jaunimas 
yra auklėjamas skautiškoj dvasioj. Ži
nomą, už tą brolišką atsakymą tik pa
dėkojau, kadangi to tik ir tenorėjau. 
Dabar, pasirodžius nepageidaujamom

ir taut s-tų grupės bus panaikintos, 
bus aišku, kad šio žygio vykdytojai 
vadovaujasi ne s-tų s-gos šūkiu, bet 
vykdo 5-sios kolonos nustatomas gai
res. Manyčiau, kad kol Lietuva dar nė
ra oficialiai parduota, mūsų s-tų s-ga 
turi pilną teisę egzistuoti lygiagrečiai 
su viso laisvojo pasaulio s-tais. šiuo 
taip svarbiu mūsų jaunimui ir tautai 
reikalu, reikėtų susirūpinti ne vien 
mūsų s-tų vadovybei, bet taip pat ir 
visoms b-nių valdyboms. Negalime 
prileisti iki to, kad tokia pasaulio jau
nimo o-ja būtų kažkieno teriojama. 
Būtų labai gerai, kad pati s-tų s-ga 
nušviestų esamą mūsų s-gos padėtį ir 
jei ištikrųjų yra rimtas reikalas, kvies
tų visus šiam smurtui pastoti kelią, 
kol dar nevėlu. V. P.

Nauji mokesčiai
Pas finansų ministerį ateina 

vienas patarėjų ir siūlo įvesti nau
jus mokesčius biudžetui subalan
suoti, būtent, “išmintingumo” 
mokesčius.

— Niekas jų nemokės, — sako 
ministeris.

— Visi mokės/pone minister!, 
nes nė vienas nenorės pasirodyti 
durnas.

Ministeris, norėdamas diploma
tiškai nusikratyti patarėju, sako:

— Puikus pasiūlymas! Jis ver
tas dėmesio ir bandysime juo pa
sinaudoti. O Tamstą už nuopelnus 
valstybei nuo to mokesčio atlei
sime. -

'Aida" tebėra 
visų lūpose (Atkelta iš 3 psl.)

smailumas. St. Baras šio akto

ALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

somatinis elektra valymas. Satai- 
iširusius galus ir pradegintus 

mus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

PLUMBING and HEATING
Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
w» senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

1 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

AISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

LEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

isom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
Z., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 

hnikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1076/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

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

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave
• __ (Tarp Bloor ir Dupont)»ar age Tei. le. 3-0631
VISI MASINU 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

(buvęs 
Wally’s)

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR {VAIRIOS POMPOS.

17 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JITG7.APAITIS

Šmuilos sūnus
Turėjo šmuila sūnų, kuris .in

gėje mokytis. Grįždavo iš gimna
zijos su labai menkais nažyrm tis. 
Galvojo tėvas, ką daryti. Pagaliau 
nusprendė perkelti į kataliku ko
legiją ir apgyvendinti bendrabu
tyje. Mokslo metų oabaigoi g-iž- 
ta sūnus namo su labai merais na- 
žymiais — 80-90. Nustebės tėv'>s 
klausia Sūnų, kaip galėio įvykti 
toks stebuklas? Sūnus tarė:

— žinai, dad. kai pamačiau ko
ridoriuje tą prikalta vyrą, supra
tau, kad čia nėra štukų ...

“KELIŲ EILUČIŲ” REIKALU
‘ “Didž. Gerb. Konsule,

Jūsų laišką, datuotą 1962 m. balan
džio 6 d. data, gavau ir noriu, padaryti 
savo pastabas.

Aš turiu “Naujienų” numerį (kovo 
mėn. 12 d,), kuriame aiškiai pažymėta, 
kad “Lietuvos general, konsulas su
rinko visus tuos Chicagos dienraščių 
numerius ...” ir tie “dienraščiai“ čia 
išvardinami. Iš to rašinio neatrodė, jog 
čia yra “Naujienų” kūryba, bet Lietu
vos general. Konsulato. Taip aš supra
tau ir manau, taip suprato kiekvienas, 
kuris skaitė.

Jeigu Jūs norėjot? atitaisyti klaidą 
dėl tų “kelių eilučių”, turėjote taip pa
daryti rašant “Naujienų” redakcijai. 
To neteko pastebėti ir dabartiniai ati
taisymai (mano teigimų) yra pavėluo
ti. Aš ką nors rašydamas vadovaujuo
si faktais, kurie išplaukia iš paskelbtų 
šaltinių ir man platesnės investigacijos 
nėra prieinamos”.

Su pagarba Edvardas šulaitis
Red. — Baigiamuoju sakiniu laiško 

autorius dar pareiškia nuomonę, kad 
p. konsulo pranešimai “Naujienoms” 
ir “Tž” i šį reikalą neineša aiškumo.

Gerai paaiškino
Raštinės vedėjas sekrator^-
— Panele, žiurkė, tamstos r.s 

visa paišina. Pasirodo. kx 1 o-
ki nei rašomosios mašinėlės k is- 
pino pakeisti.-

— Ką tuo norite pasakyti? ’ ’k 
garsusis pianistas Pador :s 
nemokėjo pianinio styguoti, o vJs- 
dėlto buvo puikus muzikas.

Paj ieškojimai
V. SEREVIČIUI gautas laiškas iš 

Proj. Instituto D. L. Salaninkuose, Vil
niaus rajone. Laiškas adresuotas Gen. 
Del. Preston, Ont. Atsiimti “Tž” ad
ministracijoje.

balso 
dainavime primena Kiprą Petrauską. 
Radames prisiekinėja Aidai meile, šio
ji karštai reaguoja; jų arijos ir duetas 
šioje vietoje yra bene gražiausi visoj 
“Aidos” operoj.

Vėl pasirodo Amonasro, kuris išgir
do Radames Aidai išduotą paslaptį 
apie kariuomenės planus. Pasirodo iš 
šventyklos išbėgusi faraono duktė Am- 
neris, kuri irgi išgirdo apie išdavystę. 
Jos įkandin sekęs vyriausias žynys ■ 
Ramfis perduoda Radames sargyboms.' 
Nors Amonasro su Aida ir pabėga, 
tačiau nuo šio momento prasideda 
įtampos atoslūgis: Radames nebelemta 
toliau gyventi.

IV veiksmas prasideda scena farao
nų rūmų salėje, kur Amneris, mylė
dama Radames, nori jį išgelbėti, kad 
tuo laimėtų jo meilę. Alsa-šio akto I-ji 
scena dainuojama A. Stempužienės, 
kuri puikiai vaidina ir dainuoja. Tai 
labai kantri ir darbšti artistė.
* ' Antroje scenoje prasideda jau pilna 
dramatinė "atomazga. Dekoracija dvie
jų augštų: viršuje Vulkano šventykla, 
kur skausmingai rankas laužo nusivy
lusi meile Amneris, o apačioje deivės

jimuose. V. S. Vitauskai turi verslą: rines’ £r°dama akordeonU) gražiai pa- 
824 Ontario Rd., Welland, po iškaba dainavo keletą lietpviškų^dainų-. P. 

i “Walter’s Hardware Store”. Verslas' Sajaukienei valdyba tarią, nuoširdų 
• gerai sekasi ir Vitauskai turi nemaža -ačiū. Naujoji vaizba bal. 14 d. buvo 
; klijentų. Dar apie V. Vitauską galima sušaukusi visuotipi narių susirinkimą. 
| pasakyti, kad jis nesigiria įvairiais už- Šiame susirinkime buvo švaistomi rei- 
tarnautais ir neužtarnautais titulais, kalai susiję su kartūno baliumi. Buvo 

■Lietuvoje jis buvęs be jokio titulo,: aptartos Vasaros pramogos ir kiti rei- 
| “paprastas pilietis”, kurio darbas bu-! kalai- Be to, susirinkime buvo svars- 
j vo sunkus ir juoda duona. Bet “pa- tomas ‘^ePr- Liet, redaktoriaus laiš- 
1 prastas pilietis” įrodė, .kad per^ sunkų j kas spaud. rėmimo reikalais ir Dziam- 
darba ir užsispyrima galima pasiekti: borės Fondo Įgaliotinio prašymas au- 
°ražiu vaisiu. • " i M- Sus-me principe nutarta paremti

Į spaudą perkant serus it paaukoti skau- 
; tų Džiamborės Fondui. Suma pavesta 
nustatyti valdybai pagal iždo pajėgu-

> mą. Šiuos reikalus^svarstys vaįdyba sa
vo artimiausiame^ūsėdyje..C ' *.

Šiuo metu didžiausias valdybos ru- 
{pestis — suruošti mątoniąusią ir links
miausią kartūno 
niems tautiečiams pr^ąyšame, 

j Wellando liet, klubo J*Lituanica” ruo- • 
Į šiamas tradicinis karlū¥idx balius, žino- 
i ma, linksmas? įvyks birželio 2 d.
’vai. po p., šeštadieni, Wellande —, --......... - . ,
•St. Stephans Hall. East Main ir Port užsivėrė”..Patamsyje pasrodo Aidos fi. 
Robinson Rd. kampas. Todėl iš anksto ! gura,. kun pasislėpusi lauke Radames,

; prašome visus tą vakarą rezervuoti 
[ mums. Klubo valdyba

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nno 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Šiame susirinkime buvo svarstomi rei-

'pdėl malo- statula, kurios šį kartą scenoje 
kad n^simatė, tamsi ola, užversta baisiu 

akmeniu. Tai kapas, kuriame Radames 
gyvas užkastas numirti. Radames, St.

5 Baras, dainuoja nepaprastai gražią ari- 
■_  ją “Siaubingas akmuo viršum manes

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
HIS DUNDAS STREET WEST ♦ TORONTO e TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

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

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

■ ■■■■ ■ I I

Atsiv^zant į 
Kanada ar 
keliaujant*

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555
Po darbo LE- 3-3027

International 
Driving School

W. A. LENCKI

automobiliu^
ir kitokie visu rūsiu

draudimai
P R ANO BARA U S K O ~a g e n t ū ra

arba

Toronto 9.

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome sn standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

PIJANINU
TECHNIKAS
A. BRICKUS atliekj įvairins pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
niianinnc. Tristanas I.Ė. 7.5782.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Rde^a 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

t

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

kad galėtu drauge su juo numirti. Ra
dames dainuoja ariją “Ten baigsis žmo
gaus kančios, ten tikro džiaugsmo tik 
pradžia mūsų meilės amžinos”, o Aida 
atsako, dainuodama apie nemirštamos 
meilės ekstazę. Scena ir opera baigia
si rezignuojančios nuotaikos duetu 
“Sudiev gyvenime”, dainuojamu uni
sonu, kuris išreiškia nepabaigiamą vie
ningumą, atpalaiduotą nuo žemiškų ap
raiškų ir yra tartum nesibaigiančios 
meilės himnas. Uždanga paskutiniam 
veiksmui nusileidžia. (Bendrą spektak
lio ivertinima žiūr. “Tž” 17 nr. Red.).

J. Ptr.

Varikliai be dūmų
Amerikos Chrysler Corp, ir bri- 

t tų Rover Motor Co. išstatė tarp
tautinėje autovežimių parodoje 
Niujorke po du naujus automobi
lių modelius, varomus sprausmi- 

! riių variklių. Chrysler automobi- 
j lių bendrovė deda didelių vilčių 
į naujuosius variklius ir tikisi il
gainiui pradėti gaimnti masiškai. 
Jau turi užsakymų pagaminti 75 
tokius automobilius. Naujieji 
sprausminiai varikliai turi daug 
pirmenybių prieš dabar naudoja
muosius. Jie gali naudoti labai pi
gų kurą. Tinka ir alyva, vartoja
ma namų apšildymui. Turi pen
kis kartus mažiau dalių. Neberei- 
kalauja tepamosios alyvos pakei
timo. Sveria 250 sv. mažiau, kaip 
dabartinis tokio pat pajėgumo va
riklis. Priežiūra daug paprastes
nė; nebereikia nuoaltinio regulia
vimo. Elektrinė sistema labai pa
prasta; turi tik vieną žvakę ir tai 
tik užvedimui, žiemą nebereikia 
neužšalamų skysčiu - antifreezer, 
nes šaldomas oru. Labai gerai už
siveda betkokiame ore ir neteršia 
oro nuodingu anglies dvideginiu, 
kaip kad diaro dabartiniai varik
liai. Vienintelis trūkumas — dar 
perbrangus pagaminimas.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

24 Htnnberview Rd., Toronto.

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant
radieniais. ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9 - 5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir 
5 - 8 vai. vak. šeštadieniais 10-3 v.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(Į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 
r r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont.
S v. Jono Kr. parapijos žinios | Prisikėlimo parapijos žinios

- Visą gegužės mėnesį kasdien ------------- *J"
parapijos bažnyčioje laikomos 
įMevo Motinos garbei tradicinės 
gegužinės pamaldos; šiokiadienių 
VuKarais — 7.30 vai., šeštadienių 
rytais — 8.30 vai., sekmadieniais 
— per 9.30 vai. Mišias. Maloniai 
kviečiame visus gausiai dalyvauti 
gegužinėse pamaldose. Mes, lietu
viai, gegužinių pamaldų iškilmin
gumu ir melodingumu galime di
džiuotis. Šį gražų mūsų tautos lo
bį, atsivežtą iš Lietuvos, palaiky
kime ir šiame krašte gyvendami.

— Šis penktadienis yra mėne
sio pirmasis. Vakare 7.30 vai. — 
šv. Mišios. Su Komunija lankomi 
ligoniai.

— Pageidaujant tėvams, kad 
pirmosios Komunijos iškilmės 
vaikams būtų iškeltos iš ilgojo sa
vaitgalio į kitą dieną, nutarta šias 
iškilmes perkelti į gegužės 27 d., 
sekmadienį. Tikybos pamokos 
vaikams vyksta trečiadieniais, 
penktadieniais ir sekmadieniais. 
Šį sekmadienį po pamokos įvyksta 
vaikučių tėvų pasitarimas ryšum 
su minėtomis iškilmėmis.

— Motinos Diena — antrąjį ge
gužės sekmadienį, šį sekmadienį 
bažnyčioje išdalomi lapeliai, ku
riuose prašoma pažymėti šv. Mi
šių intencijas už mirusias moti
nas arba kitus šeimos narius.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamal-Į 
dose dalyvauja Oldenburgo gim-Į 
naziją lankę mokiniai su savo mo
kytojais, suvažiavusiais šį savait
galį į oldenburgiečių lietuvių su
kaktį.

— Kat. Moterų dr-jos par. sky
riaus susirinkimas įvyksta šį sek
madienį po 11 vai. pamaldų par. 
salėje.

Praėjusiam savaitgaliui jau 
keturi langai pasipuošė vitražais. 
Šią savaitę bus įdėti septyni, o 
taip pat naujos lempos bažnyčios 
navoje pagal dail. J. Bakio pro
jektą.

— Jaunimo choras. Motinos' spektaklį.
Dienos programai paruošti, ren- į — Prisik. par. vaikų choro ope- 
kasi repeticijoms: penktadieniais retė “Prie koplytėlės” statoma šį 
6 vai. vak. ir šeštadieniais — po sekmad., 5 vai. p.p., Prisikėlimo 
lie.t. mokyklos pamokų. ; salėje. Paremkime jaunimo pa-

— Metinis parapijiečių lanky- stangas! Kviečiami atsilankyti 
mas eina prie -pabaigos. Ateityje I vaikučiai, jaunimas ir suaugę, 
bus peržiūrima sąrašai ir tos šei-į —šį sekmad., tuoj po paskuti- 
mos, kurios dar nebuvo aplanky- nių Mišių, muzikos studijoje — 
tos; susisiekus telefonu, jos bus labai svarbus KLK Moterų dr-jos 
aplankytos, šeimos, lankančios Prisik. par. skyriaus narių susi- 
šią parapiją, jei būtų pakeitusios rinkimas. Visos narės prašomos 
adresus, maloniai prašomos pra- būtinai dalyvauti.
nešti naujuosius.

KLK Moterų dr-jos šv. Jono 
skyriaus valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. O. Eižinienė, pa
vaduotoja O. Jonaitienė, vice- 
pirm. O. Kuniutienė, II vicepirm. 
Br. čirūnienė, sekr. R. Bražukie- 
nė, ižd. A. šimkevičienė, parengi
mų vadovė V. Kundrotienė, ko
respondentė S. Petraitienė.

Revizijos komisija pasiliko ta 
pati: J. Kaknevičienė, S. Jogelie- 
nė, V. Bartninkaitienė.

Komisija socialiniams reika
lams: V. Steponaitienė, E. Guzaus- 
kienė. S. Stonkienė.

A. Nowicki - Navickas rengiasi 
tuoktis gegužės 19 d. šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje su p-le M. Bara- 
basz.

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
107 būrelio įnašas už kovo-bal. 
mėn.: A. Dūda $12, kun. Pr. Gai
da $10, kun. B. Pacevičius $5. V. 
Pupeika $4, A. Banelis, J. Moc
kus, J. Simanavičius po $3, E. 
Senkuvienė, V. Sonda po $2. Visi 
nariai moka po $1 į mėn.

V. Banaičiui lankantis Toronte 
Vas. 16 gimn. rėmimo reikalas 
buvo gerokai pajudintas, bet be 
didelių rezultatų — užsirašė vie
nas kitas nariais, užsimokėjo at
silikusi įnašą — ir viskas. Betgi 
Toronte beliko tik 3 būreliai; rei
kia steigti naujus būrelius. Argi 
neatsiras savanorių?

P. L., būrelio vad.
LIETUVIŲ NAMAI TVARKOSI

Nors kabama apie naujų LN statybą, 
atrodo, esamaisiais dar ilgokai teks 
naudotis, ir dėlto stengiamasi juos vis 
gerinti. Prieš Velykas sutvarkyta ant 
rojo augšto virtuvė: padidintos spintos 
indams sudėti, išmestos dvi netinka
mos virimo krosnys ir jų vieton pa
statyta viena didesnė. Rūsy, kur anks
čiau buvo bankelis, padarytos pertva 
ros atskiriant skaityklą nuo administ 
racijos patalpų: tuo būdu gautas atski 
ras patogus kambarys valdybos ir “Pa 
ramos” kredito komisijos posėdžiams. 
(Dėl atskiro kambario bankeliui per 
nai buvo aiškintasi spaudoje^. Skaityk
loje Įrengtos dvi spintos knygynui ii 
atskiros lentynėlės laikraščiams sudėti

Virtuvės sutvarkymas kainavo S200 
maždaug tiek pat kainavo ir raštinės - 
skaityklos sutvarkymas, bet čia didele 
auką padarė v^bos narys Kl. Dalinda 
atlikdamas visus darbus nemokamai. 
Dar numatyta sutvarkyti antro augšto 
vakarinės salės grindis ir perdažyti 
sienas.

LN tebėra apsunkinti S16.000 skola. 
Be papildomų lėšų bus nelengva vers
tis, todėl pernai pradėtas šėrų ir aly
vos vajus tęsiamas ir šiais metais. Šia 
proga kviečiame ir prašome visus lie 
tuvius prisidėti prie LN išlaikymo įsi
gyjant šėrus ir užsisakant alyvą.

Ypač prašomi būti LN dalininkais 
tie asmenys ir organizacijas, kurie iš 
LN turi naudos: naudojasi nemokamai 
pataloomis, laikraščiais, gauna LN ap- 
draudas ir pan. Tik bendromis pastan
gomis LN išlaikysime ir padidinsime.

P. Lelis, LN ūkio vedėjas

— Gegužinės pamaldos—kiek
vieną dieną, 8 vai. vak. Stenki
mės gausiai dalyvauti.. Nepamirš
kim gražios lietuviškos tradicijos 
— Šį mėn. atiduoti tinkamą gar
bę Dievo Motinai.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — per visą gegužės mėnesį, 
Kasdien, 8 vai. ryto.

— Šią savaitę su didele talka, 
vad. KL Kat. Mot. dr-jos Prisi
kėlimo par. skyriui, paruošiami ir 
išsiunčiami per rekolekcijas rink
tų dėvėtų drabužių siuntiniai į Su
valkų trikampį ir lietuviams į Vo
kietijos sanatorijas. Už šį gražų 
ir didelį artimo meilės darbą KM 
dr-jai ir talkininkėms-ams nuo
širdžiai dėkojame.

—r; Šią savaitę pirmos Komuni
jos pamokos bus antradienį ir 
ketvirtadienį, 7 vai. v., bažnyčio
je. čia vaikus atvesti ir iš čia apie 
8 vai. atsiimti. Vaikučių pirma 
Komunija — per Motinos Dieną, 
gegužės 13 d., per specialias Mi
šias 9.30 vai. ryto.

— Pirmos Komunijos unifor
mos: berniukams — balti, ilgo
mis rankovėmis marškiniai; tam
siai mėlynos, ilgos kelnės; tamsiai 
mėlynas drugelis ir juodi batukai; 
mergaitėms — trumpa, balta suk
nelė (atsiklaupus ji turi siekti že
mę); Dalios trumpos “nylon” pirš
tinaitės; baltas, su karūnėle, iki 
liemens velionukas; trumpos bal
tos kojinaitės ir balti batukai.

— Pirmos Komunijos iškilmin
gų pusryčių reikalais rūpinasi tė
velių išrinktas komitetas: Grigo- 
nienė R. — pirm., Janeliūnienė 
M., Klupšienė A., Maziliauskienė 
B., Slapšienė A., Vaškevičienė A., 
Žemaitienė L, Jeffrey G. ir Jurė
nas P.

— Vaikų choro repeticija — šį 
penktadienį, 6 vai. vak., ir šį šeš
tadienį, 3 vai. p.p. Visi choristai 
būtinai dalyvauja, nes tai paskuti
nės repeticijos prieš operetės

Gegužės 6 d., sekmadienį, 5 vai. p.p 
Prisikėlimo salėje -
DANGAUS IR ŽEMĖS MOTINŲ GARBEI
PIRMOJI VAIKŲ OPERETĖ TORONTE

MONTREAL, Que.

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.

“Verslo” s-gos investacijos sek
cijoje gegužės 4 d. 8 vai. vak. L. 
Namuose bus nagrinėjama: mais
to produktų krautuvės ir kaip šio
je verslo šakoje lengviausia įsi
kurti. Pranešimą padarys tą vers
lo šaką kūręs, eilę metų joje dir- į 
bęs ir sėkmingai ją išplėtęs — P. 
V. Seniūnas.

Kviečiame kuo daugiau lanky
tis investacijos sekcijoje ir nau
dotis patyrusių žmonių žiniomis 
bei patarimais. “Verslo” s-ga

Pabaltiečių liaudies meno paro
da, kurios trečdalis skirtas lietu- j 
viams, gegužės 5 d., šeštadienį, į 
bus atidaryta lankytojams nuo 3 j 
vai. p.p. iki 10 vai. vak. Estų Na- i 
muose, 958 Broadview Ave/

Tą pat dieną, 7 vai. vak., Estų 
Namuose bus Pabaltijo Moterų 
Tarybos Kanadoje dešimtmečio 
paminėjimas. Po minėjimo šokiai. 
-Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 
Pakvietimų Į minėjimą galima 
gauti p. Simanavičių krautuvėje, 
974 College St.

Ta pačia proga nuoširdžiai dė
kojame Lietuvių Katalikių Mote
rų dr-jos Prisikėlimo par. sky
riaus v-bai ir KLB Toronto apy
linkės v-bai už piniginę paramą. į

PMTK lietuvių sekcija i
Lietuvių evang. liut. pamaldos

— gegužės 6 d., 1 vai. p.p., Išga
nytojo bažnyčioje, Bloor ir Indian 
Road gatvių kampe. Pamaldas lai
kys kun. A. Trakis iš Čikagos.

Maloniai kviečiame Toronte ir 
apyl. gyvenančius evangelikus 
gausiai dalyvauti pamaldose.

Taryba
Vilkiukų sueiga abiejų d-vių šį 

sekmadienį 3 vai. p.p.
Visi dalyvauja.

Draugininkai
Rinkimai i Kr. Tarybą

Pr. sekmadienio rinkimuose 
Kr. Tarybą balsavo 436 asmenys. 
Čia skelbiame tik Toronto apyl. 
duomenis. Skaičiai prieš pavar-j 
dę reiškia gautą balsų sumą.

'213 Bakšys St., 119 Balsevičius:.
Pr 136 Barisas Vvt 177 Baro-' ^a’luJe lr J^malflose.rrInformaciniais reikalais kreip

tis pas E. Valešką, 227 Indian Rd.,
I Silv., 61 Daniliūnas Edv„ 174 Dvi- Toronto. Tel. RO. 7-5350.

_  laitis J., 97 Gražys A., 76 Gudai-
7, 7.30 ir 8 vai. ir, be to, vakare— tis^E-’J^l^Gustainis J.,^ 167 Ja-
3 vai. Po vakarinių Mišių — ge
gužinės pamaldos.

i Gegužiinės pamaldos. — Lietu- Reikia pasidžiaugti, kad vaikai 
vis visad buvo jautrus Motinai šiai religinei iškilmei buvo pa- 
Marijai. Ir gegužinės pamaldos vi- ruošti lietuviškai. Dauguma tėvų 
sad būdavo šios lietuvio meilės rūpinasi, kad ir ateityje jų vaikai 
Marijai tikrasis triumfas. AV baž- būtų ruošiami Pirmajai Komuni- jaj savoj parapijoj.

Praplėsta “TŽ” atstovybė. — 
Ikišiol Montrealio žinias parūpin
davo daugiausia p. E. Zubienė. 
Dabar “TŽ” atstovybė Montrealy
je yra praplėsta, ir jon sutiko dar 
įeiti p. E. Navikėnienė, gyv. Ro- 
semounte ir Pr. Rudinskas. Ma
loniai kviečiame montreaUečius 
teikti jiems žinias iš vietinės lie
tuvių kolonijos gyvenimo telefo
nu arba raštu. Kiekvienas koloni
jos ar jos narių pajudėjimas yra 
svarbus ir reikia užregistruoti ‘ 
ateičiai.

Štai “TŽ” atstovybės narių ad
resai: E. Zubienė. 555 Gerald St., 
La Salle, P.Q.; tel. DO. 5-0224; E.

to n

■yčioje tęsime šią kilnią tradiciją: 
visą gegužės mėnesį gegužinės pa
kaluos bus kiekvieną dieną vaka
ris 8 vai. Tik šeštadieniais jos 
bus 7 vai. vak., o sekmadieniais 
— tuojau po Sumos. Dalyvaukime 
gegužinėse pamaldose gausiai. 
Priminkime šią kilnią lietuvišką 
tradiciją jaunimui. Bent gegužės 
•"Anesi vienas pusvalandis televi
zijos galėtų būti mažiau šeimos 
vakaro programoje.

į J. E. vysk. V. Brizgys iš Cika- 
i gos buvo atvykęs i AV par. Pir
mosios Komunijos ir Sutvirtini
mo iškilmes, kurios įvyko pr. sek
madieni Sumos metu. Labai įspū
dingai atrodė parapijos vaikai.

— Tretininkų susirinkimas — 
ši sekmadieni, po paskutinių Mi
šių bažnyčioje.

— Jaunimo sekmad. šokiai bus 
muzikos studijoje 7.30 vai. vak.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys praėjusią savaitę ne
baigtas gatves ir tuos, su kuriais 
iš anksto bus susisiekta.

— Naujos klebonijos ir auto
mobilių sklypui praplėsti šią sa
vaitę baigtos derybos ir nupirkta 
du namai College gt. nr. 1003 ir 
nr. 1001. Abi nuosavybės jungia-

i

Pirmieji povelykiniai šokiai -

PAVASARIO BALIUS, 
įvyks Liet. Namų didžiojoje salėje 
gegužės 5 dienų, 

7.30 vai. v.
* • Bufetas,

: • Gera muzika,
M • Loterija,

• Vaišės nemokamai,
• Įėjimas — $1.50.
• Visus linksmai praleisti laiką 

kviečia:
SLA 236 Toronto kuopa

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

TRADICINĮ KARTŪNO BALIU.
♦

• Trys gražiausios suknelės bus premijuotos.
• Loterija, gėlių valsas ir kitos įvairenybės.
• Bufetas pilnas visokių gėrybių.
• Gros Bcnni Fęrri orkestras. Įėjimas — $1.50.

Oldenburgo liet, gimnazijos su-1 Motinos Dienos minėjimas

pasipuošę didžiajai iškilmei. Visi,Navikėnienė. 5003 Bossuet, Ro- 
jie buvo paruošti N. Pradėtosios semount; tel. CL. 9-4498 (šv. Ką
sneliu. Sutvirtinimo sakramentą zimiero par. reikalams): Pr. Ru- 
priėmė 28 vaikai. Po iškilmių pa- j:—- 0/11C r>"- 
rapijos komitetas suruošė bend
rus pusryčius par. salėje, kur da- 
ylvavo šventės dalyviai ir svečiai.

Lietuviu studentų 
žinios

VISI LIETUVIAI STUDENTAI, bai
sią universitetus ar aukštąsias mokyk
las šiais mokslo metais, prašomi pri
siųsti “TŽ” redakcijai savo fotografi
jas ir trumpą gyvenimo ir mokslo ei- 
Tns aprašymą bei žinias apie tolimes
nius planus. Fotografijos bus dedamos 
!“TŽ” nemokamai.
! BAIGIASI EGZAMINAI. — šią sa
vaite daugelis Toronto un-to studentų 

. užbaigė laikyti mokslo metų egzami
nus. Rezultatai bus per 1 mėnesį pa
skelbti Toronto dienraščiuose.

DARBŲ REIKALAI. — Dalis lietu- 
i vių studentų jau pradės atostogauti ir 
! jieškoti darbų, kurie š.m. labai sun- 
Į kiai surandami. Daugelis bendrovių vi- 
iSai neima studentų vasaros darbams. 
* Tad daugeliui jaunuolių tenka dirbti 
5 mėn. sunkiausius darbus, jeigu jų 
gauna. Studijuojantiems inžineriją yra 
lengviau surasti darbus, bet medikams, 
dantistams, humanitarams labai sun 
ku prie lengvesnių raštinės darbų pri
eiti. Daugelis studentų važiuoja į ūkius 
ir net miškų darbus.

važiavimaš — gegužės 5-6 d. To-į įvyks gegužės 13 d., 5 vai. p.p., Dali studentų priima vasaros dar- 
ronte. šeštadienį,geg. 5 d., 4 vai. i Prisikėlimo parapijos salėje. Pro-į bams didžiosios prekybos bendrovės, 
p.p., banketas su menine dalimi gramoje: 1. paskaita; 2. šv. Jono geležinkeliai, paštai, plentai, čia. kaip 
ir šokiais šv. Jono Kr. par. salėje J Kr. jaunimo choras, vad. kun. b. gsuJ’ r«’kia. Pajin«^ veržlumo ir 
941 Dundas St. W. Meninėje da- Pacevičiaus; 3. Z. Orentienės vadjne^l^!. !o.,da^bo\ . , .. įcunivjv , , , . m . . ... i Liūdniausias laikotarms studentams,lyje pasirodys buvę gimnazistai: 
J. Pauliūtė, L. šturmaitytė - Bil- 
dušienė, A. Vėlyvis, V. Vaičiūnai
tė, D. Klevinąįtė - Klibingaitienė, 
D. Jakimavičiūtė - Kazlauskienė, 
L. Stosiūnas ir kt. Gros Hamilto
no Benni Ferri orkestras.

Sekmadieni, geg. 6 d., 11 vai.
šv. MišiOŠ biiv. Oldenburgo liet.; į vfešniu iėmlmu ir pan 
gimnazijos intencija sv. Jono Kr. ’ • r r
bažnyčioje.’

Visi buvę mokytojai ir moki- tinybės patarėjo dr. St. Bačkio

baleto studija; 4. Toronto tautiniu i Hūd“iausias laikotarpis studentams, 7 , . OLLAWAJCX, A v v vv lauuiii u įai negauna darbo IF Sėdi liamUOSC be
šokių grupė “Gintaras”, vad. V. 
Turutos. Apyl. valdyba

KLK Moterų Dr-jos skyrių at
stovių suvažiavimas numatomas 
gegužės 19 d., Toronte. Skyriai 
apie tai jau painformuoti. C. val
dyba rūpinasi suvažiavimo prog-

O. Bačkicnė, Lietuvos pasiun-

jokio užsiėmimo kelis mėnesius.
Lietuviai, sužinoję, kad jų darbovie

tėse yra priimami studentai vasaros 
darbams, prašomi painformuoti mūsų 
studentų organizacijas arba jų rėmė
jus. čia gimusiems studentams yra 
lengviau susirasti darbus. Kr.

STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ pre
mijų fondas didėja; vis atsiranda nau
jų mecenatų, kurie labai remia moks
lo skatinimo idėją. LS Rėmėjų valdy-j 
ba jau paruošė ir taisyklių projektą.

Minskas, 2415 Park Row East, 
Montreal 28, P.Q.: tel. HU.1-2957.

Žinios einamosios savaitės nr. 
reikia įteikti arba pranešti iki sek
madienio vakaro.

šis penktadienis—mėnesio pir
masis. AV bažnyčoije šv. Mišios 
bus ir vakare 8 vai.

: į
Pirma *amc pavasario koncerte, 

kurį ruošia AV par. choras šį šeš
tadienį. gegužės 5 d., išgirsime 
—dainos kūrinių, 
kuriuos choras ir solistai yra pa
ruošę. Koncerte dalyvauja Lietu- 

, vos operos solistė Ė. Kardelienė 
ir pianistas-virtuozas 'K. Smilge
vičius. Du laimėjimai koncerto 
dalyviams: malonumas išgirsti lie
tuvišką dainą ir džiaugsmas cho
ristams matyti jiems rodomą nuo
širdumą bei dėkingumą. Koncer
nas įvyksta AV salėje. Pradžia 
7 39 v v. Kaina — $1.50.

Mar?usin v-karienė buvo su- 
r-'nrt? šv T<a~i'^iero par. svetai
ne Atvelykio šeštadienį. Buvo 
’žianvsr-’n ia-: imi ir senimui.

Ruošiasi tuoktis. — Leo Gend
ron, šv. Trejybės par, su Elena 
Mackevičiūte. AV par.; Jonas 
Verbyla. AV par., su Irena Ma- 
sandūkaite, šv. Kazimiero par.

Drabužių vajus Suvalkų lietu- 
’ viams baigiamas gegužės 5 d. Pra
eitą savaitę buvo paruošta 10 
siuntinių, bet neišsiųsta, nes 
trūksta pinigų pašto išlaidoms. 
Dar lieka pasiųsti apie 30 siunti- . 
nių; jų persiuntimo išlaidos suda
rys $135.

Norintieji paaukoti dėvėtų dra
bužių, o ypač pinigų, prašomi 
skambinti iki gegužės 5 d. J. Kęs- 
gailienei PO. 7-5956, Iz. Mališkai 
Rl. 7-5845, A. Rusinui — DO. 
6-7231.

Praeitą savaitę aukojo drabu---- --- c - .--- —j— — - -- ---- x-------------- -- ------- ~ . mo. 'jau yaiuvjv vaujnnu yjvjvnta, we *■ . v• T * • 

iniai kviečiątnk gausiai dalyvauti žmona, sutiko atvykti su paskaita pagal kuri bus duodamos premijos stū- žiu: Kereyiciai, A. Drevinskiene

si su parapijos sklypu. Sumokėta 7asJS» Bastys Pr., 77 Bernotas
$32 000 i J - 212 Borevicius J., 265 Čepas

— Šią savaitę — pirmas mė-!
nėšio penktadienis. Mišios rytą—

Suvažiavimo rengėjai
A. Sungailienė, KLK Moterų 

nuška P.. 88 Janušonis St., 62 Ja- dr-jos centro v-bos pirm., lankėsi 
siūnienė V., 128 Jurkevičienė E., Montrealyje, kur matėsi su dr-jos

i Kanados LK Moterų dr-jos sky- dentams ir abiturientams, baigusiems D. Bytautienė ir G. Daukšienė, 
riu atstoviu suvažiavhna.

Mokyt. Irena Grabošaitė, dir-i 
banti šv. Pranciškaus pr. m-loj,' 
ruošiasi studijų kelionei į Euro
pą vasaros atostogų metu. Ji febe-' 
dalyvauja Hamiltono taut, šokių 
grupėje. Anksčiau ji ten ir gy
veno.

Tarybos posėdis I
Pr. sekmadienį L. Namuose įvy

ko naujai išrinktos KLB Toronto

gerais pažymiais 1961-62 mokslo me- 
; tus.

Vajaus talkininkų vardu —
Tz. Mališka

__Pakrikštyta* Vinco ir Leoni- 220 Kai delis J., 188 Karka J., 1571 veikėjomis ir tarėsi skyrių atsto-
dos Kolyčių dukrelė Daiva Mari- Kęsgailą Stp 142 Kšivickas J., j vių suvažiavimo reikalais. ‘ 

. Petro ir Elenos Juodvalkiu
į1(\įįUdžlUsvA-.,78 rinkime geg. 4 d., penktadieni, 8 vai. apyl. tarybos posėdis, kurin SUS1-

n-S -US i n- nt3' vak” Parkdalc Collegiate Auditorium, rin^o išrinktieji nariai, kaikuriu

>a, .
dukrelė Silvija Julija, Stepono ir 
Birutės Ramanauskų sūnus Vy
tautas Tomas, Vlado ir Vladisla- 
vos Sadauskų sūnus Markus Mari
jonas, Prano ir Juzefos Dovidai- 
čiu dukrelė Aida Asta Teresė. Tė
velius nuoširdžiai sveikiname, o 
mažiesiems linkime gausių Dievo 
maloniu. 4.

Toronto Vyrų Kvartetas, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, gegužės 5 
d., šį šeštadienį, koncertuos Niu
jorke, Webster Manor salėje, 123 
llth Street, East Manhattan. Kon
certą rengia Akademinio Studen
tų Sąjūdžio Niujorko skyrius.

“Moters” žurnalo 2 nr. jau 
spausdinamas ir netrukus bus 
oradėtas siuntinėti skaitytojams. 
Nuo š.m. pradžios jis sudažnintas 
— leidžiamas kas du mėn. Nu

matoma š.m. išleisti 5 nr. Per va
saros atostogas neišeis. Žurnalą 
eidžia Kanados LK Moterų dr-jos 
sentro valdyba, redaguoja Iz. Ma- 
usevičiūtė, meninę pusę tvarko

., 39 Kudžma V., i
237 Kuolas Aug.. 233 Lelis P.,

vių suvažiavimo reikalais.
ARTHUR MALONEY bičiuliai kvie

čiami dalyvauti nominaciniame susi-

Ge iausias 
atostogų poilsis

liška Iz., 195 Mikšys J., 197 Na- 209 Jameson Ave. 
gys H., 70 Norkeliūnas A., 81 
Norkus K., 118 Pavilanis V., 116

org-jų atstovai ir keletas svečių. 
Senosios v-bos pirm. S. Juozapa- 

NDP sp. konferencija įvyko balan-1 vičius pakvietė pirmininkauti M.
SPAUDOS KONFERENCIJOS

j-j-. • J — -p Ir A 1T17 r bp. KUIII CI v IlUIJd ĮVjKv Udldll" į VlVlUij pel lx V IV L V pi! 111111U1IACI ui L1 AVA.

rieinys J., oi rusarausKas a., /o dž-0 2g j kalbų buvo matyti, kad Abromaiti ir sekr. p-lę Zubrickai-‘ 
icAD^8 i d i oru • vi ’ Partiia siekia Įgyvendinti Kanadoje ne- tę. Pranešimus padarė v-bos pir-į 
7n2 51 dS onec- Kusas.,YL’ mokamą gydymą, pramonės kontrolę, mininkas; ižd. J. Mažeika ir revi- 
T 5,r?ci aS .;-3 T T bei P,anavim^ ir kt socia,ines refor- zijos kom pirm V. Bačėnas. IŠ ju
£•; į14 SkriPkuJ® ^33 Skučas J., ™as’ ,UŽS,?ni0 P?n5ik: n®buvo Pal,-e?-ta buvo matyti v-bos veikla ir įvairūs 
94 Smaiziene V.. 178 Sonda Vl„ ŠIOJ konferencijoj. Susidarė įspūdis,-v x nappidanta dan 
09 6oror>r>inl-oc T 197 ioc užsienio nolitika nėra tokia svarbi i SUnKUIuai. i pac pdgeioauia.oau

CAPE COD KURORTE lietuviškoje 
viloje. P in Aflnnto. Ištaiginga vila. 
Erdvūs ka- bariai. Gražus pušynas 
— parkas. Paplūdimis peštiem 5 
minutės. š’Ua Golfstromo srovė.

Rami aplinka. Daug vietos žaidimams. Geras lietuviškas maistas. 
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16 DIENOS.

SAVININKAI LIETUVIAI DR. ED. IR M. JANSONAI 
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas.

89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass., USA. Tel. AV. 8-5999. 
Nuo birželio 16: “Audronė” — Jansonas.

87 East Bay Rd., Ostervillc, Cape Cod, Mass, USA.

jog užsienio politika nėra tokia svarbi ■22 Šarapnickas J., 127 Šemogas j«s u».c.i.v pumma ..Ci« ; . talko_ i? Toronto lietuviu vi-J., 27 šetikas A., 72 Šetkus Stp., NDP. Aplamai, ji nusistačiusi vengti ta Lėšų telkinio klausima 
44 Tautkevičienė V 296 Užuois karo ir eventualiai pasitraukti is At- suomenes. besu telRimo Klausimą 
v 1«»9 Vaidotas v’ 103 Vasvs lantp.S-gos, veikti prieš arminiu gink- platokai gvildeno izd. J. Mažeika Va’siliauskasdV llYvįhs Jrtčie-’1” lai'kymą Kanadoje!-ĖSrencijoje ir pateikė išsamią apyskaitą. Uo- 
vasmausKas v., 111 veili,KeviLie (dalyvavo ir “Tž” atstovas G. Balčiūnas, lių rinkėjų dėka buvo surinkta 
ne M- Į Bal. 28 Įvykd konąerva|prių partijos ! vien solidarumo įnašų 1961-62 m.

Rašytoja Marija Aukštaitė, sius- kviesta sp. konferencija Albany Club $1.260. Visos pajamos siekė $3. 
dama prenumeratos mokestį iiž patalpose. Pogaišių kalbėjo viešųjų.-644,49, išlaidos — $3.977,76; nuo- 

nridėin S3 auka Nuošir- ’larbų nun. D. J. Walker, priinnidamas . t.i. .
,,l.Z. P.rlde-’° ?U.K3’ „Udr*1 premjero J. Dicfenbakeriir rūpestį n. 
dziai dėkojame. Rašytoja gyvena atejvįajs j0 pravestą teisių deklaraci- 
Montrealyje. bendradarbiauja sa- ja jjs, būdamas vokiečių-olandų 
vo raštais įvairiuose laikraščiuose. (kilmės, turėjo didelių sunkumu būti

I Tnmn«a kain drpjhė radiias Priimtas i anglosaksų politikų eiles.J. lumosa, Kaip sKeioe radijas, Ko| ivcržė j k0nservat0rių vadus, 
turėjo automobilio nelaimę — su- truko 14 Min D , Walker

stolis — $313,27. Įskaitant prieš 
tai buvusios valdybos likuti $697, 
29, ižde liko $384,02. Paramos ga
vo visa eilė kultūriniu veiksniu, 
ypač jaunimas — šeštad.' m-la 
$250, liter, premijos $185, taut, 
šokių grupė $300, stovyklos $100,

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 y ii. p.?. Aušros Vartų pa- 
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridže Verdnn: pirma- 
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—S vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pic IN): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Uudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. DU. 1-29571
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D JURKUS. PO. 74280

lail. N. Kulpavičienė. žurnalas silūre šU kitu automobiliu. Nie- n ateivjų reikšmę Kanadai; esą Vasario 16 g. §200. “Varpo” cho- 
^ana populiarus ir turi skaitytoju, ^as sun^a^ nenukentejo._____ * • - 4
risame laisvajame pasaulyje. Me-ip a Y T O JAS_
inė kaina $3. 'DEKORATORIUS
______________________________ i • įvairūs dažymai

• Natūralaus medžio išbaigimas 
1 • Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
listancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montrealj. Londoną, Windsora. Hamil
toną. North Rav. Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nanii minkšti baidai ir an 
traukiami «**"< piffia kaina. P. Ln- 
bvs. Tel. WA. 2*7881. Namu AM 
1-0537.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Esfai*» Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonoi! LE. 6-273* 1X 6-2664

Vakarais — HU. JM.M3.

SWANSEA. S3.0M įmokėti, atskiras namas, vandens apšildamas. 2 garažai, 
galima siūlyti S14.900.

DU CjKIM. $18.590 nilna kaina už abu, Įmokėti ame $6.000, balansas 10 
m'‘tų iš 6%. Abu ūkiai oo 100 akrų žemės su u’'''lfu. Abu ūkiai sn visais 
a*skir»’s ūkio t-ob^s;ais. cera žemė tinka gvviilių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk. Ont.

nu^t.^SAS. 818 900 visa kain-». 6 nrtu modemiš
kai Įrengtas. Įmokėti $4.000. Randasi prie Qu^enway ir Royal York g-vių.

KRU’TUVfi — BLOOR ST.. $10.000 įmokėti. 2 moderniški apartamentai ir 
krautuvė geroj vieloj. Prašoma $32.000.

4 SEIMU. $5.000 imokėti. modemiškai ir»n*rtas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklypas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas mus randasi danff natriai reaistniotn pardavimu I*--* Parkdale 
rajonuose Dėl informacijų skambinkite A G APRFNWl.

konservatorių partijos parl. grupėj yra ras $500 ir kt. Po pranešimu ir 
i atstovų iŠ 18 tautybių. Pergamentini trumpu diskusijų išrinkta nauja 
j egz. teisių deklaracijos ministeris įtei- v.ba: j Gustainis, S. Juozapavi- 
kė serbų konservatorių grupės pirm. či j R Simanavičius, kun. P.

Ažubalis, M. Abromaitis. J. Matu- 
lionytė, J. Mažeika. Kandidates 
liko: Skirgaila. A. Gurevičius. Ce- 
sekas. Revizijos kom. išrinkta: 
Baziliauskas. V, Bačėnas, P. Le- 

i lis. Karštokai buvo diskutuotas 
'’’lutos Fondo ir Neprikl. Talkos 
vondn auku rinkimas Vasnrio 16 
minėjimuose, bet prie nauin nu
orimo neprieita. Kr.
Išnuomojamas but?s 4 kambariai ir 
virtuvė. II auffštr. St. Clarens - College 
rajone. Tel. 536-0622.

Išnuomojamas kamban-s II aukšte be 
baldų. 2 Fern Ave. Tel. LE. 4-7370.

į na daug etninės spaudos atstovu, kurių 
.......... . 1 tiražas siekia 180.000. •‘'“TŽ” atstovavo 

KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044 V. Sonda. į

MK

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuves

1212 Imndas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

SPRINGHURST vasarvietėje išnuomo
jama maisto produktų krautuvė su vi
sais įrengimais ir gyvenama patalpa.

i Teirautis nuo 6 iki 8 vai. vak. telefonu 
LE. 4-8112.




