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Didis bandymo metas
I. G KAROSAI T Ė

Štai ir vėl viena didžiųjų mūsų tautos švenčių—Motinos Diena. 
Laikyti Motinos Dieną tautos švente atrodo keista, bet ji iš 

tikrųjų tokia yra. Jeigu ji nustotų savo tautinės reikšmės ir nebūtų 
mūsų tinkamai atžymėta, tai neužilgo ir kitos mūsų didžiosios šven
tės, net pati Vasario 16, taptų bereikšmės. Motinos Dienos svarbą 
ir reikšmę gali išlaikyti tik pati motina.

Tauta tol gyvuoja, kol joje yra stiprus šeimos vienetas, nes 
šeima sudaro tautos ir visuomenės pagrindą; šeimos gi pagrindą, 
savaime aišku, sudaro motina. Kas iš tikrųjų yra motina? Ji yra 
vaiko gyvybės šaltinis. Davus vaikui gyvybę, motinos pareiga yra 
U gyvybę palaikyti ir stiprinti, čia turima galvoje fizinė gyvybė. 
Reta yra" motina, kuri šios pareigos neatlieka. Tačiau be fizinio, 
vaikas taip pat reikalauja ir dvasinio bei moralinio peno. Motina 
pirmoji sudaro vaiko kontaktą su šiuo pasauliu ir taip pat ji yra 
pirmoji ir pati svarbiausia jo auklėtoja. Jos pareiga, ypač pirmai
siais jo gyvenimo metais, duoti dvasini ir moralinį pagrindą, kitaip 
sakant, suformuot jo charakteri tame laikotarpyje, kai vaikas leng
vai pasiduoda motinos Įtakai. Ankstyvasis formavimo perijodas di
dele dalimi nulemia vaiko gyvenimo kelią ateityje, šio, daug 
kantrybės ir pasišventimo reikalaujančio, uždavinio išpildymas ar 
jo aplenkimas parodo ir motinos vertę.

Kaip praeityje, taip ir šiemet Įvyks vieši Motinos Dienos mi
nėjimai. Juose lietuvės motinos simboliu yra statoma Sibire ar 
pavergtoj tėvynė kenčianti arba vaikui pasiaukojusi senutė žila
galvė motina. Ji minima kaip nuolat budintis tautos švyturys, ir 
ji yra tikrai verta didžiausios pagarbos. Bet kaip su šių dienų 
išeivijos motinoms? Ar jas taip pat galima sujungti su tuo idea
lios lietuvės motinos simboliu? Kaip jos bus Įvertintos ateities kar
tų? Jos, aišku, nevisos vienodos ir nevienodais idealais remiasi. 
Kaikurių motinų vaikai, krautuvės reklamų paskatinti, pirks joms 
dovaną už tėvų duotus tam tikslui pinigus. Tą dovaną Įteikę, jie 
jausis atlikę pareigą, ir po to, kaip ir kitomis dienomis, išbėgs 
žaisti ar i kitas pramogas. Ir taip Motinos Diena praeis grynai ma
terialiniame fone. Gal nevienas iš mūsų pagalvos — nejaugi mūsų 
vaikai jau nebemoka net savo motinų pagerbti? Bet ar ne pačios 
motinos bus šio reiškinio kaltininkės?

Kalbant apie šių dienų'išeivijos jaunimą, yra sakoma, kad jis 
yra materialistiškai nusiteikęs, kad jam trūksta kilnios, dvasinės 
ideologijos. Tai tiesa, bet sustokim truputi panagrinėti, kodėl taip 
yra. Pažiūrėkim i to jaunimo motiną. Ar jos asmenybėje vyrauja 
dvasinės ar materialinės vertybės? Deja, reikia pripažinti, kad 
dažniausiai pastarosios, Kiek motinų šiom dienom skaito vertingus 
straipsnius ir knygas, kad galėtų vertingas mintis ir idėjas perduo
ti savo vaikams? Kiek motinų skaito ir pasakoja pasakas savo vai
kams? Kiek motinų paskiria laiko minčių pasidalinimui su vaikais? 
Kiek i” iš iikruni paiste savo vaikus, jų mintis, jų svajones, jų 
problemas? Sprendžiant iš vaikų namuose praleidžiamo laiko kie
kio/galima susidaryti nuomonę, kad tokių motinų skaičius yra 
mažas. Bet kiek mūsų motinų vaikosi paskutinių madų namų įren
gimuose, o ypač drabužiuose? Puošimasis ir graži išorinė išvaizda 
nėra savyje blogybės, bet kai prarandama pusiausvyra ir tikroji 
perspektyva, tie paviršutiniai reikalai pradeda užimti svarbiausią 
vietą kasdieniniame gyvenime. Tada ir šeimos ir tautos ateitis 
pasidaro liūdna.

Galbūt margi apdarai ir visokie kremai užmaskuoja tikrąją 
motinos fizinę išvaizda — ją “atjaunina”, bet spalvingas fasadas, 
deja, neįstengia paslėpti už jos glūdinčios dvasinės tuštumos. Jeigu 
vaikas savo svarbiuose formavimosi metuose mato vien tokias ver
tybes. argi galima stebėtis, kad jis pats panašias vertybes pasi
savina? Kaip galima reikalauti, kad gyvenimo aplinkybėms atspa
rumo dar neįgavęs jaunimas atsispirtų materialinėms pagundoms, 
jeigu jo daug kentėjusi ir karą pergyvenusi motina taip lengvai 
pasidavė vietinei įtakai?. Tokia motina dažnai klaidingai tikisi, 
kad mokykla ir jaunimo organizacijos jos paliktą spragą užpil
dys. Ar Įmanoma pastatyti tvirtas sienas kur nėra pamatų?.

Išeivijos motina, aplamai, pilnai neįvertina savo pačios svar
bos vaikui ir perdidelę dali auklėjimo paveda institucijoms, ku
rios ir geriausiai norėdamos dabartinėse tremties sąlygose to ne
gali Įvykdyti. Išeivijoje daug didesnė našta krinta ant motinos pe
čių. negu normaliose sąlygose gyvenant. Taigi, šių dienų išeivijos 
motina pergyvena vieną didžiausių bandymo laikotarpių mūsų isto
rijoje. Sakoma, kad vaiko auklėjimas prasideda daugeli metų prieš 
jo gimimą, jo motinos auklėjimu. Jeigu taip, tai šių dienų motinos 
neša labai didelę atsakomybę, nes jos auklėja ateities motinas ir 
tokiu būdu nuo jų priklauso visos tautos ateitis. Tos. kurios šią 
tremties naštą neša, yra vertos ypatingo dėmesio ir didelės pagar
bos. Gerbkime ir įvertinkime šias motinas, kad jos ir toliau nepa
lūžtų.

Reikia tikėtis, kad šios reikšmingos Motinos Dienos proga 
kiekviena išeivijos motina bent valandėlę pati pamąstys ar ji yra 
pilna ta žodžio prasme lietuvė motina — tikrasis savo tautos 
kamienas.

D'motiiKTTaiikūs saugoti šventosios žemės saujos, 
Mažyčio žiburio gimtajam židiny, 

amžinai gyva manam lašely kraujo, 
amžinai gyva mažytėje širdy.

Savaitės įvykiai
BERLtNAŠ VIS DAR YRA POLITIKOS CENTRE TARP vARA- 

RŲ IR RYTŲ. Rusai naudoja Berlyną kaip Įrankį savo politikai ir 
nori Įvaryti kylį tarp vakarinių valstybių. Jie siekia, kad Vakarai 
nors iš dalies pripažintų R. Vokietiją, t.y. “jos suverenumą”. Ame
rika ir Anglija nors nenori oficialiai pripažinti R. Vokietijos, jaučia, 
kad gal ir būtų galima “respektuoti” R. Vokietijos teises. Iš to kyla 
projektas, kad būtų sudarytas tarpvalstybinis organas, kuris tvarky
mų privažiavimo kelius i Berlyną; to organo sudėtin Įeitų ne tik V. 
Vokietijos ir V. Berlyno atstovai, bet ir kom. Vokietijos ir ryt. Ber
lyno atstovai. Šiam Amerikos pasiūlymui V. Vokietija smarkiai 
pasipriešino. Jau iškilo ir kitas Amerikos pasiūlymas, kuriuo būtų 
sudaroma Amerikos, Britanijos#-----------------------------------------
ir bov. Sąjungos sutartis neduoti bet jo išvengimas -— ne mūsų ga- 
kitoms valstybėms atominių gink-1 lioj...” Kinija pareikalavo, kad 

Indija atsitrauktų iš ginčytinų 
vietų Kašmire. Nehru atsako: 
“Mes manome pasilikti ten, kur 
esame, nežiūrint kiniečių grasini
mų”.

JAV Ramiajame vandenyne 
tęsia atominius sprogdinimus.

Manoma, kad visa serija bus baig
ta liepos mėn. Dar bus sprogdina
ma apie tris tuzinus bombų.

Gegužės 1-ji praėjo Įvairiai.
Maskvoj didžiuliame parade mar
šalas Malinovskis perspėjo, esą 
Amerika pasirengusi pradėti ato
minį karą. Kubos Castro kalbėjo 
prieš Ameriką 70 minučių. Len
kijos Gomulka protestavo prieš 
Amerikos pradėtus atominių bom
bų sprogdinimus. Komunistai su
kėlė riaušes Gvatemaloj ir Portu
galijoj, bet buvo kariuomenės ir 
policijos numalšinti.

Tu
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Afrikai laisvė, Lietuvai vergija
Gegužės 1-ji Švedijoj — valsty-Į j GRIKIS

binė šventė. Ta dieną miestuose’ ...galima matyti raudonas vėliavas.! Musi; ^^spondentas Švedijoj
eisenas su transparentais, sako-i
mos prakalbos, žinoma, vyksta i . . . ... • . . .
viskas ramiai saikingai be pie- niokratai sveikina laisvąsias tau- ^LEtltas”. Tik nepastebėjau mažiausios 

užuominos apie laisvę bolševikų 
pavergtiesiems kitoj pusėj Bal
tijos.

Nutylėjo pavergtuosius 
Krito i akis tatai ir jautres

niems pačių švedų sluogsniams.

tietiško aistringumo. Dar didesnis 
kontrastas, lyginant su bolševiki
ne pompa, nes bendri išoriniai 
simboliai — raudonos vėliavos ir 
internacionalas — čia reiškia vi
sai skirtingas nuotaikas.

Gegužės 1-sios šūkiai įtakingasis Stockholm© dienraš- 
Laisvė visoms tautoms, kova už įis “Dagens Nyheter” neveltui šia 

tarptautini ■ nusiginklavimą,, tvir- proga rado reikalą vedamajame 
priminti nelaisvąsias tautas. Laik
raštis pastebi, jog šiuo metu pro
testuoti prieš kolonizmą jo pan
čius nusimetančiose šalyse tesąs 
laužimasis pro atviras duris. Tuo 
tarpu pastaraisiais metais buvo 
pagrindo laukti, kad Gegužės 1- 
sios proga švedų socialdemokra
tai pasisakys prieš rusiškąjį kolo
nizmą Europoje, kuris, priešingai 
senosioms koloninėms jėgoms, iš 
tikrųjų nerodo jokios parengties 
sušvelninti savo režimą paverg

Kas naujo Kanadoje?
NEWFOUNDLAND
PREMJERAS Smallwood pri

žadėjo liberalų vadui Pearsonui 
visus 7 provincijos atstovus par
lamente. Pats Smallwood yra li
beralas ir jo provincijoje konser
vatoriai turėjo tik 2 atstovus, o li
beralai — 5.

iu. Yra Chruščiovo pasiūlymas 
sudaryti Atlanto S-gos ir Varšu
vos S-gos nepuolimo sutarti, ku
rią sektų vakarinių valstybių pa
jėgų atitraukimas iš Berlyno, ir 
jų vietą užimtų/JT pajėgos arba 
neutralių valstybių kariuomenės. 
O dar vėliau Berlynas galėtų bū
ti demilitarizuotas, ko taip labai 
siekia bolševikai. Tiem planam 
priešinasi V. Vokietija ir Prancū
zija. Amerikos užs. r. min. Rusk, 
pranešė, kad derybose su Rusija 
jis yra padaręs pareiškimų, kad 
vakariečių pajėgų buvimas Berly- 

I ne negali būti ginčytinas ir dėl to 
i nesiderama. Atlanto S-gos kon- 
; ferencija Atėnuose, išklausiusi 
į JAV atstovo gareiškimų, Įgaliojo 
i tęsti su rusais tolimesnius pasi- 
i kalbėjimus.

Prancūzijos vyriausybė imasi 
i griežtų priemonių numalšinti te- 
i roristų veikimui Alžerijoj. Praei
tą savaitę slaptoji organizacija 
ypač pasižymėjo savo brutaliais 
veiksmais, žudydama nekaltus 
žmones. Žuvo per 160 asmenų, su
žeista daugiau 200. Alžerijoj refe
rendumas nuinątyjas liepos 8 d. 
Ruošiamasi perduoti visą valdžios 
aparatą patiems alžeriečiams. ■

Pogerbti du 
rašytojai

Tai T. Leonardas Andriekus, 
OFM, “Aidų” redaktorius ir Pul
gis Andriušis. Abu jie gavo po 

, ta • v • • • • •
pirmasrs už “Saulė kryžiuose”, 

, -. * j- x : .antrasis — už “Rojaus vartai”.
Perdavimas prasidės tuojau po prenijjas suorganizavo Liet. Ra- 

: mn- Xy.oju jos uuvo ^kilmingai
j Kai. Alzenjos laikinoji vynausy- it'eiktįs 29 d. Brooklvne. Ta
■be pradėjo suiminėti slaptosios proga LRD pirm. Pr. Naujokaitis 
■organizacijos dalyvius. Tik perJpžvclgė igfco-61 m. liter."kūri- 
, vieną dieną piaeitą_ savaitę suėmė inįus kuriu buvo apie 30. Apie L. 
Į daugiau kaip^OO įtartų asmenų. Andrieku ‘jis, be kitko, pasakė,
: Alžerijos arabai pradeda patys or- 

tau- ganizuotis ir gintis nuo europie- 
turi čių teroristų. Keršydami slaptai 

“Internacionalo” žodžiai, raginą prancūzų organizacijai, užmušė 
kovoti su priespauda. Taip rašo Ii- tris žydus.
bėralinės opozicijos laikraštis. Jo JAV perdavė Atlanto Sąjungai 
pastaba taikli. Ją būtų verta pri- penkis pilnai Įrengtus povand. 
siminti ne tik Gegužės 1-sios de- laivus su Polaris raketomis. Pasak

reikės priminti Europostol
tas, kurioms gilios prasmės

JAV perdavė Atlanto Sąjungai

monstracijų proga.
Krokodilo ašaros

Prez. Kennedy nutarimą atnau
jinti branduolinius bandymus šve
dų spauda plačiai komentavo. 
Nors tatai ir apgailestauta, tačiau 
bendrai sutikta su nuomone, jog 
tolesnis amerikiečių pasyvumas 
šioje srityje ligšiolinę “teroro pu
siausvyrą” nusvertų rusų naudai, 
o pastarieji nedelstų pasinaudoti 
turima persvara. Mat, čia gerai 
Įsidėmėta, kaip pernai sovietų

(Nukelta į 6 psl.) *

kr. aps. min. McNamara, JAV 
ateityje perduos 41 to tipo po- 
vand. laivą. 5 perduotieji povan
deniniai turi 80 atominių bombų. 
Taigi Atlanto S-ga gauna jau ir 
atomini apginklavimą.

Indijos min. pirm. Nehru tvirti
na, kad Indija ruošiasi galimam 
karui su raud. Kinija. Kinija kal
tina Indiją, kad ji ruošia agresijos 
punktus ir stato tvirtoves Sin- 
kiang prov., kuri yra Kašmiro kai
mynystėje. Nehru sako: “Mes ka- 

: ro nenorime, mes jo nekenčiame;

kad jo kūryboj “darniai reiškiasi 
neaprėpiama Viešpaties didybė, 
pasaulio grožis ir gyvojo žmogaus 
nerami širdis — jieškanti, mylin
ti, prie savo žemės prisirišusi, i 
Viešpatį kylanti”. P. Andriušio 
kūryboje esą dvelkia senasis Lie
tuvos kaimas, pilnas lyrizmo ir 
humoro. “Jeigu mes žavėjomės 
“Anapus ežero” ar “Sudiev, kviet- 
keli”, tai “Rojaus vartuose” tos 
savybės yra sukondensuotos ir iš
baigtos”.

Premijų įteikimo iškilmių pro-, 
ga buvo surengtas šaunus koncer
tas. P. Andriušis, gyv. Australi
joj, atsiuntė padėkos laišką, o T. 
L. Andriekus atsidėkojo gyvu žo
džiu, pareikšdamas, kad premija 
yra ne jo asmens, bet jam bran
gių dvasinių vertybių pagerbi
mas. * Nb.

ta neutralumo politika, tolesnis 
reformų politikos vykdymas—to
kie buvo šiemetiniai Gegužės 1- 
sios šūkiai, kuriuos paskelbė val
dančioji krašto partija — social
demokratai — savo atsišaukime. 
Toliau pabrėžta, kad pasauly au
ga tarptautinio bendradarbiavi
mo ir solidarumo reikalas, kad 
naujų pavojų taikai kelia didėjan
tys turtingųjų ir neturtingųjų 
tautų skirtumai. Ypatingas dėme
sys šiemet skirtas už laisvę kovo- ________ ____ ______  r___ o
jančioms Afrikos tautoms, pirmoj | tuose kraštuose. Kai prie'š pora 
eilėj Alžerijai. Gatvėse išlipinti į metu — tęsia DN — švedu rašy- 
dideli gražūs plakatai su JT em- mjas Artur Lundkvist Įspėjo lais- 
blema. kuriuose švedų socialde- j vės demonstrantus neužsidaryti 

“antikomunizme”, tai buvęs vi
siškai nereikalingas Įspėjimas.

Taip patogiau ...
Pavojus daugiau gresia, kad di

dysis ir dramatiškas išsivadavi
mo vyksmas Afrikoje ir Azijoje 
nridengs nelaisvę prie pat savų
jų sienų. Pasiteisinimas, kad šių 
sąlygų neįmanoma pakeisti, netu
rėtų Gegužės 1-sios demonstran
tams sukliudvti pakelti savo bal-°— ’ ..—y v-----,-------v---- -------°-
sus. Ir jeigu jie visdėlto to nepa- *ad didieji rūmai Niujorke rija, balsuodama uz Įvairius nuta- 
darė. tatai, laikraščio žodžiais, dar gali atlikti vaidmenį tarptauti- rimus, daug kartų yra pažeidusi 

; kvla ne iš nenusimanvmo ar už- n®je politikoje. ’ savo bendrus vakariečius. Sen.
Žymūs JAV senatoriai, kurie Russel taikliai pastebėjo, kad

Jungtinių Tautų sutemos GEDIMINAS GALVA

Ir JT rėmėjai jau įsitikino, kad jos neatlikusios 
pareigos ir nepateisinusios dėtų vilčių

JAV-bių senatorių Į bu. Si organizacija, šnekėdama
atviras žodis j apie taiką ir teisingumą, pergyve-

JAV senate, ryšium su paskolos na vidinę suirutę. Buvęs demo- 
klausimu JT plačiai buvo aptarta į kratų partijos pirm. Henry M. 
tarptautinė Įstaiga, kuri prieš 17 Jackson nurodė, kad JT vargu ga- 
metų sakalu pakilo ir nūnai vaba- i lės talkinti JAV užsienio politi- 
lu nukrito. Anuo metu JAV tikė-Įkai rikiuoti. Pasak jo, mažosios 
jo. kad JT bus patikimas įrankis i tautos pasitenkina JT balsavimu 
Įgyvendinti Vašingtono politi-l žinodamos, kad niekas jų nutari
mams siekiams. Ir šiuo metu kai j mo neįvykdys. Ir JAV balsuojan- 
ir akli jų likimą išvydo. JAV pre-lčios už tokius nutarimus tik save 
zidentas gyvena bergždžiomis vii- kvailindamos. Deja. JAV delega-

palaidotų karus bandytos Įgyven
dinti tik po pirmojo visuotinio 
karo. Tautų Sąjunga nesugebėjo 
i ją Įdėtų vilčių pateisinti, visas 
svarbesnias valstybes apjungti ir 
užkirsti kelią karui.

Vakariečiai jau 1941 m. birže
lio 12 d. ėmė rūpintis Įkurti lais
vųjų tautų sąjungą kovoti prieš 
užouolima ir siekti tautoms gero
vės. Atlanto nuostatuose (charter), 
kurie garsūs pažadais tautoms 
laisve užtikrinti. Dumbarton Oaks 
ir nelemtuose Jaltos pasitarimuo
se užkliudytas JT Įkūrimas ir pa
vergtųjų tautų išlaisvinimas. Dar 
karui nepasibaigus, 1945 m. ba
landžio 25 d. — birželio 26 d., 
San Francisco mieste. Įvyksta 50 
valstybių suvažiavimas Įkurti JT. 
Ten padėti kreivi pamatai, kurie 
vėliau verčia braškėti milžiniškus 
rūmus.

Per 17 nrnbi JT nar:-, skaičius 
žymiai ūgterėio ir nūnai jom pri
klauso 104 valstybės, žvarbiausiu 
snrendėiu yra nilnatis. kurioje 
kiekviena valstvbė. nežiūrint i jos 

(Nukelta j 7 psl.)

aptarti būdai, kaip su socialine 
apdrauda kovoti. Streikuoti gydy
tojai negali, bet jie atranda kito
kiu būdų visuotinio draudimo 
planui trukdyti. 600 gydytojų iš 
904 nutarė nepaklusti provinci
niam įstatymui ir kol kas rūpintis 
tik sunkiais ligoniais. Jei prov. 
vyriausybė nenusileis, daugelis 
gydytojų ketina išsikelti iš pro- 
vinciios Gydytoju vadovybė kvie
čia kol kas niekur nesikelti.

KANADOS DOLERIS
nuvertintas iki 92.5 et. JAV do
lerio. Lyginant su kitomis valiu
tomis. Kanados dol. dabar lygus 
6.8 šilingų, 4.5 prancūziškų fran
kų. 570 lyrų, 3,5 DM. 11.5 Mek
sikos pezetu. Kanados vyriausybė 
pasijuto ekonomiškai priversta 
stabilizuoti savo valiutą. Nuo 1950 
m. ii buvo nenastovi. ir kol ūki
nė krašto būklė buvo pajėgesnė, 
tas nepastovumas nekenkė. Su
silpnėjus krašto eksportui, teko 
pirmiausia nuvertinti nenatūra
liai išpūsta dolerio vertę. Buvo 
norėta ji išlaikyti 95.5 et. ribose, 
tačiau pasirodė neįmanoma. Vien 
ner pastarąjį pusmeti Foreign 
Exchange bankas turėjo išleisti 
$615 mil. dengdamas skirtumą 
tam JAV ir Kanados dolerio.
Kaip ši operacija palies krašto j susakysią gvdyti. Saukiamas gydy- mažėtų anglų Įtaka, kuri jau ir j 
gyvenimą, netrukus teks pajusti, -tojų suvažiavimas, kuriame bus'dabar nyksta.

FEDERACINĖ VALDŽIA pa
žadėjo Ontario pfov. š.m. $600 
mil. Įvairiem provincijos projek
tam. Liberalai aiškina, kad tai 
priešrinkiminis manevras.

VALSTYBINU SVEIKATOS 
APDRAUDA Saskatchewan 

prov. susiduria su sunkumais. Ap
drauda turi pradėti veikti liepos 
1 d.. takiau jaučiamas gydytojų 
pasipriešinimas, kurie skelbia at-

PRANCŪZŲ KALBOS
MOKYMĄ norima įvesti visose 

pradžios mokyklose. Tas pageida
vimas buvo pareikštas Ontario 
mokytojų suvažiavime. Daugelis 
anglosaksų kilmės kanadiečių 
tam priešinasi, nes jų manymu sū 
prancūzų kalbos praplėtimu su-

dabar nyksta.

maršties. Liberalu dienraštis taip , .
oat netiki, jog neminėiimas ne- neseniai rėmė JT. nūnai joms ne- JAV. neskirdamos savo bendrų 
laisvės Rytu Europoje iš tikrųjų saih .aštriu žodžių. Sen. J. W. ' "
*

tų są jūdžio bei ju vyriausybės n>»- jos pirmininkas jau praėjusį ru- 
s»statvm«a tu tautų likimo atžviL deni iškėlė klausimą jieškoti ats
čių. Tai esąs paprastas vaisius pa- naros ne JT. bet S. Atlanto san- 
togumo. noro angažuoti savo tarvėje (žiūr. Foreign Affairs, 
narius t’k už tokius reikalus, ku- 19*>l m. spalio mėn. ląidoie veda- 
rie nekelia prieštaravimu ir na-įmaji “For a concert of free na- 
voiu. Juk maloniau šokti Į trauki- j tions”). Jis, tardamas žodi dėl JT 
ni. koris jau eina teisinga krypti-i paskolos, nurodė, kad šiuo metu 
"»i. O kol toks iausmas žymės šve-’nesama jose tikro saito tarp nu- 
dų Gegužės 1-sios demonstracijas,'tarimų ir vykdymo, žodžių ir dar-

Msnindėtu tikrąjį socialdemokra- Fulbright, Senato užsienio komisi-
nuo oriešu. liekančios vienišos ir 
atsiduriančios pavojingoje padė
tyje.

Visi šie samprotavimai liečia 
JAV ir jos politiką. Jos polėkiai 
toli gražu nevisuomet sutamna 
su pavergtųjų tautų viltimis išsi
laisvinti.

JT negalavimai
Amžių «lūdumoie brendusios 

mintys sukurti tarptautine ištai
gą. kuri spręstų nesutarimus ir
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Vaiko auklėjimas sto vykioje
Nuo mūsų pažiūros i kokį nors 

dalyką ar reikalą priklauso ir mū
sų santykis su tuo dalyku. Mano 
nagrinėjamoj temoj reikšmingi

SESUO M. PAŲ1Ė

trys žodžiai: vaikas, auklėjimas ir stovyklavimą autoritetu, 
stovykla. Todėl jaučiu pareigą kaęistovyklaį yra puiki

Kanados LK Moterų dr-jos ė. valdy-i Suvažiavimas prasidės gegužės 19 d., 
‘ k-s —u-, šeštadieni, 9 vai. pamaldomis šv. Jono

Religiniame gyvenime

ątinka, 
, Ja cha-

* rakteriui auklėti (Richard'S. Do
ty — “The Character Dimensions 
of Camping”) savitomis''-Stovykla-

• Mulatas paskelbtas šventuo
ju. Tai pirmas Įvykis ■ Bažnyčios 
istorijoj. Popiežius Jonas XXIII 
gegužės 6 d. paskelbė šventuoju 
Martin de Porres, vienuoli domi
ninkoną. Martin de Porres gimė 
Peru valstybėj 1579 m. Jo tėvas 
buvo ispanas, o motina — negrė. 
Anais laikais rasė sudarė neper
žengiamą klūti. Du gimę vaikai, 
sūnus Martin ir duktė Joana, ne
gavo tėvo pavardės, nes tai būtų 
buvęs didelis pažeminimas, žy
mus Amerikos protestantas Char
les Dunne parašė popiežiui svei
kinimo laišką, girdamas Katalikų 
Bažnyčią už nuostabia artimo mei
lę.

• Belgijos aklieji buvo atvežti 
i Romą, kur popiežius priėmė au
diencijoj. Šiems nelaimingiems 
Šv. Tėvas pasakė suraminančius 
Kristaus žodžius: “Kas mane seka, 
tas nevaikščios tamsoje, bet turės 
gyvenimo šviesą.” Jėzus visada 
arti nelaimingųjų, kuriuos jis ap
dovanoja anlžina šviesa.

• Indėnų katalikų Amerikoje 
yra 112.409. Jie turi 405 misijas, 
58 mokyklas su 8022 mokiniais. 
Iš jų tarpo yra kylanti šventoji 
Katarina Tekakwitha. Yra svars
toma paskelbti ją palaimintąja. 
Indėnų Amerikoje yra 360.000.

• Tolimiausia bažnyčia pačia
me šiaurės ašigalyje yra Kotze
bue. kur Tėvai jėzuitai turi misi
ją. Ji stovi 30 mylių nuo centro. 
Čia yra 167 katalikai. Jie girdi! 
tik Maskvos radiją, bet tas jų ne- j 
padaro komunistais, sako T. M. i 
Spoletini, S. J.

• Astronautas C-lenn, apskridęs į 
žemės rutuli, pareiškė: “Erdvėje l 
yra čkleli dalykai, kurie įrodo i 
Dievo buvimą. Toji Jėga, kuri pa
dėjo kūnus orbitoje ir juos ten 
laiko, nėra atsitiktinumas.”

• Olandijos katalikai rinkimuo
se Į parlamentą kovo 28 d., pada
rė pažangą. Iš šešių milijonų bal
suotojų, daugumoje protestantų, 
katalikų partija laimėjo 32%, 
•darbininkų partija 30 % ir li
beralų partija 10%.

• Jungtinės Tautos priėmė 
tekstą, kuriuo užtikrinama religi
jos ir sąžinės laisvė. Už ši taip 
jautrų klausimą tvirtai pasisakė; 
Argentinos ir Olandijos delega-; 
tai. Rusijos delegatas Yakow Os-1 
trovsky pareiškė, jei duodama

GROTTO, šalia jos yra pastatyta 
turtinga bažnyčia už milijoną do
lerių. Apylinkėje yra apie 100 
lietuvių. Jiems patarnauja kun. 
Pr. Baltrūnas, prieš 30 m. kuni
gu Įšvęstas Telšiuose. Vietos lie
tuviai sumanė šioj garsioj ir la
bai lankomoj šventovėj Įrengti 
lietuvišką koplytėlę ar bent lie
tuvišką kryžių. Tam reikalui su
darytas k-tas: kun. P. Baltrūnas,
M. Kuhlmanienė, A. Carolis, J, 
Kanius ir VI. Juodeika.

• Lietuvių ekskursija Į išeivių 
kongresą, rugp. 3-7 d.d. išskrenda 
iš Niujorko liepos 25 d., trečia
dieni. Bus lankoma Madridas, 
Barcelona, Liurdas, Nica, Roma 
— dalyvauja “Exul Familia” kon
grese, Vatikanas, Florencija, Ve
necija, Šveicarijos Geneva, Pary
žius; iš Paryžiaus skrendama Niu- 
jorkan rugp. 16 d.

Norintieji pasinaudoti papigin
ta kelione, prašomi skubiai re
gistruotis ar prašyti smulkių in
formacijų šiuo adresu: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 225 
South 4th Street, Brooklyn 11,
N. Y. Tel. Evergreen 4-1984 (212).

pasiaiškinti, kaip tuos dalykus su
prantu.

Ką reiškia auklėti? vimo sąlygomis, priemonėmis bei
Tai reiškia kreipti vaiko lanks- metodais

čia siel, i gėrį, sudaryti sąlygas K . u d slovykU?
ir duoti priemones vispusiskam ...........
asmenybės brendimui. (Todėl yra . ,s^ 1 vadinių pasiaiškinimų
aišku, kad mokyti ir auklėti nėra bandykime įsižiūrėti, kaip stovyk
las pats; mokyti yra siauresnės ugdančia i veikia visus augs- 
apimties, nes mokyti galima tik ^'*au .minėtus žmogiškuosius prad- 
kokio nors dalyko, visiškai nesirū- menis:
pinant vispusišku vaiko brendi-’ Biologinis. — Gerai organi
niu, pvz. skambinti pianinu). zuotuose normalių vaikų stovyk- 

„ lose maistas yra sveikas ir pakan
kąs yra vaikas. karnas, kiekvienas vaikas turi kie-
Vaikas taržmogiškoji asme- tesnę ar minkštesnę vietą poilsiui,

nybę vystymosi stadijoje. Psicho- ■ rūpinimąsi jo sveikata: šis prad- 
logija mums parodo, koks sude-; muo stovykloje gal lengviausia 
tingas yra žmogus, todėl jau ir;sutvarkyti, nes jis priklauso gry- 
vaikas turi visus tuos sudėtingus nai nu0 technišku dalyku!
pradmenis Pedagogas James J 2. Ekonominis pradmuo pačio- 
Ciibbin pateikia siuos vaiko as- ge stovyklose stovyklautojams 
menybes pradmenis: ; mažai reiškia, nebent tam tikros

“Musų auklėtiniai yra biologines atsivežtos pažiūros; pvz. vienoje 
gyvulines prigimties kuriniai; eko-' tnvvkloip \uktaru vaikai nradė- nominės būtybės, jieškančios mate-1 StOVj Kloję daktarų vaisai prade
rialinių gėrybių; psichologinės bū
tybės, jieškančios saugumo, meilės 
ir ramybės; socialiniai - visuomeni
niai organizmai, susirūpinę gyventi 
darniai su kitais žmonėmis, laimėti 
pagarbą ir pritarimą; filosofinės bū
tybės, nuolat siekiančios savo gyvu
liškumą apvaldyti naudojant protą 
ir valią; ir dvasiniai kūriniai, susi
rūpinę dieviškaisiais ir amžinaisiais 
dalykais..
Kadangi auklėjimas yra rūpini

masis vispusišku vaiko išsivysty
mu, todėl kiekviena gera auklėji
mo sistema turi atsiremti i visus 
žmogiškuosius pradus: biologinį, 
ekonomini, socialini arba visuo
menini, psichologini, filosofini, 
dvasinį ir visus juos apjungti bei 
Įjungti i darbą. Išleisti kuri nors 
vieną— reiškia padaryti spragą, 
o spraga gali vesti i katastrofą.

Ką reiškia stovyklauti?
Tai gyventi (dažniausia atosto-

Gegužės 13 - 
lietuvių maldos diena

Vad. “Mėlynoji Armija” — 
tarpt, maldos sąjūdis, kuriame da
lyvauja ir lietuviai katalikai, susi
tarusi su Kunigų Vienybe, skel
bia gegužės 13 — maldos bei at
gailos diena. Sąjūdžio dvasios va
das kun. A. Kontautas ta proga i ?ų metu) natūralios gamtos aplin- 
Daskelbė atsišaukimą: 
“Didžiai Gerb. Lietuvi!

jo organizuotis, kadangi tingiau
sia turėjo asmeniškiems malonu
mams pinigų; paskui pradėjo in
žinierių ... Vadovybė turėjo so
ciologinę "klasių” problemą nu
galėti. kad pasiektų darnaus su
gyvenimo.

3. Socialinis arba visuomeninis 
žmogiškasis pradmuo daugiausia 
gauna ugdomosios paramos sto
vyklose. Vaikai ar jaunimas, su
važiavę i stovyklą iš Įvairių vietų, 
atsiranda visai naujose sąlygose: 
nauja vieta, nauja tvarka, nauji 
vadai ir draugai. Kiekvienas vai
kas turi persiorientuoti, prisitai
kyti, Įsijungti i stovyklos bend
ruomenę. Tai mažam laipsnyje 
yra savarankiškas žingsnis iš na
mu aplinkos, kartais iš mamos 
prieglobsčio, ir juo langiau ma
mos užglobotas, ypač vienturtis, 
juo labiau jam nelengva, bet bū
tina prisitaikyti. Turi išmokti ir

čiauškėjimo, pastato klausimą: 
Kas padarė žvaigždutes, ežerą, ai
dą, naktį... vis atsakau, kad Die
vulis. — O kam visa tai padarė? 
—- atsakau mums ir taip ji vis la
biau glaudžiasi prie manęs ir sa
ko, “ Koks tas geras Dievulis...” 
ir tarp tų klausimų ir atsakymų, 
kitų vaikiškų čiauškėjimų praei
na apie 15 minučių. Aš maniau, 
kad ta aštuonmetė jau viską pa
miršo. Po naktipiečių palydžiu 
mažąsias Į nameli, ir štai mano 
nustebimui toji tylėjusi aštuon
metė nuo kalnelio prieš Įeinant Į 
nameli apžvelgia viską ir sušun
ka: “Seselę, koks geras Dievu
lis ...” Kas gali suprasti, ką tuo 
metu išgyveno toji aštuonmetė...

6. Tuo pavyzdžiu prieinama 
prie paskutinio ir svarbiausio 
pradmens vaike — dvasinio. Ta 
mergaitė nuo klausimo, kas pada
rė žvaigždutes, priėjo prie Dievo. 
Per gamtą yra gera proga stovyk
loje pajusti, pažinti ir pamilti Die
vą, bet mums krikščionims to ne
pakanka. Mums yra būtina gyven
ti Kristaus artumoje. Kad stovyk
la būtų katalikiška, būtina šv. Mi
šios, bet nemažiau būtina turėti 
kunigą, kuris galėtų suprantama i 
atsakyti i iškeltus klausimus ir 
abejones. Nemažiau svarbu, kad 
visa stovykla gyventų pagal krikš
čioniškuosius dėsnius, kad čia tin
kamą toną netik žodžiu, bet ir sa
vo gyvenimu, duotų vadovai. Tik 
geras žmogus, gali būti geras 
krikščionis.

ba kviečia skyrių atstovių bei valdo
mųjų dr-jos organų suvažiavimą Toron
te š.m. gegužės 19 ir 20 d. Suvažiavi
me sutiko dalyvauti P- O. Bačkienė iš 
Vašingtono ir skaityti paskaitą. Be to, 
programoje numatyti pranešimai: cent
ro valdybos, skyrių atstovių, “Moters” 
redaktorės ir administratorės, revizijos 
komisijos ir kt. Diskusijose numatyta 
daug dėmesio skirti moterų veiklai ap
tarti bei jai pagyvinti. Speciali komi
sija yra paruošusi naujų įstatų projek
tą, kuris bus pateiktas svarstyti suva
žiavimui.

Kr. bažnyčioje. Po jų vietinis skyrius 
pavaišins dalyves pusryčiais. Posėdžiai 
vyks Vaikų Namuose.

Sekmadienio rytą — pamaldos Pri
sikėlimo bažnyčioje, o po jų — agapė.

Suvažiavime kviečiamos dalyvauti 
netik skyrių atstovės, bet ir viešnios
— visos sąjūdžio bičiulės.

Dabartinę c. valdybą sudaro: pirm. 
Sungailienė, vicep. Bražienė, sekr. Pet- 
raUienė, ižd. Keršienė, narė social, rei-

į kalams------- Butkevičienė.

Vilniečių Sąjungos pranešimas
VKLS-ga Kanadoje pasižymi savo 

gyva veikla ir daugelyje sričių neatsi
lieka nuo kitų didesnių organizacijų.

Kadangi šie metai yra paskelbti Mai
ronio metais, tai ir ši sąjunga didįjį 
Lietuvos dainių iškilmingai minės. Jau 
aštuoni metai Kanados vilniečiai su 
dideliu pasisekimu ruošia tradicines 
Jonines — Jaunimo šventę Niagaros 
pusiasalyje, iškviesdami į jas didžiuo
sius Amerikos lietuvių tautinius an
samblius. Tai yra viena didžiausių me
tinių apylinkės švenčių, kur daugiau
sia suvažiuoja žmonių net ir iš toli
miausių vietovių.

Šiais metais Joninės jungiamos su 
Maironio minėjimu ir tam tikslui padi
dintos rengėjų jėgos, šis iškilmingas 
minėjimas vyks Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Kanados Krašto valdybos 
vadovybėje; taigi, rengėjai bus net ke
lios kolonijos. Kaip ir tinka didžiojo 
dainiaus, skatinusio su lyra eit Lietu
vos keliu, minėjimui iškviestas garsus 
lietuvių meno ansamblis “Rūta” iš 
Niujorko. Pirmą kartą Kanadoje.

Prašoma įsidėmėti, kad vilniečių 
rengiamos Joninės įvyksta 1962 m. bir
želio 23 d., ten pat kur ankstyvesniais^an uuii ienų u., itn pai mu aunsii vv.miiuis

‘ (Bus daugiau) Į metais buvo, Merritton Community

Britų diplomatijos archyvuose (1)

Centre Hall, St. Catharines, Ontario, 
Canada.

Be to, pranešama, kad rengiamame 
apie Vilnių jaunimo rašinių konkurse 
dalyvavo aštuoni asmenys. Dabartiniu 
metu rašiniai jau skaitomi jury komi
sijos. Reikia laukti neužilgo rezultatų. 
Visiems dalyviams reiškiama nepapras
ta pagarba. Inf.

Neapleiskite slystančių

Dirbtinių dantų
Ar jums dirbtiniai dantys krinta, slysčioįa bei 

juda jums kalbant, valgant, juokiantis ar čiau- 
dant? Kam jums turėti trukdymų bei nemalo
numu tokiais atvejais? FASTEETH šarminiai 
'be rūgščio i) milteliai, uždulkinti ant jūsų dirb
tinių dantų, išlaikys dirbtinius dantis daug 
tvirčiau krūvoje. Suteiks pasitikėjimo ir sau
gumo jausmą ir jausitės patogiau. Nejausite 
jokio kaučuko skonio bei sulipimo jausmo. 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvie
noje cheminių gaminių parduotuvėje^

NIUJORKAS. — Džiovintų 
moskitų-uodų kainos pakilo nuo 
$2 gramui iki $12 arba $5.455 
už vieną svarą. Moskitai vartoja
mi Įvairiems medicinos tyrimams 
ir vaistams.

Lietuviu - lenku kovos
Praeitais metais anglų valstybi

nė leidykla išleido savos diploma
tijos dokumentų rinkini “Docu
ments on British Foreign Policy”, 
1919-1939, t. XL Lietuviams ido-

suprasti, kad pasaulis ne apie jii mi veikalo plati antroji^ dalis' —

miršta Lietuvoje kankinio mirti
mi, o kiek jų jau mirė Sibiro miš
kuose ir kalėjimuose kaip kanki
niai už Kristų ir Tėvynę.

Mes čia, gyvendami laisvame 
pasaulyje, didžįiojamės, kad Lie
tuva yra didvynų ir kankinių že
mė. Bet ar užtenka didžiuotis tik 
kitu nuopelnais?

Ar mes kiekvienas nesame Įpa
reigoti atiduoti savo i našą, kad 
nalengvintume iu kančias ir prisi
dėtume prie jų išlaisvinimo? Koks 
tas Įnašas turėtų šiandien būti 

! mūsų lietuvių-gyvenančių Ameri- 
: koje ir kitur.

Atsakymas yra tik vienas, tai 
laisvė religijai, būtu lygiai tei- ryžtingas darbas sujungtas su 
kiama laisvė ir ateizmui. Argen- nuoširdžia malda ir atgaila.
tinos delegatas M. Amedeo pareis- Gegužės 13 d. yra Lietuvių Tau- 
kė: “Religija yra pagrindinis ele- i ^os Nekalčiausios

* .. . . i SUUl dbli, hdU pdSdUliS IiU dplC Ji , IJil VęlJVdlV pidLL dlllLUJl Udlld ------
i kūmoje, savo amžiaus grupėje ir, sukas, įr kįtį turi sav'6: psi. 198-743, nes nušviečia Pabal- 
i nuox2tineje vyieuuuju. pi leziuro-■ ’r reikalavimu, i kuriuos tu-' tijo kraštu santykius su Anglija 
:>e r;.: .yti tam tikrą rrogram? j ‘ • ..?2d sausio 26 — 1921 kovo 20
siekti tam tikrų uždavinių. Daž
niausiai visa tai siekiama lengvu. Stovyklose yra taip pat gera 

proga pasireikšti vadovavimo su-žaismingu būdu (Tie uždaviniai įbėjimu savybėms (leadership 
v^il’nn'io Kilti c»v nO7i •' . _ 2 _ 1

Gegužės 13 d. yra Lietuvių Tau-

men.tas gyvenime, kuris turi būti 
gerbiamas ir garantuojamas.” 
žmonija reikalauja minties, sąži
nės ir religijos laisvės, t. y. to. ko 
komunistiniame pasaulyje pasi
gendama.

• Liturgija, misijos ir susisieki
mo priemonės šiandien turi dide
lę reikšmę Bažnyčios gyvenime, 
pareiškė popiežius. Tos temos bus 
paliestos ir visuotinėje katalikų 
santaryboje ši rudeni, šv. Tėvas, 
pasidžiaugęs didele komisijų pa
žanga. pabrėžė reikalą sugrąžinti 
liturgiją i jos groži, taip kad būtu 
gyvas sielos pulsas tikinčiųjų pa
maldume.

• Lietuvių koplytėlė Amerikos 
šventovėj. Portland, Ore., prieš 45 
metus įkurta garsi Sopulingosios 
Motinos šventovė, vadinama

Marijos Širdžiai Šventė. Kartu ši 
šventė yra viso pasaulio lietuvių 
Maldos ir Atgailos Diena už tei
singą pasaulio taiką ir laisvę.”

vaikams gali būti žinomi ar neži
nomi, bet vadovai turi aiškiai iš 
anksto žinoti ir turi būti numatę 
būdus ir priemones jiems vyk
dyti).

Mes gerai žinome, kad yra daug 
auklėjimo veiksnių, daug Įvairių 
institucijų, kurių kiekviena atlie
ka arba bent turėtų atlikti savo 
užduoti vaiko auklėjime, pvz. šei
ma, mokykla, organizacija drau- M a31.
gai ir t.t. Norėčiau taip pat iterp- reį§kįa stovyklos gyvenime, kadi 
ti. kad geras auklėjimas nėra vai- . i
ko lepinimas ir apsaugojimas nuo| rėti uHikrinta vietą toje stovyk- 
visų sunkumų ii nemalonumų. jos bendruomenėje, nori pasi- 
bet laipsniskas mokymas nugalėti -.v., s ,
sunkumus ir kliūtis, normaliai 
prisitaikyti naujose sąlygose, ran
dant darnų gyvenimo būdą su ki
tais.

Kuo ypatinga stovykla kaip 
auklėjimo veiksnys? Daugumas

Dvi ekskursijos i Romą
. Į Romą iš JAV šias metais vyk

sta dvi lietuvių ekskursijos. Jos 
organizuojamos ryšium su “Exul 
Familia” rašto 10 metų jubilėju- 
mi. Pirmoji ekskursija išskris iš 
Čikagos liepos 29 d. Ją organizuo
ja kun. dr. A. Juška; kita — lie
pos 25 d. iš Niujorko. Antros eks
kursijos organizatorius yra kun. 
S. Raila, 225 S. 4th St., Brooklyn 
11. NY. USA.

Be lietuvių, šios sukakties pro
ga i Romą vyksta ir kitos tauty-

Įvairūs
• • • • i Lietuva, Latvijasiuntiniai Estija, Ukraina

bės, kaip lenkai, vengrai, slova
kai ir kt. Italai užsakė net 10 
lėktuvų. Visų ekskursijų organi
zatorius vysk. E. Swanstrom bal. 
25 d. Niujorke buvo sukvietęs pa
sitarimą. Iš lietuvių dalyvavo 
prel. J. Balkūnas. kan. J. Končius, 
kun. Š. Raila ir kun. L. Jankus. 
Prel L. Tulabą. liet, kolegijos rek
torius Romoje, laukia svečių ir 
yra pasiryžęs jiems visu kuo padė
ti.

Prel. J. Balkūnas. kan. J. Kon
čius ir daugelis kitų lietuvių ku
nigų ir pasauliečių, kurie išvyks 
Ęuropon paskirai ir anksčiau, prie 
JAV lietuvių maldininkų grupės 
prisijungs Romoje, kai ten rug
pjūčio 3-7 dienomis bus lanko
mos šventos vietovės, dalyvauja
ma iškilmingose pamaldose bei 
vykstama pas šv. Tėvą.

|X Siunčiame _^Xa.. Jūsų sudarytus ir ap-IS IVanaaOS* paprastu ir oro pastų draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena 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 pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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. Seštadeiniais nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury. Ont.. 
Tel. JA. 9-6686. Ponia V. Jnraitis. Tel. OSA-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

qualities) ar būrelius tvarkant, ar i 
laužų programas ruošiant ir pan.

Neretąi st^yklautojai atranda 
stovykloje save “kitokį”. Kartais, i 
kaikurios “ydos” pvz. judrumas,; 
dinamiškumas, išradingumas, ku-l 
rios mokyklos suole prinervina 
mokytoją, pasirodo stovykloje ga
li būti teigiamai panaudojamos ir( 
branginamos.

4. Psichologinis aspektas pasi-

vaikas nori būti mvlimas. nori tu

reikšti. Todėl labai svarbu, kad 
stovyklos personalas mylėtų ir 
gerbtų vaikus, kad pačioje prog
ramoje būtų tiek Įvairių progra
mų ir progų, kad kiekvienas vai
kas turėtų progos ar galimumų 
pasireikšti, parodyti ką sugeba: 
įvairus sportas ir žaidimai, laužai, 
talentų ir literatūros vakarai, 
rankdarbiai ir jų darbų parodėlės 
ir t.t.

5. Filosofinis, svarstomasis ele
mentas taip pat Įeina i stovyklos 
gyvenimą, žinoma, tas labai ryš
kiai iškyla brendimo amžiuje ir, 
man atrodo, kad jaunimui nuo 
dvylikos-trylikos metų būtini pa
sikalbėjimai, sąmoningas jų min
čių persvarstymas, principų nu
statymas. Bet kartais -ir mažieji 
stovyklautojai turi tokių giliu 
klausimų, kurių išsprendimas gal 
visam gyvenimui turės itakos. 
Bent aš niekada neparrtirštu vie
nos 8 metų mergaitės klausimu ir 
išvadų. Jau visai sutemus, grįžo
me Spyglio pakrante — Dainavo
je iš laužo. Ežerėlis buvo toks ra
mus. žvaigždės spinksėjo augšty- 
bėse. Mano rankos Įsikibęs eina 
visas būrys čiauškančių mažųjų 
mergaičių. Bet viena, radusi mi
nutę Įsiterpti tarp mergaičių

laikotarpyje. Redagavo žinomi 
anglų istorikai, kurie Įžangos žo
dyje sako:

“Antroji, didžiausia veikalo da
lis, pavaizduoja anglų politikos 
raidą Lenkijos ir Pabaltijo kraštų 
atžvilgiu: Be rušū-lenkų karo; pa
sibaigusio sutartimi Rygoje 1921 
kovo 18, paliečiamos kitos žymios 
temos: visus varginęs Lenkijos - 
Lietuvos santykių klausimas, ku
ri paaštrino generolas Želigovs
kis, su lenkų kariuomene okupuo
damas Vilnių 1920 m. spalyje, ir 
Dancigas. Dokumentai pavaizduo
ja anglų laivyno pajėgumo svarbą 
Baltijos jūroje, anglų pastangas 
pastatyti Rytų Europą ant ekono
minių kojų, ir laipsni, iki kurio 
Pabaltijo valstybės ėjo. siekda
mos Anglijos patarimų savo san
tykiuose su Sovietija”.

Anglų diplomatijai Varšuvoje 
(ministeriui Horace Rumboldui) 
buvo sunku veikti, nes vyravo pa
prastoji lenkiška netvarka. Kabi
neto galva ir užs. reik. min. Pade
rewskis ilgai buvo Paryžiuje. Mi
nisteriją vedė Skrzynski, mėgęs 
daug kalbėti, bet nieko neišspręs
ti. Paderewskio vieton 1919 m. 
gruodžio 14 buvo paskirtas Pate
kąs. bet netrukus irgi išvyko Pa
ryžiun, nepalikdamas padėjėjo. 
Rumboldas rašė Londonui 1920 
m. sausio 17:

“Jei Lenkija būtų Pietų Ame
rikos valstybėlė, tokie dalykai ne
būtų svarbūs, bet lenkai dabar gy
vena kritišką valandą. Alijantų at
stovams būtų svarbi kiekviena 
proga patirti lenkų vyriausybės 
politiką ir siekimus. Bet šiuo me
tu Varšuvoje, rodos, nėra žmonių, 
kurie tu informacijų galėtu teik
ti”.

Lenkų nuotaikos 
besikuriančiai Lietuvai

♦

Sekantis Rumboldo pranešimas 
sausio 26 lietuviams ypač Įdomus, 
nes nušviečia lenkų to meto pa-

Patyrusio šnipo atsiminimai

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT. KASTYTIS

Jis ištiesė rankas. Pirštų nagai 
buvo sutrūkinėję, panagės’pilnos 
žemių ir sukrešėjusio kraujo.

— šiomis rankomis aš mėginu 
atkasti savo žmoną iš namo griu
vėsių. Ji taip bijojo tamsos. 
Kapščiausi kaip višta sąšlavyne. 
Ir kas iš to? Kai pagaliau dašika- 
siau iki jos, ji jau buvo negyva ...

— Mokate skaičiuoti?
— Skaičiuoti?
Pinto akišo ant stalo gulėjusią 

lėkšte pupų:
— Un, dėux, trois ... — Emile 

pradėjo skaičiuoti pupas belgišku

prancūzii kalbos akcentu.
Jeigu šis žmogus yra vokiečių 

agentas, jis, be abejonės; turi bū
ti žinomas vokiečių kalbininkas. 
Akcentui nieko negalėjai prikišti. 
Tačiau kalbininkas lengvai gali 
suklupti ant septyniasdešimt ant
ros nunos. nes visi prancūzai sa
ko .“soixante-douze”. kai tuo tar
pu belgų ūkininkai tą pati skaičių 
taria “sėptante-deux” ...

Emile egzaminą išlaikė be ypa
tingų sunkumų:

—- ... septante-deux ...
Negi jis iš tikrųjų yra tik pa

prastas ūkininkas?

SMILKSTANTI 
ŠIAUDŲ KUOKŠTE

Oreste Pinto liepė ji užrakinti 
artimiausioje pašiūrėje. Per sie
nų plyšius buvo lengva stebėti 
kiekvieną jo judėsi. Žmogelis, 
prieš eidamas gulti, ortodoksine 
belgų prancūzų kalba sukalbėjo 
poterius. Kai pro šąli prabėgo pe
lė, Emile šūktelėjo: “Dieu (Die
ve”. šis išgąsčio pareiškimas la
bai dažnai praktikuojamas belgų 
ūkininkų. Visi duomenys, atrodo, 
skelbte skelbė, kad Emile Bou
langer tėra paprastas ūkininkas. 
Tačiau Oreste Pinto niekaip ne- 

(Nukclta į 7 pstp.)

I “Jei grafas Tiškevičius (Lietu
-vos atstovas Londone) ištikrųjų 
jums (Curzonui, Anglijos užs. r. 

... . . T. x min.) teisingai perteikė Lietuvos
zluras pesikurianciai Lietuvos; iajkinOsios vyriausybės pažiūras, 
valstybei: Sake: < pranešdamas, kad Lietuva pasi-

■ v,9a . bps naudinga trumpai is- rengus; svarstyti sąjungą ar fede- 
aiskmti bendrą/lenkų nuotaiką ų.acija su L&nkija, tikiu, kad bet- 
Lretuvos atžvilgiu. Lenkai Lietu- koks žinpSnis šia kryptimi lenkų 
vos reikalą skiria, nuo Latvijos ir vyriaūsvbės bus mielai sutiktas, 
Estijos. Jie gal mažiau jaudintųsi, j jej nebus reikalaujama Vilniaus 
l?1’ teį^ui bėgant, sias dvi didžio- klausima išspręsti Lenkijai nepa- 
ji Rusija vęl atsiimtų, bet su dide- f nkančiū būdu. Kiek žinau, kol 
le nuoganda žiūrėtu i Lietuvos kas lenkai dar nėra niekur pa- 
isiurbimą Rusijon, bolsevikinen; reiškę jokio reikalavimo duoti 
ar kitokioj. Jie nepriesingi etno- laisvas rankas patiems išspręsti 
grafines. Lietuvos nepnklausomy- reikaius su Lietuva”.

„ Iš Rumboldo žodžių aiškėja, 
kiek toli jis buvo pasviręs tikėti

VYT. SIRVYDAS

bei, bet mano, jų saugumui svar
bu, kad ši valstybė suktųsi Lenki-_ ‘ .. MCA LU11 JIS MUVV pddViivo cirvtui
jos rate. Be abejojimo, priimtų; ienkų propagandai, kurios mėgia- 

, * • * _ — • v i ma tema visados buVo, esą, Lietu-
ekonominę sąjungą, jei butų uz- va _ vokiečiu ar rusu įrankis, 
tikrinta busimos Lietuvos valsty- Tikrovėje. viso* lietuvių-lehkų ne- 
bės laisvė nuo vokiškojo ar ru- sutikimo priežastis buvo patys 
siskojo viešpatavimo’. v. . i lenkai, laike, pasak Rumboldo, 

Be tokio užtikrinimo vokiečiai; kad Vilnius esąs grvnai lenkiškas 
ir rusai galėtų (per Lietuvą) su- i mieštas, o ne teisėta Lietuvos 
nerti rankas Lenkijos sparne, ją. - nuosavybė ir sostinė.
tarp kitko, atkirsdami nuo kito ; Curzonas sausio 30 Anglijos at
galimo išėjimo i jūrą, kuri yra stovui pulk. Ward Kaune ir Rum- 
pirmaeiles svarbos dalykas būsi- jį>oidui Varšuvoje telegrafavo: 
mai Lenkijos pažangai. Suvokie- “Atsižvelgiant i didelę svarbą 

.fuyys^^jLietuva^ būtųišvengti tolimesnių ginkluotų su- 
sikirtimų tarp lenkų ir lietuvių ir 
reikalą sudaryti palankias sąly
gas patenkinamam bei teisingam 
nesutikimų išsprendimui, Vilniu
je ir Kaune esančių alijantų kari
nių atstovų patarimas nustatyti 20 
kilometrų platumo neutralią zoną 
tarp dviejų pusių atrodo bešališ
kas (fair) ir praktiškas. Paspaus
kite, kiek galite, lietuvių ir lenkų 
vyriausybes patarimą priimti”.

va — vokiečiu ar rusų Įrankis.

mai Lenkijos pažangai. Suvokie
tinta ar. surusinta Lietuva būtų 
amžina grėsmė, nes strateginė 
Lenkijos būklė pasidarytų pagrin
dinai nesaugi. Glaudaus susitari
mo su lietuviais nauda tiek aiški, 
kad lenkai iš principo yra pasiruo
šę tartis ir siekti draugiško iš
sprendimo. Vilniaus klausimas 
čia, tačiau, būtų kliūtis, nes len
kai mano, miestas grynai ir ne
ginčijamai lenkiškas”.

“šiuo momentu šios idėjos, dėl 
lietuvių laikysenos, sunkiai Įgy
vendinamos. Mūsų ministerio 
Suomijoje pranešimai apie Pabal
tijo valstybių konferenciją, apie 
lietuvių delegacijos elgesĮ, lenkų 
nuogandą — sustiprina, o daugiur 
ir pateisina. Pavyzdžiui, dabarti
nio rusų-lenkų karo metu, len
kams prieš bolševikus veikiant 
Daugpilio rajone, jei^kas imtų 
grasinti jų šonui pagarilg'ą Daug- 
pilio-Vilniaus-Gardino liniją, su
sidarytų rimtas ir nelengvai nu
galimas pavojus”.

“šitokiose sąlygose lenkų pa
žiūra suprantama. Jie mano, kad 
lietuvių nuotaikas nustatinėja vie
nas ar kitas lenkų priešas, vokie
čiai ar bolševikai, greičiausia, vo
kiečiai. Lenkai nemato pagrindi
nių skirtumu tarp savęs ir lietu
vių, nes prisimena buvusius abie
jų tautu artimus istorinius ryšius. 
Daug žymių lenkų, Įskaitant ir 
valstybės galvą (Pilsudski), yra 
lietuviškos kilmės. Ankštai riša 
daug šeimyniškų ir interesų 
saitų”.

“Kiek nats galiu spręsti, man 
atrodo galima, kad dabartinę Lie
tuvos vyriausybės agresyvią!?) 
nuotaika, atvirai ar slaptai, kursto 
vokiečiai. Lietuvos gvventojuose. 
tiesa, simpatijų vokiečiams, be 
abejojimo, maža. Lietuviai savi
nas! dideli, gal net perdideli vaid
menį. išvyti vokiečių ginkluotas 
pajėgas galutinai iš krašto. To ne
žiūrint. kiek man žnoma. pasili
kusieji vokiečiu atstovai, tebeturi 
žymios itakos Lietuvos vyriausy
bei. Manau, vokiečiai darys visa, 
ką gali, pabloginti lietuvių-lenkų 
santykiams".

Estai laisvame 
pasaulyje

Jų pabėgo 65.000, kurių dau
guma — 22.000 apsigyveno Švedi
joj. Kituose Europos kraštuose 
gyvena 8.000. 35.000 gyvena A- 
merikoj, Kanadoj, Australijoj ir 
kitur. Švedijoj susidaręs Estų 
Tautinis K-tas. Pabaltijo kraštų 
Įjungimą i Sovietų S-gą Švedija 
pripažino 1940 m., bet ėstų k-tui 
leido plačiai veikti. 1947 m. parti
jų koalicijos pagrindu Švedijoje 
susidarė Estų Tautinė Taryba, ku
ri, reikalui esant, pasiunčia lais
vojo pasaulio vyriausybėms ati
tinkamus memorandumus. Estai 
turi Tautini Fondą su apie 2.000 
nuolatinių rėmėjų, kuris leidžia 
mėnesini “Behind the Iron Cur
tain”. Su latvių panašiu fondu 
bendradarbiaujant leidžiamas pe
riodinis biuletenis švedų, vokiečių 
ir anglų kalbomis. Švedų spaudoj 
1961 m‘. paskelbta 395 straipsniai 
Pabaltijo kraštų reikalais.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN.

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

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

♦
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Atviras laiškas motinai

BRANGI MAMA!
Tai buvo 1943 m., gegužės mė- kui eidavome abu į krautuvę, kur 

nesį, kai Tu palydėjai mane iki Tu pirkdavai žibalo, druskos, ha- 
pakluonių; tada aš praleidau dvi • - 
savaites atostogų ir turėjau vėl 
grįžti į frontą. Kai mes su tėvu 
iš sodybos pasukome į vieškelį, aš 
atsisukau ir Tu vis dar stovėjai 
prie svirno kertės ir skarelės 
kraštais šluostei savo veidą. Tuo
met aš pamojau ranka ir Tavo 
kryžiaus ženklą užstojo pakelės 
medžiai ir sodybos; nuo to laiko 
aš daugiau nebemačiau Tavęs. 
Devyniolika metų praėjo keliau
jant po svetimus kraštus ir bas
tantis iš vienos vietos į kitą. Ap
vaizda taip lėmė, kad aš vis ke
liavau tolyn nuo gimtosios sody
bos ir gimtojo krašto, kur Tu iš
leidai mane į gyvenimą ir pasaulį. 
Niekad aš taip nepažinau Tavęs, 
kaip per tas dvi savaites, kai pas- 
kutinį kartą praleidau su Tavimi. 
Karas, praleistos dienos fronte 
ir matyti svetimi kraštai davė 
man suprasti, kas Tu esi, mama. 
Ir tas mažas kryželis, kurį Tu pri
segei po švarko atlapu, visur pri
minė Tave, nors aš buvau suaugęs 
vyras-karys.

Pasakojai Tu man, kaip aš I 
D. karo metu, pasigirdus šūviams, 
pirmas bėgdavau į apkasą, kuris 
buvo sode po liepomis, ir prisi
glaudęs prie Tavęs verkdavau. Sa
kei man, kad išnešei mane iš ug
nies, kai degė visas kaimas, kada 
visi liko be duonos ir pastogės; 
kai suaugę ir maži mirė iš bado 
ir nuo ligų, Tu meldei Dievą, kad 
aš gyvenčiau. Nepamenu to visko, 
nes buvau visai mažas, bet žinau, „
kad taip buvo ir aš tikiu, kad Tavo gjs nupliko. Gali likimas taip lem- 

th k-ad jau nebematysiu Tavęs gy- 
Motin.

Jeigu aš kada nors sugrįšiu į 
gimtąjį kraštą bei gimtąją sodybą

rankų ir cukraus bei sacharino.
Iš skarelės kampo išėmus pini

gus sumokėdavai žydui už visas 
prekes ir, pabučiavus mane j vei
dą, vėl eidavai per tą patį Švento
sios tiltą namo, valgydama juodą 
duoną, o man palikdama sviestą, 
sūrį, barankas ir cukrų. Dabar aš 
žinau, kad visai nedaug buvo pini
gų skarelės kampe ir kaip Tu bu
vai išvargus ir susirūpinus, bet 
tuomet aš to nesupratau ir neži
nojau. Atostogų metu Tu man 
leisdavai ilgai pamiegoti ir prikel- 
davai mane jau augštai saulei pa
kilus, o vakare aš ankščiau nuei
davau gulti į daržinę ant šieno. Tu 
atsikeldavai dar saulei netekėjus 
ir eidavai gulti jau vėlai sutemus. 
Dabar aš tą viską žinau ir supran
tu, nors ir toli nuo Tavęs gyvenu, 
bet tuomet aš to nesupratau ir 
nežinojau.

Kokia didelė, Motin, Tavo mei
lė.

Tu man sakydavai ir liepdavai 
gerai paruošti pamokas, nes “žmo
gus be rašto, kaip be akių”. Tų, 
būdama beraštė, tą supratai, bet 
aš tuomet nežinojau. Išleidai į pa
saulį ir užauginai 10 vaikų var
gingose sąlygose ir niekam~nie-' 
kuomet nesiskundei. Aš taip pat 
stengiuosi savo vaikus mokyti ir 
auklėti, kaip Tu berašte būdama 
mokei, bet labai dažnai suklystu, 
nors čia, Kanadoje, visko pilna ir 
kitos gyvenimo sąlygos.

Dienos taip greitai bėga; jau 
ir mano paausiai pražilo ir pakau-

Toks gražus ežeras. Kalniukai 
aplink. Augštomis, lieknomis eg
lėmis apaugę pusiasaliai čia ilgais 
siaurais, čia platesniais liežuviais 
iškarpę ežero pakraštį. Žiūri į tolį 
— ten, rodos, ežeras jau ir bai
giasi, bet nueitum, gal ir antra 
tiek nueitum, o jo ir vėl tiek pat 
matosi. Gi dangus koks mėlynas! 
Taip pat vanduo. Tik vanduo pa
kraščiuose atmuša artimesnių ir 
toliau į kalną pasilypėjusių eglių 
paveikslą. Ir jei švelnutis vėjelis 
dvelktelėjęs pašiurena vandenį, 
eglės linguoja, supasi. Jei švaru
tis debesėlis padange nubūriųoja, 
ir vandeny toks pat baltas, lyg pu
telė, plaukia. Ir vanduo toks pat 
mėlynas, kaip dangus, tik nebeži
nai, kuris iš jų gražesnis.

Mano meškerė jau seniai guli 
greta manęs. Praėjo noras meške
rioti. Buvau pagavęs porą ešeriu
kų, bet, tiesiog juokinga, pats ne
žinau dėl ko, ėmiau juos ir palei
dau atgal į vandenį. į mėlyną ...

Kas man darosi? Juk aš čia ne
be pirmą kartą sėdžiu. Vanduo 
gi ir dangus beveik visada toks 
pat. Ir saulė taip pat šviesdavo, 
ir ima mane noras tą mėlynumą 
su kuo nors palyginti. Noris atras
ti dar ką nors, kas būtų taip pati 
gražus, kaip tas dangus ir ežeras. ■

... mano motinos akys ...
Taip! Tik jos vienos ant žemės 

buvo tokios gražios! Tik į jas ga
lėtum taip nurimęs žiūrėti ir ilsė
tis. Tik mamos meilės žvilgsnyje 
galėtum skęsti, skęsti ir būti lai
mingas ...

Ir krinta prabėgusieji metai, 
kaip tos suvytusios rožės lapeliai, 
viens po kito, viens po kito, atgal 
ir atgal į praeitį, jaunystę, kūdi
kystę ... Ir štai jinai, štai mano 
motina. Kokia ji linksma, kokia ji

rnaites buvo išklausytos.
Pamenu, kai abu su tėvu nu- 

vežėt mane į miestą, kur aš mo
kiaus. Aš ir dabar matau Tave,; 
einančią per šventosios tiltą sumaišu ant pečių, kuriame kepalas *r JeĮŠu ^USI, -a;S, Pa$* 
duonos, sūris ir stiklinė sviesto; tąsysiu ant Tavo kapo kryz ų, ku
be to, išplauti baltiniai, suadytos I1S b.uvo .T^v<? §yvenb
duonos, sūris ir stiklinė sviesto; tatysiu ant Tavo kapo kryžių, ku

namų darbo kojinės ir pirštinės. 
Dabar žinau, koks sunkus buvo 
tas maišas, kuri reikėjo atnešti 
10 kilometrų nelygiu lauko taku, 
bet tuomet aš to nežinojau. Pas-

mo visa Viltis ir Paguoda.
Šį gegužės mėnesį težydi visos 

Lietuvos laukų ir pievų gėlės vien 
Tau, Miela Motina.

Tavo sūnus M. Š.

Liudijimas atvykusio iš Lietuvos

Iliustracijos dail. Vikt. BričkausV. SMAI2IENĖ

bai skaniai pavalgę, nenuplyšę. 
Namas ir kiemas taip pat visada 
būdavo švarūs. Viską ir visada 
mamytė darydavo dainuodama. 
Tikrai, kaip ji ir suspėdavo? Ji 
net ir žaislų mums padarydavo ir

pečiais ir išėjau iš kambario. !kau ir pravirkau taip, kaip tik 
Taip darėsi neramu. Taip nebe- prie mirusios motinos ir tegalima 

jaučiau po kojomis žemės. Kas verkti. Ir toks mažytis pasijutau 
daryti? Ir vėl — draugai...

— Et, nėra namų be dūmų,— 
vyriškai pagalvojau. Ryt būsiu ge
resnis, išsilygins. Susitaikysim.

Tą vakarą nebėjau daugiau pas 
mamą ir net nebepasakiau jai la- i 
bąnakt. Keista ... Seniau, nors 
ir supykęs, bet tai padarydavau.

# #

ir toks apleistas,.. Baltoji ran
ka, nors ir karščiausiomis ašaro
mis laistoma, ėjo šaltyn ir šal
tyn ...

# #
0! Šiurpas nukrėtė. Žiūrėk, 

prasėdėjau prie ežero beveik iki 
sutemos. Jau ant vandens baltos 
miglos draikosi.., Naktis baigia 

: apdengti mėlynąjį dangų, kaip
t..Nęžinau>. ^gai miegojau, ^a(j mjrtįs anuomet uždengė gero- 
tik kai pajutau kažkieno ranką sįos mamutės žydriąsias akis ..
ant savo peties, sunku buvo atsi
plėšti iš miego ir suprasti, kas da
rosi. Pagaliau, kaip žaibas iš gied
ro dangaus, išryškėjo tėvo žodžiai:

— Kelkis! Kelkis greit! Motina 
miršta!

Motina? Mama?!
I Minties greičiu atsidūriau prie 

Mes, vaikai, rodos, stengėmės jos lovos.
Kambaryje buvo kelios kaimy

nės. Viena jų palaikė mamos ran-

neišlipus iš lovos. Apie gydytoją 
nebuvo ir kalbos, nes jis tebuvo 
tik už keliolikos mylių, o ir pinigų 
tam nebuvo ...

net ir žaislų mums padarydavo ir į tiek, kiek supratome, bet mes juk 
pasakėlėms pasekti rasdavo laiko. ‘ buvome tik vaikai ir tik kantriai ___ ____ r__________________
Kas gi kitas, o, kas gi kitas tai bū- laukėme, kada mama pasveiks ir ką’Su degančia ir ramiai joje mir
tų galėjęs? vėl viskas bus, kaip buvo. Tuo tar- gančia žvake. Lova buvo atitrauk-

Aš, kol buvau mažas, mamos pu mamytė darėsi vis tylesnė. Vis ta nuo sienos ir antroji mamos 
.dažniau melsdavosi ir tik žiūrėda- ranka, tokia pat balta, kaip ir ta 
vo į didelį, ant sienos kabantį kry- žvakė, gulėjo ištiesta ant paklo- 
žių. Ką ji galvojo, kas darėsi jos dės. Atsiklaupiau ir, atsargiai, lyg 
širdyje, tik Tas Vienas, Kurs ir į bijodamas, kad nesubyrėtu, pa- 
ją nuo kryžiaus žiūrėjo, ir teži- ėmiau ją abiem savo rankom. Nei

tų galėjęs?

akių spalvos ir nežinojau. Tik tė-j 
tis, būdavo, žiūrės žiūrės į jos 
akis ir sako:

— Tavo akys, motin, kaip dan
gaus mėlynė...

Tada ir aš ėmiau į jas žiūrėti ir 
i taip pat galvoti.

# #
Kartą, atsimenu, (o, aš jau bu

vau šešiolikos metų), tokią gražią 
saulėtą vasaros dieną, mamytė bu- 

ivo visai viena namuose. Nekal
bant, žinoma, apie tėvą, kuris dir- Į 
bo malūne. Visai netikėtai užėjo rai nebūti ilgai. Dieve! kad tai bū-i kas, tavo Pranukas! Ar tu girdi 
didžiulė audra. Ėmė traškėdami tų šiandien! Niekas, o niekas ne- mane? Mama!
linguoti medžiai. Atūžę tamsūs būtų manęs nuo jos nuvedęs. Ta- šį kartą aiškiai mačiau, kad 
debesys didžiausiomis liūtimis pa- da gi aš dar buvau tik didelis vai- truputį sujudėjo jos akių vokai

Nusiėmiau kepurę ir, pirštais 
ją sugniaužęs, prispaudžiau prie 
krūtinės.

— Labanaktis, mama! Labanak
tis, brangioji motina!

Pasiėmiau meškerę ir lėtu 
žingsniu pasukau namų link. Ir 
gerą kelio gabalą eidamas vis 
braukiau ranka tai vieną, tai kitą 
skruostą.

Tiek metų jau. Tiek metų! O aš 
vis dar nežinau, ar ji girdėjo tą 
mano, širdį veriantį, šauksmą— 
labanaktis, mama!

Janina Narūne

nojo. vienas jos pirštelis nesujudėjo.
— Mama! Mamyte! — šūktelė-# #

Vieną dieną, mano amžiaus ber- jau. — Mamųnele"mano! 
niukai, sutarė eiti į netoliese esan- r ‘ ‘ --- ---
čią upę žuvauti. Jų tarpe buvau pajudintų vieną baltą pirštelį.-., 
ir aš. Mamytė nenorėjo manęs; Bet mamos akys buvo ramiai ra- 
leisti, nes daug esą darbo apie; miai užmerktos.
namus. Išsiprašiau. Žadėjau tik-; — Čia aš! Mama, aš tavo val

O, kad nors pažiūrėtų! Kad nors

ir suvirpėjo kamputis lūpų.
— Pažiūrėk į mane, mamyte!
Tačiau ji nepažiūrėjo. Dar va

Stebuklingoji
Motina

Skaistumo žiede,
Didžios šviesos spindėjime, 
Tai Tu, o Motina!

sileido žemėn. Žaibavo ir artėjo ‘ kas.
perkūnija. Kieme gi buvo vištai Buvo nepaprastai graži ir sau
su mažyčiais, vos tik trijų dienų,' lėta diena. Toks šiltas vanduo.

miela! Kokia rūpestinga, kokia ji ■ viščiukais. į Vieni traukėme dvibridį, kiti taš- landėlė ir jos rankos pirštai mano
darbšti! j Mamytė, pamačiusi, kas lauke: kėmės vandeny baidydami žuvis.! delnuosę lyg ir pasitempė ... At-

* _ _ -1- * _. • * y 1I ▼ _ i ____ i _ _ _  _ _ >_ • _ i y • __ __ _ .< •« • /*"w • s _

čiukų. Reikėjo suvaryti juos i tokį žuvies taip pat nemažai pagavo- skleidžiau savo delnus ir žiūrėjau, 
nenaudojamą kambarį, greta vir-ime. Pažvejoję maudėmės. Paskui Ranka pamažu iš jų išslinko ir 
tuvės. Iš kiemo gi į namą buvo;kažkas pasiūlė susikurti laužą ir sunkiai nukrito ant lovos. Mano 
keturi ar penki, dabar jau nebe- ■ išsikepti bulvių, kurių čia pat, ne- širdis sustingo. Staiga, kaip bai- 
atmenu, laipteliai. Jau krito pir-i toliese augo. Ir kas galėjo galvo- šiaušia šmėkla, stojosi akyse va- 
mieji stambūs lietaus lašai, ir ma- ti apie namus? Kai saulė ėmė! kar vakaras.
mytė tikrai susijaudinusi gaudė i slėptis už kalniukų mes dar toli, ! _ Labanaktis! Labanaktis, ma- 
ir statė vištą ant augščiausio laip-: toli buvome nuo namų. Namai! ma! — Kaip proto netekęs sušu- 
to, žinodama, kad viščiukai patys i Serganti mama! Alkani gyvuliai 
eis paskui ją. Bet kur tau! Višta ir malkų vakarienei nepriskaldy- 
juk nesuprato, kas darosi ir savo ! ta ... Ką aš padariau! Ėmiau ra- 
baimingu riksmu tik gąsdino vai-1 ginti visus, kad eitų greičiau, o 
kus. Kai išsigandę viščiukai sulys- pats ko ne bėgte bėgau pryšaky

Dieve mano, aš nežinau, ar ji iš:darosi, skubiai išbėgo gelbėti viš-!Kiek juoko buvo, kiek džiaugsmo! sileido ... Siaubo pagautas pra- 
viso kada nors miegodavo? Kaip -----------1 i-’--
ji suspėdavo, kaip ji pajėgdavo?

Mes, vaikai, buvome keturi. Tė
velis turėjo malūną ir į jokius ki
tokius namų darbus nesikišdavo. 
Mamytė keldavo pirmoji, daryda
vo pusryčius, šerdavo gyvulius, 
lesindavo vištas, antis. Skalbdavo, 
prosydavo, adydavo, lopydavo, na 
argi aš galėčiau dabar viską išpa
sakoti, ką ji darydavo? žodžiu, 
mes buvome švariai aprengti, la-

VOKIEČIŲ TECHNIKA - RUSU VARDAI
žvilgterėkime, kas stovi “sput- 

nikų” šešėlyje, kokiame lygyje 
yra sovietinė pramonė, technika, 
kaip jinai aprūpina savo “darbi
ninkiškąją” visuomenę.

Paimkime tris produkcijos sri
tis: foto aparatų, radijo - televizi
jos, automobilių. Pasibaigus II D. 
karui. TSRS labai atkuto repara
cijų dėka iš Vokietijos. Atsirado 
foto aparatų, kurie, palyginus su 
prieškarine produkcija, yra nepa
lyginamai modernesni, Įvairesni. 
Mes galime nusipirkti už 160 rb. 
“tarybinį” aparatą augščiausios 
klasės, pavadintą “Kiev”. Tai yra 
tiksliausia kopija vokiško “Con- 
tax” aparato. Skirtumas — vie
nas turėjo vokišką užrašą, o ant- 

, ras — rusišką. Garsios prieš karą 
ir dabar Vokietijoje buvo “Leica” 
foto kameros. Jas taip pat pradė
jo gaminti TSRS tik su žaviu var
du “Zorkij” — Aušrelė, čia taip 
pat skirtumas tik aparatų varduo
se, na, ir žinoma darbų kokybė
je, nes vien mašinos nenulemia 
technologinio proceso kokybės, 
ypač objektyvų sektoriuje, kur 
beveik visi “Zeiss-Ikon” optikos 
specialistai pasitraukė į Vakarus. 
Galima dar paminėti 6-į-9 cm. fo
to aparatą “Moskva”, greičiausia, 
“Agfa” kopiją. “Liubitel” — su
prastinta “Rolleiflex” 64-6 cm. 
aparato kopija. Daugelis šių apa
ratų per dešimtmetį modernėjo,

buvo patobulinti optiniai matik- 
liai ryškumo nustatymui ir t.t. To
dėl šiandien turime krautuvėse 
net iki 5-6 versijų to paties mode
lio. Pvz. “Kiev” 1, 2, 3, 4, 4a ar 
“Zorskij” 1, 2, 3, 3s. Kainos be 
priedų: ‘’Zorskij” 70-120 rb., 
“Moskva” 40-70 rb., “Liubitel” 10 
-20 rb., “Smena” 24+36 mm. 20- 
30 rb.

Taigi “Contax” ir “Leica” foto 
aparatai yra vertingiausi sovieti
niai aparatai šalia “Zenit” ir “Ex- 
akta”, paskutinysis importuoja
mas iš Ulbrichto imperijos.

Radijai ir televizija
Lietuvoj

Radio technikos srityje rasime 
panašų vaizdą, tik čia jau daugiau 
naudojami vietiniai fabrikai, ko
pijuojant naujausius užsieninius 
pasiekimus. TSRS praktiškai jo
kių patentų nepripažįsta, o dau
gelyje sričių savinasi išradimo 
laurus. Taip .dabar esantis stam
biausias radijo centras Rygoje, 
anksčiau “VEF”, dabar perkrikš
tytas į Rygos Popovo vardo radi
jo aparatų fabriką. Sovietų teigi
mu, Popovas buvo pirmasis kuris 
šio amžiaus pradžioje sukonstrua- 
vo radiją. Kiti žymesnieji fabri
kai yra: Minske, Vladimyre, Ura
le. Lietuvoje vienas veikia Vil
niuje prie “Elfos”—gamina mag
netofonus, patefonus ir paskuti
niu metu taip vadinamuosius

Priminimai apie jusu
ONTARIO HOSPITAL APDRAUDĄ

19-tas 
gimtadienis?

Būk apsidraudęs!
Nuo dabar jūsų apdraudai reikalinga 
atskira premija. Gaukite pareiškimų 
formą banke, ligoninėje ar draudimo 
komisijoje.

Apsivedėte? Būk apsidraudęs!
šeimos premija turi būti apmokėta 
padengimui vyro ir žmonos draudi
mui. Nurodykite savo grupę ARBA, 
jei mokate premiją tiesiogiai, pra
neškite draudimo komisijai.

Pakaitėte 
darbą?

Būk apsidraudęs!
Rūpestingai sekite instrukcijas antro
je pusėje mokėjimo pažymėjimo for
mos 104, kurią jūsų darbdavys yra 
įpareigotas jums atiduoti.

Visuomet laikykit savo 
ligoninės apdraudos pa- 
žymėjimą pas save.

Ontario Hospital Services Commission 
2195 Yonge Street, Toronto 7, Ontario

kombainus. Kaune, atrodo, buvu
sioje Prisikėlimo bažnyčioje ga
mina radijo aparatus — “Daina” 
it kariškus aparatus. Įdomus fak
tas, jog latviai sugeba imtuvus 
pavadinti nepolitiniais sovietine 
prasme vardais, nors skalė ir sto
čių pavadinimai yra rusų kalba. 
Paskutinysis šio fabriko liuksusas 
buvo stambus radijo imtuvas 
“Festivalis”, virš 13 lempų, 3 gar
siakalbiais, galima iš tolo valdyti, 
motoriukas stotims automatiškai 
jiėškoti, magnetinė antena, gra
žiai įmontuotas į faneros ir me
džio dėžę. Kaina — 220 rb. Gali
ma dar paminėti aparatus: “Lux”, 
“Druzba” — 150 rb., “Riga 10” 
— 120 rb., “Daugava” — 90 rb., 
kurie yra taip pat stambūs, pajė
gūs radijo imtuvai. Minske gami
nami daugiausia “Minsk” mar- 

! kės imtuvai, turintieji įvairius nu
merius, kaip: “Minsk 55”, 60 ir 
t.t. Vladimyre gaminami dau
giausia įvairaus dydžio magneto
fonai, televizoriai. Jeigu radijo 
aparatai Rygos gamyklos dėka 
dar išlaiko vakariečių technikos 
pažangos greitį ir atsilieka kar
tais 2-3 metais, tai televizoriirsri- 
tyje atsilikimas siekia 3-5 metus. 
Pvz. paimkime paveikslinės lem
pos spindulių nukreipimo siste
mą: Vakaruose jau senokai perei
ta prie 110 laipsnių spindulių nu
kreipimo ir dėlto aparatų ilgis 
beveik per pusę sumažėjo. Tuo 
tarpu sovietuose šiuo metu dau
gumoje dar randame išsikišusias 
“uodegas” televizorių užpakalinė
je sienoje. Arba varžos, konden
satoriai tebėra įmontuoti į seno
viškus skardos rėmus, tuo tarpu 
Vakaruose — ant plastmasinės, 
apvariuotos plokštės, kuri įrė
minta ir leidžiasi ant ašies, kaip 
durys. Jei radijo aparatams pirk
ti nėra jokių eilių, tai televizo
riaus įsigijimas sudaro sunkumų. 
Ypač televizijos programų ribo
se — Vilnius, Maskva, Leningra
das. Tuose miestuose taip leng
vai televizorių neįsigysi. Ši padė
tis pasunkės įvedus tele-rele lini
jas, kurių dėka ne tik Maskvos ar 
Vilniaus, bet ir šiaip miestų gy
ventojai galės žiūrėti programas. 
Geriausieji televizoriai kaip — 
“Znamia”, “Rubin”, atrodo 53 
cm., kainuoja — 250 rb. Mažes
nieji, kaip: “Rekord”, “Avan
gard” — 150 rb. Mažą radijo ana- 
ratėlį, kaip “Moskvic”, “Rekord”, 
galima nusipirkti už 20-30 rb. 
Ypač daug žmonės turi radijo taš
kų — garsiakalbių, kurie perduo
da tik vietinės stoties programą. 
Palyginti pigi kaina ir didelis ra
dijo išplitimas yra surištas su 
valdžios politika — veikti mases 
sau pageidaujama linkme.

IMrbr

davo po laiptais arba bėgdavo to- visų. Draugai, patyrę mano sku- 
lyn į kiemą, ir višta sparnus išskė-i bėjimo priežastį, ėmė juoktis, 
tusi skriste skrisdavo paskui juos. — Tai tau, — kalbėjo vienas 
Tada mamytė ėmė gaudyti viščiu-; jų. — Jau nebepritinka lakstyti
kus ir dėtis sau į skraistę. Višta! įsikibus į mamos sijoną.

— Vistiek, juk rudenį jau už-jdar labiau susijaudino. Ji išsipūtė — Vistiek, juk rudenį jau už- j 
kaip kalakutas, tik bėgiojo aplink darbiauti pradėsi, tai tegul namie 
mamą, tik kvarksi. Pagaliau viš- pratinasi apsieiti be tavęs, — kai- i
ta puolė mamą ir Skaudžiai įkirto 
jai į blauzdą.

— O, tu biaurybė! — sušuko 
mamytė ir sijono padalkomis pa
trynė suskaudusią vietą. Pagaliau 
ji pagavo ir vištą, ir nors gerokai 
sušlapusi, bet plunksnuotoją ma
mą su cypsinčiais vaikais jau tu
rėjo po stogu.

Praėjo kelios dienos ir ta vieta, 
kur višta įkirto ėmė rausti ir nie
žėti. Pasidarė mažutis, geltona 
viršūne, spuogelis. Dar' po kelių 
dienų tokių spuogelių ėmė rody-

bėjo kitas.
Ir taip jie buvo gudrūs, taip iš- 

! mintingi! Mano nuotaika pasitai
sė ir toliau ėjome nebeskubėda
mi. juokaudami ir dainuodami..

Buvo visai tamsu, kai priėjau 
prie savo kiemo. Paliečiau ranka 
vartelius ir — nei šis nei tas pa
sidarė.

— Negerai padariau, negerai... 
i Na. pamėginsiu būti vyras!

Įėjęs į vidų, kiek dirbtinai nu
sišypsojau ir tariau:

— Labas. Truputį pavėlavau...

tis daugiau ir daugiau ant visos 
kojos. Koja smarkiai pradėjo 
tinti.

— Na, tai kaip čia dabar bus, 
kad viena koja bus riebi, o kita 
ne? — juokavo mama. Tačiau, 
kaip dabar jau imu galvoti, pui
kiai atsimenu, kad mamytė jau ir 
dainuoti buvo nustojusi. Žiūrėk, 
jau ir atsisėsdavo dažniau ir net 
valandėlei, kitai, priguldavo. Jau 
ir mums, nežiūrint, kad ėjom į 
mokyklą ir tūrėdavome ruošti pa
mokų, vis dažniau ir dažniau ko
kio nors darbo surasdavo. Tai pa
daryk tą, tai šitą. Tai nunešk, tai 
atnešk.

Vaistai, kuriuos gaudavo iš 
vaistininko, atrodo, mažai tepa
dėjo, nes vieną rytą mamytė jau 
nebesikėlė. Tą rytą jos mėlynos 
akys buvo liūdnos, o aplink jas 
rausvumas, visai kaip kad paeže
rės prieš pat saulėtekį... Visa 
koja buvo sutinusi kaip kaladė. 
Spuogeliai atsidarė ir susiliejo į 
vieną, ištisą žaizdą.

Matėme, kad mamytė daug ken
čia, nors ir stengėsi to neparody
ti. Dirbti, aišku, ji beveik nieko 
nebegalėjo. Tačiau, kas mamą su
laikys? Ji ir prie lovos atneštas 
bulves nuskusdavo ir kojines su- 
adydavo ir dar prasimanydavo vi
sokio darbo, kurį galėjo dirbti

Mamytė iš karto nei neatsakė, 
nei nepasižiūrėjo. Ir vėl nejauku 
pasidarė.

— Mama miegi? — paklausiau 
kiek rimčiau.

— Kaip tau negėda? — Atsisu
ko mama į mane ir jos skruostais 
riedėjo ašaros. — Kaip tau negė
da? Štai tavo meilė ir rūpestis ser
gančia motina, štai tavo pareigų 
supratimas, tavo žodis!

To tai jau perdaug! Ką tai turi 
bendra su meile motinai? Nese
niai girdėtos draugų išmintys ėmė 
iš visų pusių plaukti į mano galvą.

“šį kartą netylėsiu”, — pagal
vojau. “Nesu jau aš toks blogas”.

— Mama, — tariau rimtai. — 
Visa bėda, kad motinos savo užau
gusių vaikų visiškai nesupranta.

— Užaugusių vaikų? • ' 
Mama surimtėjo ir išbalo.
— Nuo kada gi tu užaugai?
Mačiau, kad jai trūko kvapo.
— Jau pirmutinis įrodymas, 

kad tu dar vaikas, tai tavo šios 
dienos pasielgimas ...

— Taip mama manai. — sten
giausi kaip galima vyriškiau pa
sakyti.

— Eik ... Eik ... — pratarė ji 
ir nusisuko.

Nesupratau, ar ji mane barė, 
ar norėjo ką nors kita pasakyti. 
Valandėlę pastovėjau, patraukiau

Giliam širdies skausme
Panirusi,
Šventa...
Tai Tu, o Motina!

Maldaujančių
Ir prašančių akių — 
Šviesi viltis ...
Tai Tu, o Motina!
Skaistumo žiede
Didžios šviesos spindėjime!

PRANEŠIMAS

TORONTO NAMU.

SAVININKAMS
Visas Toronto Hydro-Electric sistemos personalas 
ir pagal sutarti dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems 
yra leistina Įeiti i jūsų namus, yra aprūpinti ir turi 
nešioti visą darbo metą oficialų ženklą.

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamas)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spal
vos ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų siste
mos tarnautojų, kuriems yra leistina patikrinti skaitliukus 
ar kitus elektros Įrengimus, naudotojų patalpose.

(Natūralaus dydžio)

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnau
tojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųstų 
atlikti darbą naudotojų patalpose.

Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnauto* 
jas ar norėtų Toronto Hydro reikalais Įeiti i jūsų 
namus,, turite prašyti parodyti ši oficialų ženklą, 
prieš Įleidžiant i savo namus.

Sis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

Toronto Hydro-Electric System
14 CARLTON STREET

Gyvenkite geriau naudodami elektrą 
- saugu, švaru moderniška
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Pavergtoje tevyneie t Maloniai kviečiame ;
visus Hąiniltuųo, Toronto ir visų kitų apylinkių lietuvius atsilankyti j

Lietuviai pasaulyje
i.

J. BAČIŪNUI, Čikagoje padaryta su
dėtinga akių operacija.

DR. K. AMBROZA1TIS paskirtas

JA Valstybės
j KUN. DR. T. NARBUTAS gegužės _ __
26 d mini savo kunigystės 25 metų ligoninės radi^pgijns ’d^
sukakti, šiuo metu jis yra Dayton, partamento direktoriumi. Ligoninė yra Ohio, šv. Kryžiaus liet, parapijos klę- lnd. mieste ir Jį įį 
bonas ir žurnalo “Lux Christi redak- ' ______
torius. Teologijos mokslą yra baigęs DVI GAUSIOS ŠĘIMOS ĄMERL 
Kaune Teol.-filosofijos fakultete, vė- KQN. — Baliui paskelbus prašylą 
liau studijavęs Romoj ir Santiago, Ci- buto » darbo garantijų gausia 
lėj, kur gavo teol. daktaro laipsnį, p. tremtinių šeimai, atsiliepę net septyni 

i Amerikoj buvo reikšminguose postuo- lietuviai. Patys tręrntmhi p^rįųko ša
še ir daug pasidarbavo Lietuvos garsi- v« globėjus. Gegužes 16 d. iš vokietinimui Atvykęs j JAV Išjungė j orga- jos į Niujorką atskrenda A. Ilginio ‘ 
i&cinį veiimą ir parašė visą eilę bro- J® «n»e«W *«bna. Ji neseniai atvykusi 
šiūrų anglų k. apie persekiojamą Lie- iš. Lietuvos. Ją globoti apsiėmė BALFo 
tuvą. T. Angelaičio slapyvarde išleis- į <“r- kwn‘ ’ • Martiųkųs.
dino atsiminimų knygą “Mes išlikome Tuo pat ių®tu pradėjo jieškoti gįųbe- 
gyvi”. Be to, jis bendradarbiauja ke- JU Dudėnų šeima — tėvai ir 11 vaikų 
liuose laikraščiuose, ju tarpe, ir “Tž”J Prancūzijos. Ją sutiko globoti ir
Mielajam sukaktuvininkui - ilgiausiu j įkurdinti P. Lengvinas, kuris turi savo 
metų Dievo ir tautos tarnyboje! vasarvietę netoli Čikagos — Lengvin 

Resort, Union Pier, Midi. Dudėnų
“KOL ŠIOJ ŠALYJE BUS KALBA- šeimos vizos ir dokumentacija dar te- 

MA LIETUVIŠKAI, ŠIS PASTATAS betvarkoma.
BUS LIETUVIŲ MALDOS N AMAI”.

. , , ........ s , .... ,. . — pareiškė prel. J. Balkūnas, Masphe- j Vokietija
zes 13 d., sekmadieni, 4 vai. p.p. Lie- me parapijiečiams ir visiems kun. dr. icanja, Italiją, Prancūziją, Ispaniją ir to parapijos klebonas, dėkodamas sa-! _ < .. ..

— ---- —r-------------- tuvių Namų salėje, 1292 King East, J. Tadarausko draugams ir pažįsta-! Portugaliją. Nuoširdžiai joms linkime vo parapijiečiams už talką naują lie- SENIŪNAI: Augsburgo seniūnu išrin-
Barkauskas nusiskundžia, ^kad ; į,© ragaišis, mokinių bulkutės ir dieti- rengia Hamiltono Liet. Bendr.-valdy- miems, kad birželio 17 d. ruošiamas I laimingai sugrįžti. Puikias jų garbei iš- tuviško stiliaus bažnyčią statant. ^tas dr. E. Selka, Neumųensterio — 

M dUona su alaus mielėmis. ■ ba. Programoj įžymi paskąitipinkė iš jo 25 metų sidabrinio kunigystės ju- į leistuves suruošė jų sesuo Asminavi-i
Parduotuvėse pasirodys nauji saldai- Otavos — dr. M. Paplauskienė ir su- bilėjaus iškilmingas paminėjimas. Tajčienė, dalyvaujant dideliam būriui jų lietuviškais simboliais — Vyties kry- niai —___ __ ________ ______________ ____—_________ «___:___ _ __ I__ >» ei. c* i ___ •_ •_ a a *

nių, Telšių, Biržų rajonų vykdomieji mukšnėlis 
komitetai lig šiol nėra parūpinę tinka- “Eglę 
mų patalpų civilinės metrikacijos biu- į 
rams, kuriuose galima būtų iškilmin- jų rūšių cigarečių. Tačiau pagrindinis 
gai švęsti civilines jungtuves ir civilinį dįmesyš, atrodo, skiriamas gėrimu mė- 
vardo davimą. Jis siūlo šį religinių gėjams. J. šipyla kalba apie punšą

PAS1TARIMAS IDEOLOGINIAIS įrašyt reikėtų nustebinančiai, įnunt- 
KLAUSIMAIS Iriai, nepaprastai, visus vaiitu^ užmir-

Lietuvos komunistai buvo susirinkę šus, gal ne į apačią eilutės kad riedė- 
pasitarti idealoginio darbo klausimais.! tų, o priešingai — iš apačios ijvir- 
Partijos sekretoriai, vis dar negalėda- šų..Sis J. Paleckio susidomėjimas 
mi užmiršti kompartijos XXII suvožia- Majakovskiu — geras ženklas, nes juk 
vimo, pasakė keletą ilgų kalbų.vimo, pasakė keletą ilgų kalbų. ir Majakovskis kadaise garbino komu- 

LKP CK sekr. A. Barkauskas nusis- nistų partiją, o vėliau, ja nusivylęs, 
kunde: “Tačiau vis dėlto katalikų baž- pats įvykdė savo paties egzekuciją... 
nyčia dar laiko savo įtakoje dalį gyven- . IFKA
toju. Atskiroms gyventoju grupėms1 „r, ..7^ ŽMOGUM
tam tikrą įtaką turi pravoslavų, senti-i Televąijm studija parode vaidmi- 
kiu bažnyčios, įvairios religinės sektos “**1 Pa8a J- Avyžiaus apysaką Žmogus 
ir bendruomenės ... Bažnytininkai, no- Į«eka *«<>«««» ’• kurtoje nagnnejamos 
rėdami išlaikyti savo pozicijas, naudo- s»l d,enW Lietuvos problemos. Pa»r’n' 
jasi kiekviena proga. Jie stengiasi vaiz- ūmius vaidmenis atliko Vąlst. akaŪe- 
duoti save vieninteliais dorovės saugo-!”11“*® dramos teatro aktoriai: A. Za- 
tojais ir gynėjais. Ypač dideli dėmėsi ,a”skas “ k®,.ukl® P*m»»M»ką, V. Mu- 
jie skiria jaunimui ir vaikams, steng- "aška ~ Partines organizacijos sekre- 
damiesi paveikti juos per tikinčius tė- »««■««>, St. Nosevičiute - kolukm pirmi- 
vus, žaloja vaikus. Reikia įtikinamai i ni"ko ž“®ns*r Spektakli paruošė nusi- 
parodyti, kokie žalingi yra tokių tėvų į Pe*n?s aktorius A. Kernagis.
veiksmai. Būtina geriau parodyti, kad NAUJOS GAMINIŲ RŪŠYS 
komunistinė ir religinės moralės nesu- ■ Liaudies ūkio tarybos maisto pramo- 
taikomos ...” Tai rodo, kad dar nevi- n^s valdybos viršininkas J. Šipyla pasa- 
sa Lietuvos jaunoji karta susižavėjusi k<jja “švyturio” skaitytojams, kad bus 
propagandos tikslams nukaltąją komu- pradėta gaminti 16 naujų rūšių duo- 
nistine^morale. nos-pyrago gaminių, jų tarpe Panevė-

ateistinėje propagandoje mažai daly !
vauja gydytojai, agronomai ir inžinie
riai. Kapsuko, Alytaus, Utenos, Rasei-

nuotaikingus šokius, 
kurie įvyk, ''Viętorio Doy" proga, gegužės 21 
dienq, pirmadieni, jaukioje "Brant Inn" salėje, 
Burlington, Ont.

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

Šokiams gros Benny Ferri orkestras; įvairus bufetas, turtinga lote
riją, laimės staliukai, įėjimo dovanos ir t-t. Pradžia 7 vai. vakaru-

HAMILTON, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimą gegu-} KLI2BQNQ JL’BILEJUS. — Praneša-; da aplankyti Vokietiją, Austriją, Svei

niai “Planeta”, ^Draugystė”, “Ser-
“Ąžuolynas”, I

“Gulbė”, “Kąštonąs”. _________________________________
Rūkoriams b,us išleista keletas naų- tuvių organizacijos, kurių esama 21.

Maldos namai išpuošti Įvairiausiais vėl perrinktas B. Oria, Gautipgeno — 
A. Kajutis.

OSNABRUECKO naujoji v-ba pasis
kirstė pareigomis: pirm. — “

Sk. St. žjais, Vytimis ir t. t.giminių ir pažįstamų.
MOKYT. L. VERBICKĄITĖ vasaros 

atostogų metu rengiasi vykti Europon 
su savo draugėmis. Jos aplankys visą 
eilę V. Europos kraštų.

LINKSMĄ NUOTAIKĄ turės kiek
vienas, kuris atsilankys i pirmuosius 
mūsų šokius, rengiamus Taupos Fondo, 
Hamiltono skyriaus v-bos, “Victoria 
Day” proga, gegužės 21 d., pirmadie-į 
ni, gražiausioje “Brant Inn 
Burlington, Ont.

Malonumui 
kestras, l . . . . __ _ __ __ ___
laimei — turtinga loterija, staliukai, ti.

! SOLISTAI: P. BIČKIENĖ, G. GIED
RAITIENĖ, IR A. BRAZIS dainuos 

i ALRK Vargoninkų S-gos 50 m. sukak-

telktinės vietos meninės pajėgos. Bus proga “Knights of Columbus” salėje 
karamelės pagerbtos gausių šeimų motinos. Prie ' įvyks banketas. Pąkvįętįmąi į banketą 

pagerbimo dedasi visos Hamiltono lie- gaunami pas J. Kšivickį, 491 Dundurn 
1______ __ 2_. St. S., tel. JA 9-9022; K. Norkų, 22 East

Motinos Dienos švenčių rengimas j 34 St. , tęl. 383-6597; Ų. Klevą, 49 De- 
prasidėjo gana seniai Amerikoj, Filą-f laware Av., tei. JA 8-1327; V. Kąžemė- 
delfijoj, o Lietuvoj jau nuo 1929 m. * 
Ši motinos paminėjimo tradicija pas 
mus buvo labai prigijusi. Lietuvis vi
są laiką rodė didelę meilę ir pagarbą 
savo motinai. Padėkime tą gražų pa- 

i

Vaitekū
nas, sekr. — Zelionka ir ižd. — Girtas.

LIET. JAUNIMO STOVYKLA švei-

VYT. SIRVYDAS, “Tž” ir daugelio 
kitų laikraščių bendradarbis, vienas iš 
“Vienybės” redaktorių, gegužės 20 d. 
minės vedybinę sukakti. Ta proga su carijoj. Nuo liepos 16 d. iki rugpjū- 
žmona jis atvyks į Niujorką savaitei 

• atostogų. Prie linkėjimų sukakties 
proga jungiasi ir “tėv. žiburiai”. Il
giausių metų!

V. ADAMKAVICIUS bal. 23 d. bu- 
salėje, vo nukviestas St. Joseph ir Benton 

Harbor Rotary klubo ir pasakė kalbą 
geras Benny Ferri or- apie sovietų užmačias, išsamiai išryš- 

gaivinantis įvairus bufetas, ■ kindąmas ir dabartinę Liętuvios padė- 

įėjimo dovanos ir kt. Pradžia 7 v. v. | ------------ --- --------------- ---------
Pelnas mūsų tėvynės laisvinimo rei

kalui.
Tad nuoširdžiai kviečiame visus Ha

miltono, Toronto ir visų kitų vietovių e , ...
lietuvius gausiai atsilankyti į šį paren-į‘ na H g c oo sa je. 
girną, kur tikrai kiekvienas linksmai!

čio 6 d- Šveicarijoje, Arozą vįętovęję, 
rengiama lietuviško jaunimo nuo 12 
iki 16 metų amžiaus berniukų ir mer
gaičių stovykla. Rengėjai — A. Boehm 
-Krutulytė, Nordheim-Westfalijos sri
čiai Į*LB Vokietijos Krašto v-bos ats
tovė.

BURGST^IFURTE išriplęta nauja 
apyl. v-ba: J. Žiemelis — pirm., L 
švirkšlys — sekr. ir V. Vitkevičius — 
ižd. Kontrolės ir šalpos koiųisijosna 
išrinkti: J. Bračiulis ir J. Markauskas.

. _______ _ DR. L. PĄŠAITIENĖ, dirbanti Ham-
ities minėjimo koncerte birželio 3 d. burge, Vasario 16 gimnazijai padova- 

- nojo 77 metrus staltiesėms specialios
. . . * medžiagos, kurią ji pirko vienoje Hąm-

------ -----  ---------- r* POVILAUSKAS, 72 m., mirė ba- burg0 krautuvėje su specialia nuolaida,
žymesni šio, šventė momentai buvo: Sa«Xtė - II premija. D Mieeikailė -1 Valaiti,. įteikdami pažadėta S200 ėekp * ’S? SfitSI š“ « ŽapEŽT"^' i.............

_______________ p. III premiją. Jaunesnių grupei paskirtapridėjo dar S300. L Markelis 1300) Laukiame risi Ačiū'’ Valdyba ! a. ern.vo - a- I MOKSLO METŲ BAIGIMO AKTAS 
Žiogienė — šeštad m-klos vaiku pasi- net šešios premijos: I laimėjo D. irpš St. Catharines savo prisidėjimą pa- ‘‘ * y . I DR. J. SIDRYS išspausdino laišką; vasario 16 gimn. įvyko bąlandžio 12 d.

.B. Norkutės, II—D. Augaitytė. III—S. • d;dmo dar $100. Naujais nariais su VELYKŲ BQBUTĖ jau iškeliavo iš Peoria> ni- laikraščio Register skilty-į
j Obelienytė. IV — R. Dirsytė, V — R J S100 įstojo Alt. Dirsė, Ant. Muliuolis. Hamiltono palikusi nudžiugintus vai- sr? Pataisydamas laikraščio klaidą, kad į Austral 113 
Augustinavičiūtė, VI — M. Jankauskai- j P- Lukošius, 14 Arthur St. So. (Ha-{ku(^įus susirinkę virš 100 mažų- nėra lenkų miestas. Laiško au
le. Vienas premijas skyrė mokyklos tė-i miltonę gyvena du Lukošiai Petrai); jų hamiltoniečių pasitikti Bobutės. ku-S t?ri»s Pabrėžė, kad miestas yra lietu 

itkęliavo lydima dviejų zuikučių. *r vadinasi V ilnius.
KUN. DR. P. CELIEŠIUS East Chi

apeigų kopijavimą perkelti į klubus ir «DainaVa”, “Vilniaus kokteili”, “Mū- 
sų midutį”, “Lietuvišką kalvadosą” ir 

. “Lietuvišką romą”. Jis taip pat pasi- 
j giria, kad jau padėtos ketvertui ipetų

kultūros namus.
KOMBINATO KOMBINATORIAI
Auščiausiojo teismo išvažiuojamoji ... . .

teisminė kolegija baigė svarstyti Kau- Pastovetl Pirmosios “Lietuviško vis- protį išlaikyti gausiai visi ateidami 
no mėsos kombinato kombinatorių by- stat*nės... —vkst šį minėjimą. Ę. M.
lą. Valstybinių lėšų grobstyme dalyva
vo mėsos kombinato vyr. prekių žino
vas Juozas Tamašauskas, kombinato 
dir. pav. Kazys Vanagas, Vilkijos raj. 
gyvulių supirkimo bazės vedėjas Juo
zas Liutkus ir jų bendrininkai. Šie 
kombinato kombinatoriai suktų kombi
nacijų dėka iš valstybės pasiglemžė 
virš pusantro mil. rb. .

Prekių žinovas J. Tamašauskas nu
baustas augšviausįa bausme —- sušau-; 
dymu, dir. pavad. K. Vanagas — 15 ,
metų pataisos darbų, supirkimo bazės 1 Bobutes atsilankymas p
vedėjas J. Liutkus — 13 metų pataisos - _ ......
darbų. Smulkesnėms žuvelėms pagal margučių ndmejimas. mar-
jų užimtas kategorijas duotos mažės- SucllI varžvbos ir vaikų vaišės, 
nės bausmės. Iš visų nubaustųjų atima-! Šventė gražiai pasisekė — sutraukė 
mas turtas. Sprendimas neapeliuoja- ’ nemažą mažesnių ir didesnių vaikučių . ; - - ... T p
mas. būrį. Jų šventę atidarė P. AugaitisJ T-1 -

šešt. m-klos tėvu komiteto pirm. Pa- j ^as SUCiare Skautų Aido ir _ 
“GYVENIMO VARDU” ’ sirodė ir Velykų Bobutė, apsirengusi į P^umeratos. knygos ir gražiai ihus-

—vkst— šį minėjimą.

ką, RR 2, Fruitland, Ont., tel. TW 4- 
1112; K. Simutį, 124 Wellington St. S., 
tel. JA. 2-8742; K. Meškauską, 22 Ru
therford Ave., tel. JA. 8-2886.

Ęe to, pakvietimai gaunami sekma
dieniais po kiekvienų pamaldų parapi
jos salėje. Maloniai prašome pakvieti
mais pasirūpinti iš anksto, nes ir vie
tų skaičius yra ribotas.

Jųbilęjui ruošti komitetas
VAJUS TAUTOS NAMAIS 55-toj sa

vaitėje davė SI 100 ir nuo jo pradžios 
— $62.300. Didelė padėka D. Daugi-

Delhi - Tillsonburgo apylinkėje
Eilėraštį “Mėnulis” deklamavo J. Ka
zakevičiūtė. . —;------  T"-” —r t- -~r~7

Daug margučių primargino vaikai ■ nienęi (300) iš St. Catharines, pridė- 
jų varžyboms. Vyresnių grupėje su ujusiai dar $200 ir tuo būdu pasieku- 
šavo margučiais dalyvavo j. Stonkus, ■ šiai pilną nariui leidžiamą serų normą 
laimėjęs antri metai I oremija. B. Au-i— $500. Geroji dr. O. Valaitienė ir J.

.. _  ■___ ... ___:___r_i_:

III premiją. Jaunesnių grupei paskirta» pridėjo dar $300. L. Markelis (300)*

DELHI-TILLSONBURGO APYLIN
KĖJE ĮDOMI VAIKŲ ŠVENTĖ. — 
Balandžio 29 d., Atvelykyje, saulėtą ir 

. šiltą popietę, Delhi šv. Kazimiero salė- 
' je Įvyko graži šios apylinkės vaikų 
šventė.

B. Norkutės, II—-D. Augaitytė. III—S: i d;dmo dar $100. Naujais nariais su

Valstybinė grožinės literatūros lei- . lietuviškais tautiniais drabužiais, at- 
dykla išleido Justo Paleckio poezijos vvkusi tiesiai iš Lietuvos, nešina sun-! 
rinkini “Gyvenimo vardu”. Net urėdą- k‘oku krepšiu dovanų vaikams. Ji gra
mas ką veikti Augščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininko kėdėje, nes vi
si sprendimai padaromi Maskvoje ir 
juos belieka tik pasirašyti, savo tuš
čias dienas J. Paleckis mėgina pri
dengti poezijos skraiste. Didelį dėmesį 
jis skiria Majakovskiui: “Gal apie jus

., ir iš Toronto Br. Mikšys. LN a
Eglutės” i v'ba visiems nuoširdžiai dėkoja! j Vežimėlį pilną dovanėlių traukė taip!

NAUJOJI B-NĖS V-BA, perėmusi pat.du zuikučiai. _ Vaikai sujaudintom cago lietuvių parapijoj išgyveno 11

r j JONĖ MAZAUSKAITĖ į Australiją 
atvyko iš Punsko. Ji atvyko į Australi- 

į ją Liutikų rūpesčiu, kurie, pareiškė ne
turėję jokių asmeninių sumetimų ir 
norėję tik pasitarnauti bendruomenei.S".0.1' ’53K5 P«eiis. prisiuntė ši malum, LN vbai i ; metu. Dabar gi - jis išvyko į -Daina.. Perthe

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

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

sios giesmės.
Kaina $1.85

»skirti komisiją sudarė p. Vyšniaus
kienė. p. Grincevičięnė, p. Lukošius

! žiai papasakojo, ką matė Lietuvoje: ra-; *r Jtun’ Gutauskas.
i gino vaikus kalbėti tarp savęs tik lie-’ Nepaprastas vaikų susidomėjimas 
; tuviškai. Vėliau padeklamavo įdomu’ buvo margučių ritinėjimu. Kiekvienas 
! eilėrašti apie žvėrelius. ‘ ‘! -aleJ° ^mėginti laimę po kelis kartus.
i .. ‘ , x . Ritinėjimui prietaisa ir margučiu parū-
. Vaikų chorelis, paruostas mokytojų. pino p Augaičiai pabaigojė šventės 
; Z. Augaitienės, E. ^Augustinavičienės,»įvyko vaišės, kurioms lėšų parūpino 
• ir E. Kairienės, akomponuojamas B. ‘ mokyklos komitetas.
; Augaitytės, labai gražiai padainavo i
“Linksma diena mums nušvito”. “Dai- ’ MOTINOS DIENA — MOKYKLOS 
nininkai mes maži”, “Norėčiau aš ke- DARBO PABAIGA. — Šiuo metu mo- 
liauti ’ ir ‘Ant kalno karklai siūbavo’J kvkia ruošiasi Motinos Dienai ir mo- 
Eilėrašti “Pavasaris svetur" padekla-:. “,, . ’ u mT>* ♦ o i u- ta i kyklos darbo užbaigai. Tai bus gegužesmavo R. Dirsyte. Pianinu skambino D. * ‘ _ ■ . .
Augaitytė. Labai gražiai paskaitė savo! d. 5 v. p. p., Delhi miesto savival- 
rašinį “Velykos Lietuvoje" R. Augus- dybės salėje. Paskaitą apie motiną

Norkus; mokyklos moki
niai dainus. deklamuos, šoks tautinius

-- ‘j šokius. Visi lanką mokyklą gaus po
jaunas artojas savo į mažą, pastatomą tautinę vėliavėlę.

LONDONO VYSKUPIJOS LIETU
VIŲ DIENA. — Ryšium su popiežiaus 
Pijaus XII enciklikos “Tremtinių šei
ma" 10-ties metų sukaktimi, Londono 
vysk. J. C. Cody, norėdamas arčiau pa
žinti įvarių tautybių katalikų imigran- 

, tų gyvenimą, iškėlė mintį, lead kiekvię- 
na tautybė suruoštų savų ^ięną. kurio-, JntyaiU5 Iluosnuus aciu.
je ir jis norėtų dalyvauti. Lietuvių die-j Daiktinei loterijai po $5 aukojo 

i na norima suorganizuoti rudeniop kai į Qran(1 Ęotel sav A Narųševičįys 
• praeina didieji vasaros darbai. Šioje j apkstyvesnės išeivijos nuoširdus liet.
į dienoje turėtų dalyvauti Lppdpnp vys- ‘ręįkaĮų ėmėjas Ant. Baubhį. K. Gru- -lanKe oeveiK V1S1 SI0S negausios Kolom- 
kupijos lietuviškosios kolonijos. Sven- !ri7in<;kas LN prižiūrėtojas, paaukojo i jos vaikai, baigia šiuos mokslo metus 

j tei vieta numatyta Delbi, Ont., kur ran- j0 patįes ^arbo puikų kryžių ir dar 4 j gegužės 12 d. Bus pranešti egzaminų 
dasi sv. Kazimiero parapija. Čia suda- sa ęjartx) yętfingus drožinius.: rezultatai nažvmėiimu įteikimas ao- 

! rytas komiteto branduplyą, į kuri bus Onutė prfeiužtė puikiu raudo‘ ’ paz3'meJ,mų Jteikimas’ ap 
'•.........................  -•-*------------- Imkėiimais: | dovano,.mas premuoms ger? moky.

grama. Daugiau žinių bus ąpaudoje. sįems šėrininkams šešių mętų sukak-

tinavičiūtė. “Margučių daužtyneš” atli-: skaitys M. 
ko E. Dirsė ir St. Obelienis. A. Vyš-: t ■ • - • 
niauskas pagrojo akordeonu, vos pa- . .. 
keldamas dideli muzikos instrumentą, i 
J. Kazakevičius. ;
farmoje, padeklamavo eilėraštį “Aš Į 
artojas". Pianu duetą atliko D. ir B.| 
Norkutės. Dialogą “Zuikis Puikis" da
vė E. Obelienytė. ir A. Vyšniauskas. 
Melodeklamacija “Trakų pilis” —R. 
Auguštinąvičiūtės ir D. Miceikaitės.

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

Canada.

APATINIAI BALTINIAI
GP2-5

KOJINĖS

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 v;či fca’dai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios modos baldus.

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

: drabužiais ir baltu nuometu. Ji pirmą va” prie Manchester, Mich., kur dar-j
kartą pasirodė Hamiltone. buosis lietuviškojo jaunimo tarpe kaip! MIRĖ L. VACBERGIENĖ - SAVIC-

rinnmiuKui. to v’ieno veiksmo scenos dvasios vadas ir stovyklos administra-! KAITĖ kovo 29 d. Melbourne; 41 m.
Perimdami pareigas, norime pade-! vėzdelis “Velykos” D. Augienės, kurį torius. Ta proga balandžio 29 d. para- amž. Į Australiją buvo atvykusi 1948. 

koti Tamstai ir visai Valdybai už at- išpildė jaunučiai ir moksl. at-kai. Pa- pijos patalpose jam buvo suruošta iš
liekamus didelius darbus. Lietuvių Na-; E- Gudinskienė ir L. Verbickai- leistuvių vakarienė, 
mai yra mūsų kultūrinė ir ekonominė i _ • 
tvirtovė.

Linkime sėkmės ir ryžto Jūsų užsi 
brėžtame darbe.

VI. Kažemėkas, pirmininkas.
A. Garkūnas, sekretorius”.

Sis trumpas, bet labai nuoširdus!. - - . - , -- __
laiškas yra didelė LN v-bai moralinė p° Rėkute. II N. Varanaviciu- 
parama ir parodo B-nės v-bos vyrų gi-1 ir V’ Kazeme^as- Reikia ste
lų patrijotizma. • .. . VT ..į jimais mažosios V. Riekutes. Tikrai,

LN SUKAKTUVINIS ŠOKIŲ VA-į jos margučiai buvo patys gražiausi! 
KARAS bal. 28 d., nors atsilankiusių ? Konkurse dalyvavo 14 vaikų. Margu- 
skaičiumi buvo negausus, bet praėjo j čių vertintojų komisija susidėjo iš: Z. 
jaukioje nuotaikoje. Dalyvavo 61 sve- Rickienės, J. Mikšio ir J. Varanavi- 
čias ir gauta apie $80 pelno. i čiaus. ?

Šia proga malonu nuoširdžiai pade- Po programos pasilikę vaikučiai žai- į ša kaYvisfra “j Tyšli^vorrašta?’—: Tuo reikalu — net ‘slapta mitingą bu- 
koti J. šarapnickui už suorganizuotą i dė ratelius, šoko ir dainavo. V. , da’r nespaUsdinti ar atspausdinti leidi- i vę padarę ir taręsi, kas daryti prieš 
po^vardu^tiku S25 vertėsTtaliukJ ’ KAZIUKO MUGĖS metu įvykusioje' ”iuose- laikraščiuose, periodikoje ar grįžtanti, kad jis nepasakotų, ką ten 
L? S20 staliuką aukojo Alf šilinskas’. 1®^®* »« v.isi atsiė”*ė savo fantus’ I J*tUr’ bŪSh Klekti atSkir0Se į“’ 1?gyV®nęS: 
savininkas Ąlgo Masonary Construe- Antra-^ Premiją lietuvišką kryze-; • • drfs burnos atidaįytĮ-
tion Co.; J. G. Skaistys Insurance ’ laimėjo Aloyza o Viskontas. b p - — - -
Ągęncy ir Concession Garage paauko-! 
jo $12 staliuką; §hur-Heet Sales $10! 
auka paliktą pinigais. Visiems LN rė-:

i mčjąms nuoširdus ačiū!

raštą: - •
"hamiltono Lietuvių Na 
Piimininkui.

įtraukta kitų bet. kolppijy atstovai, i 
išdirbta galutinė lietuviu dienos pro- i

______ - _*__2^ • —. - • v _ 2.. *_ _ • • UI 4 '
£ " - O1
Užmegsti ryšiui rašyti: kun. J. Gutaus- 
kas, P. O. Box 909, Delhi, Ont. Kor.

ELEMENTORIUS E
IŠMOKYS VAIKUS 

LENGVIAUSIAI SKAITYTI
Paruošė žinomas pedagogas 

IGNAS MALėNAS 
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” Brooklync, N.Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Italijoj. 
Kaina $2.50.

* Gaunama adresu: 
ATEITIS, 910 Willoughby Ave., 

Brooklyn 21, N.Y. 
ir pas platintojus.

KULTŪROS VAKARAS Melbourne 
jo programoje 
” — muzikos,.

j kęs j Vilnių, kur išbuvo 7- dienas. j dainų ir kūrybos, vadovaujant neseniai. ,r

įvyko balandžio 14 d
D. MISIULIS, čikagietis, buvo nuvy-; buvo “Žvilgsnis į praeiti” 

►s i Vilnių, kur išbuvo 7. dienas. Mi-1 dainų ir kūrvhos. vado va u
. Mergaičių šokį paruošė A. Mik-į 

; šiene. Vaizdeliui dekoracijas nupiešė,
St. Dramantas. ’ ' t j

Po vaidinimo Bobutė apdalino vai- ' .. , . . . . , .u - , j t- _ . T ; Papilę, deja, gavo atsakymą, kad tenai
^Pleinys perskaitė1 margučiu premijas: oeileidžiama. Tada jo giminės atvažia- 

. < - , T ‘ T ... ve i Vilnių. Motina net kelias dienaslaimėjusiu pavardes. I premija laime-j .* . * - .. .- pabuvojo su sunum. Kitokių nemalonu- E>raZIIIja 
mu Misiulis pavergtoj Lietuvoj netu-

ibėtis nepaprastais meniniais sugebė- rėjo, tik jam širdį skaudėjo kad nega- 
~ --- ----- Įėjo pamatyti savo gimtojo kampelio.

VET. GI D. D-JOS ČIKAGOJE v-bą maliūnas. Tai yra pirmoji šeima, iš 
sudaro: J. Motiejūnas pirm., V. daugelio po karo ten nuvykusių, ku- 
Bagdonas — sekr. ir L. Krįaučeliūnas rįaj pasisekė gauti leidimas grįžti at- 
— narys. gaj Apie grįžimą išgirdę vietiniai lie-

V. TYSLIAVIENĖ ir SŪNUS prane- ’ tuviai komunistai pasijuto nęjaukiai.

j X 9 nui lOMUtU •- -j VI AIVĄ 11

;siujis norėjo aplankyti savo gimtąją j iš Kanados atvykusiam teis. F. Valiui 
-----  jr paS^atyta S. Čiurlionienės komedija 

Kuprotas oželis”, rež. N. Cininui. 'E.

WELLAND, Ont.
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS. — 

I Lietuvių šeštad. mokykla, kurią uoliai 
lankė beveik visi šios negausios koloni-

Geriausi linkėjimai LN v-bai ir vi- j ”*4f* £ P° to ekskursija Į Ameriką. 
-• - -- - J Mokyklos vedėjas ir mokytojas T. B. 

Mikalauskas, OFM, kuris L. Bendruo
menės valdybos pakviestas mielai ap
siėmė tą sunkų darbą, važinėti iš St. 
Catharines į Wellanda pamokom.

ties proga!”
Visa eilė tautiečių pąręmė loteriją 

j mažesnėmis aukomis. LN v-bps vardu 
nuoširdžiai Tamstoms dėkojame!

Staliukų loteriją pravedė A. Kauš-
• pėdas, padedant St. Rimkienei, D. Jo- 
i nikįcpci ir Alb. Pilipavičienę!. Jų lai
mėtojais išėjo Ciparis už $25, P. 
Karcckas $20 ir Alf. Silinskis $12. Bu
fete talkino nariai iš St. Catharines,

i vąd. J. šarapnickui, D. Dauginienė, 
j Grigas, Bogušis ir L. Markelis. Visiems 
nuoširdus ačiū!

Vakaro metu svečius pasveikino K. 
Mikšys ir St. Bakšys, nuoširdžiai pra

rydami .visomis jėgomis remti šiemet 
; planuojamų naujų LN* statybą.
I Naujų LN statyba artėja. Visus ma-
• loniai prašome neatidėliojant paremti 
jų finansavimą. Visi LN v-bos nariai 
prašomi iki gegužės pabaigos surinkti 
bent po $500.

LŲCIJĄ IR GENĖ SKRIPKUTĖS 
Velykų pirmą dieną išskrido 6 savai
tėm į Europą. Atostogų metu jos ža-

Geriausias 
atostogų poilsis
CAPE COD KURORTE lietuviškoje 
viloje. Prie Atlanto. Ištaiginga vila. 
Erdvūs kambariai. Gražus pušynas 
— parkas. Paplūdimis peštiem 5 
minutės. Šilta 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,

8# Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass., USA. Tel. AV. 8-5989. 
Nuo birželio 16: “Audronė” — Jansonas,

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Čod, Mass, USA.

GRĮŽTA IŠ “RAUDONOJO RO- 
• JAUS”. Laivu iš pavergtos Lietuvos 
į i Braziliją su šeima grižo Antanas Ta-

Mes jam duosim tiek, kad jis ne
toks buvęs 

M. L.”LIET. GEN. KONSULO DR. V. raudonųjų nutarimas. 
DAUŽVARDŽIO pagerbimui rengti 
k-tas vakarienės-akto pajamų perteklių Indija 
S699,84 paskyrė Lietuvos paviljonui 
š. m. Čikagos tarptautinėj prekybos pa-1 LIETUVIS MISIJONIERIUS Tėvas 
rodoj įrengti. ■ D. Slapšys dirba Catholic Church, Ra-

! hata, Dt. Ahmednager, India. Jo darbo
REPORTAŽO MEISTERIU — laiky- sąlygos sunkios. Pvz. rašo apie atna- 

tinas dr. J. Prunskis. Pvz. neseniai jis šautas šv. Mišias po atviru dangumi: 
turėjo pasikalbėjimą su Čikagos moks- • 
leivėųris ir parašė tuo reikalu reporta
žą. Jo viso teksto neminėsime, tik mer- 
gąičių atsakymą į klausimą: “Ką tė
veliai daro, kai neklausot?” — “Ne
kalba. Tai daugiausia motinos ginklas. 
Tas daro įspūdį, žiūri į tave. Taip ne
jauku namuose. Tėvelis tai pasikalba, 
išsiaiškina. Tai geriau negu pykti, rė-

Vjeta buvo nelabai graži, kaip B»et- 
lėjaus tvartas, tįk lauke. Netoli buvo 
pririšti gyvuliai bei mėšlyno kruvbš. 
O altorius —^tar šonu apversta lova. 
Bet gal Dievas į. tai žiūri su didesne 
meile kaip j gražias mūro bažnyčias”....

Dviem misijonieriam tenai reikia 
aprūpinti apie 7.000 katalikų, 360 kv. 
mylių plote. Be to, trys m-klps su per 
_________ _____________j 
per 200 vąikų. Šv. Mišias ųž namų ten
ka laikyti 48 vietose.

T. J. SVIRNELIS dirba Don Bosco 
šcool D.ibrugąrh, Assam, India. Ten 
yra pastatyta nauja didėle mokykla. 
Abu misijonieriai reikalingi parautos.

kaut ar grasint. O, kartais, supykę ir. 700 mokinių, taip pat bendrabutis su
rikteli: “Von iš akių!”

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei Įvairioms kitoms progoms — 
europietiška me Ir kanadiškame stiliuje.
Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

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

128014 KING ST. EAST, NAMŲ: WH. 5-8483
HAMILTON, ONT. . GRIMSBAY, ONT.
Telefonas LI. 9-8643 — skambinant palikti savo numerį.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės Ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST, ROOM 13. --------- Telefonas JA. 7-5575

WINNIPEG, Man,
VAIDINIMAS. — Balandžio 28 d. 

parapijos salėje ateitininkų sendrau
gių pirm. J. čingos rūpesčiu buvo su
vaidinta Anatolijaus Kairio 3-jų veiks
mų komedija “Diagnozė”. Vaidino: 
Petrą Naujokaitį — Vai. Rutkauskas. 
Kostę Naujokaitienę — Z. Dielimnkai- 
tienė, Birutę Naujokaitytę — E. Fede- 
rienė, Joną Budrį — J- Demereckas, 
Augustiną Kaunaitį — St. Ramanšaus- 
kas, Matą Jankų — J. Vaitekūnas. Vai
dybai vadovavo Eug. Federienė. Gri
mavo — L. čingaitė, sufleravo — A. 
Rutkauskienė, bilietus platino — J. 
Malinauskas, bufetą tvarkė — V. Kriš
čiūnas ir K. Mažeika, drabužinę prižiū
rėjo — V. Armanavičius.

Po vaidinimo, grojant “Astradai”, 
smagiai pasišokta. Telegrama artistus 
sveikino veikalo autorius Anat. Kairys.

PARAP. PAVASARIO ?ANKIETAS 
Įvyks gegužės 12 d. vakare. Gros “Ast- 
rada”.

GEGUŽINĖS PAMALDOS yra kas 
vakarą 8 vai.

Otava. — Didžiausio skaičiaus 
imigrantų Kanada sulaukė 1913 
m. Tais metais iš viso atvyko 400. 
000 asmenų.
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Skyrių tvarko Birutė Mažeikienė

Jurgis ir Alytė svekuna 
mamytę, 
Duoda jai abudu po gražiau* 
si? gėlę, 
Linki daug daug laimės ki
tais įdėtais vėlei, 
žada vis klausyti, visada 
daryti, 
Kaip mamytė moko, kaip 
mamytė geidžia, 
Būt gerais vaikučiais, gerais 
mokinukais, 
Niekad neū^nirštb kad jie - 
•— lietuviukai, 
Mylėti Dievulį, gerbti tėveli 
Ir vis prisiminti savo tėvų

Džiaugiasi mamytė, vaikų galvas glosto. 
Tokie jų žodeliai jai mieli be galo.
Už turtus didžiausius, ųž karaliaus sostą 
Nemainytų niekad šitos laimės savo.
UŽ gėles kvapniausias, už žiedelį rožės 
Mamai JT meilesnis lietuviškas žodis, 
Ištartas meilingai jos vaikelių lūpom, 
Atpildas grasiausias — neveltui juos supo, 
Pęr naktis lingavo, uiiego nemiegojo, 
Dabar tesidžiaugia mamytė geroji.

Mamytė 5
Kas paleido kaip margą drugelį 
Mane žemės žieduos paskraidyti, 
Kas pasauliui nežinomą kelią 
Man parodė?—Mamytė, mamytė! 
Kas perdien su manim nepailsus 
Bėgo, bėgo kaip laimės saulytė, 
Per svajonių ir pasakų tiltus 
Auksinius? — Tai mamytė, 

mamytė!
Kas šiltais patalėliais paklojo 
Man sapnų, tų gražiųjų, lovytę? 
Kas, kaip angelas sargas, rymojo 
Per naktis prie manęs? — Tai 

mamytė!
Vytė Nemunėlis

IDainuok, motule
I Dainuok, motule, man dainužę 
Apie tas lygumas žalias, 
Kur bitinėliai soduos ūžia, 

Į Kur sesė skina rūteles.
I Dainuok, motule, apie gėlę,
Į Kur dėvi šilko rūbelius.
Dainuok, dainuok man, motinėle, 
Apie tuos margus paukštelius. 
Kurie sugrįžta iš toliausia, 
Išsiilgę tėviškės laukų.
O aš dainuosiu tau, mieliausia, 
Kaip su tavim gyvent jauku. 
Kaip tavo meilė nuolat šviečia 
(r nuolat veda ji mane 
I ten, kur Vilija mus kviečia, 
Kur skaisčios vilnys Nemune.

L. Žitkevičius

Pas mama geriausia
Ant upelio kranto, tarp žalių 

pušaičių stovėjo namelis su rau
donu stogeliu. Jame gyveno ma
ža mergytė su savo mamyte. Kol 
mamytė dirbdavo, mergytė žais
davo upelio pakrantėje, rinkdavo 
gėleles, akmenėlius, o pavargus 
atsiguldavo ant pievelės ir klau
sydavos paukštelių čiulbėjimo.

Vieną kartą mergytė po pievelę 
bebėgiodama, peteliškes bevaiky
dama toli nuklydo nuo namų. 
Vaikščiojo, vaikščiojo po mišką, 
kol pavargo ir atsigulė pailsėti.

žiūri mergaitė—nematyto gra
žumo gėlių krūmas. Rodos, jo čia 
nebuvo. Iš kur jis atsirado? Bet 
tai dar neviskas. Krūmas sušlamė
jo, prasiskyrė ir išėjo iš jo graži, 
brangiais drabužiais pasipuošusi,' 
Su karūna ant galvos, moteriškė, j

— Einam su manim, — sakoj 
— ąš tave nuvesiu į savo rūmus. 
Rasi ten viską, ko tik širdis trokš
ta ir būsi himinga.

Moteriškė paėmė ją už rankos 
ir abi atsidūrė stebuklingoj pily. 
Visur žėrėjo auksas, sidabras, vi
si buvo išsipuošę brangiais dra
bužiais. Bet pily buvo tamsu, niū
ru ir nekvepėjo gėlės, nesigirdė
jo nei vieno paukštelio balselio.

Mergaitę aptaisė kuo gražiau
siai, privalgydino Įvairiausiais 
skanėstais, ir ją atsivedusi mote
riškė, kuri buvo tos pilies valdo
vė, tarė:

, — Vargingas tavo gyvenimas ir 
vargšė tavo mamytė negalėjo tau 
viso to duoti. Pasilik pas mane 
ir visko turėsi. Turtinga mano pi
lis, tik vaikų aš neturiu. Tavo juo
kas ir krykštavimai pralinksmins 
mane ir visus pilies gyventojus.

Visi mylėjo mergaitę, visi jai 
pataikavo, kad tik ji pily pasilik

tų, kad tik prasijuoktu ir pilies 
niūrumą nuskaidrintų.’ Bet ne
mieli buvo mergaitei nei gražūs 
rūmai, nei brangūs drabužiai, nei 
skaniausi valgiai. Mamytės ilgė
josi, sugrįžti i savo vargingą na
meli troško. Pievos gėlelės ir pa
upio akmenėliai buvo jai daug 
mielesni, negu visi deimantai, ku
riuos jai sunešė pažaisti. Ir taip 
liūdėjo, taip nelaiminga buvo 
mergaitė, kad pagailo jos pilies 
valdovei, ir ji tarė:

— Matau, kad negera tau pas 
mane. Eik namo pas savo ma- 
mvtę. V • • a»

Atsibudo mergaitė ir žiūri, kad 
miega ant pievelės. Čia pat ir jos 
namukas raudonu stogeliu. Kokia 
laimė! Nei pilies, nei aukso, nei 
deimantų! Parbėgo greitai namo, 
apsikabino mamytę ir sušuko:

— Kokia aš laiminga, kad tu 
ne karalienė, o mano mamytė!

Astuonios didžiosios sunkenybės
Po ilgokos pertraukos Toronto 

Lietuvių Dramos Sambūris “Sie
tynas” vėl išėjo i sceną, §.m. ba
landžio mėn. 1 dieną suvaidinda
mas K. Ostrausko trijų veiksmų 
dramą ‘.‘Kanarėlę”. Šią proga ten
ka pasidžiaugti, jog Sambūris ran
kų nenuleidžia, bet karts nuo kar
to vis pastatė "Vieną kitą veikalą. 
O juk tenka sutikti, kad sietynie- 
čių darbo sąlygos yra tikrai ne
pavydėtinos. Vadinasi, šie žmo
nės — jaunesni ir senesni, — ne
paisydami jokių kliūčių, veržiasi 
į scenos šviesą, idant joje paten
kintų savo dvasinį goduli ir savo 
kūrybinių pastangų žiupsniu pa
pildytų lietuviškos kultūros lo
byną.

O tas mažas žiupsnelis argi ne
primena mums anos palyginimo 
vargšės moters skatiko, kuris kai- 
kuriais atvejais buvo vertingesnis 
už didžturčio denarą.

Su tokia, tatai, nuotaika tenka 
priimti ir vertinti Toronto vaidi
lų veiklą. Betgi, iš kitos vėl pu
ses, reikia žinoti, jog tas suvar
gusios moters skatikas tik anuo 
momentu įgavo didelę vertę, kuri, 
tačiau, nereiškė, kad ateityje ne
galės būti padvigubinta, trigubin- 
ta ir t.t. Vadinasi, dvasinių ver
tybių seikėjime ribų nėra: “"..siek 
ten, kur vyzdis nepasiekia ...”

Kūrybinio vyzdžio nukreipimas 
begalybės keliu nėra toks lengvas 
daiktas, kaip atrodo. Jis ypač 
sunkiai yra įmanomas betkokios 
meno srities mėgėjui. Čia tat ir 
tenka dirstelti į vieną kitą sun
kenybę, kuri atėjo i galvą, stebint 
sietyniečių paskutinį vaidinimą.

Veikalo idėja. — Rodos, taip 
yra lengva atspėti, ką autorius no
ri savo veikale pasakyti. Bet taip 
tik rodos. Faktinai tiesioginės vei
kalo idėjos kartais tenka gerokai 
oajieškoti, ypač sunkesniuose vei
kaluose. “Kanarėlę"’ dėlei min
ties kondensuotumo ir simboli
nių bei psichologinių motyvų gi
lumo tenka priskaityti prie sun
kiau įkandamu darbų.

Ar sietyniečiai įsigilino į šio 
veikalo esmę ir ar teisingai ją 
perprato? Atrodo, kad ne'. Nes 
aktoriai savo vaidyboje buvo foto- 
grafiškai užfiksavę varganą elge- 

! tų buitį, bet jos nesujungę su idė
jine tikrove. Galbūt dėlto daugu
ma ir žiūrovų po vaidinimo, tiesa, 
laimingi paliko salę, bet nepatyrę 
ikro/Aos ies~s.

Tai kokia gi šio veikalo genera
linė mintis? Štai ji: vyksta kon
fliktas tarp gėrio ir blogio. Gė
rio pusėje stovi laimė, kurią sim
bolizuoja kanarėlė, ar dar. geriau 
— jos giesmė, o blogio.— neda
lia, paremiama pavydo. Nedalia 
užtvenkia visus kelius. į laimę ir 
paskandina žmogaus laimės lūkes
čius, ilgėsi ir pagaliau net vilti. 
Taip sudužo ir galingas laimės il
gesys nelaimingo neregio elge
tos. Rodos, jau jau įsigijo jis ka
narėlę. kuri jo laimės sampra
toje turėjo nuskaidrinti vargano 
gyvenimo dienas, kurių jis ilgė
josi nuo pat savo vaikystės, bet 
nedalia ištiesė pavydo ranką ir 
giesmininkę kanarėlę pakeitė i 
čirškūną žvirblį, tą kasdieninio ir 
nuobodaus gyvenimo palydovą. Ir

“Sietynui” “
dar daugiau — toji pati tąmsybių 
dalia per vieną naktį išplėšė iš jo 
ausų klausą ir jam nutilo net ir 
sąšlavyno žvirblio čirškėjimas. 
Tai šiurpi žmogaus gyvenimo dra
ma, kuri tęsiaši per visus tris 
“Kanarėlės” veiksmus ir kurią 
turėjo perprasti ir išgyventi kiek
vienas aktorius.

Taigi, veikalo minties atradi
mas, jos perpratimas ir įsijungi
mas į jos realią situaciją ir buvo 
pati pirmoji kliūtis, kurią labai 
sunku neužkabinus peršokti.

Pajautimas svetimos tikrovės. 
— Aktoriai puikiai mokėjo savo 
roles ir sklandžiai perteikė veika
lo eilutes, betgi nė vienas jų sce
noje netapo tikruoju elgeta, atsto
vaujančiu “Kanarėlės” dvasiai. 
Reiškia jie nepakankamai įsigili
no į elgetos buitį ir nepajautė jų 
gyvenimo pulso. O tai juk ir yra 
taip pat vienu iš svarbiausių akto
riaus uždavinių scenoje: ne nu
duoti, bet tapti.

Judesių laisvė. — Nervų įtem
pimas suparalyžuoja judesį sce
noje. Gatvėje, autobuse, namuo
se ir visur ten, kur neseka žiūro
vo akis, žmogus yra savo judesių 
karalius. Nors labai dažnai jie yra 
negrakštus, bet laisvi, nesuvaržy
ti. Visai kas kita scenoje, kur 
vyksta psichologinis įtempimas 
tarp žiūrovo ir aktoriaus, judesys 
sustingsta ir netenka grakštumo 
bei išraiškos.

Nors sietyniečiai “Kanarėlėje” 
judesį buvo gerokai apvaldę. bet-’ 
gi jis buvo nekalbus.

Epochos pažinimas. — Dažniau
siai scenos meno mėgėjas praei
ties Įvykius, nuotaikas, gyvenimo 
būda ir t.t. perteikia savo kartos 
įpročiu. Žinoma, tai pažeidžia ano 
laikotarpio ir vietos dvasią. Sa
kysim. “Kanarėlės” veikėjai bu
vo gerokai sumiesčioninti ir suda
bartinti. Net išorinė tiesa nebu
vo tinkamai atkurta: scenos ap
statymas, drabužiai, grimas.

Veiksmo statiškumas. — “Ka
narėlės“ problema yra sprendžia- i 
ma labai ribotomis techniškomis! 
psichologinėmis ir žodinėmis prie
monėmis. Tiesa, jos yra pakanka
mai efektyvios ir vaizdžios litera
tūriniu atžvilgiu, betgi jų trūku
mas scenoje labai apsunkina ak- 
tcr?u-"'ėgčj'' kadangi ši trūkumą 
jis turi papildyti savo, vaidybinė
mis priemonėmis — atitinkamos 
aplinkos ir nuotaikos sukūrimu, 
judeso. gesto bei bruožų raišku
mu ir kitais psichologiniais niu
ansais. Olai padaryti mėgėjui juk 
yra persunku. Taigi, šią sunkią 
naštą ir sietyniečiams buvo sun
koka išvilkti.

Balso egzaltacija. — Tai pana
šus reiškinys, kaip ir judesių ap
valdyme. Kiek silpnesnis aktorius 
negali scenoje natūraliai išsireikš
ti ir tiek. Tarytum liežuvis būtų 
sustingęs, kaip po danties apma- 
rinimo. Tai irgi Įtemptų nervų 
pasekmė. Vadinasi, žmogaus ner
vai scenoje yra labai didelis fak
torius ir ypač scenos mėgėjas 
juos turi priversti paklusti savo 
valiai. Priešingu atveju aktoriaus

Kanarėlę”

Stasys Yla

Prof. V. Čepinskio
kelias - nuo
bedievybės iki
Kristaus

u.
Vincas Čepinskis buvo neabejotinai augštų kvalifika

cijų mokslininkas. Vysk. Pr. Būčys ji pavadino “Lietuvos 
fizikų vadu”. Fizikos mokslus jis buvo baigęs Rusijoje, 
Petrapilyje, ir tris mętųs gilinęs Šveicarijoj bei Vokie
tijoj. Beveik be pertraukas, ligi ateidamas j Lietuvos uni
versitetą, jis dirbo savo specialybėje ir ligi mirties patva
riai gilino savo sritį.

Kaip daugelis jo studijų meto gamtininkų, taip ir jis, 
susidarė materialistinę - mechąnistinę pasaulėžiūrą, o vi
suomeniškai apsisprendė už socializmą. Prieš I D. karą 
jis buvo aktyvus bendradarbis socialistinėje lietuvių 
spaudoje, o po karo atstovavo socialistąms Lietuvos sei
me bei vyriausybėje. M. Biržiška “Tremties metuose” 
tvirtina, kad jis, besikuriant Vilniuje lietuvių masonams, 
taip pat dalyvavęs.

Kryžius socialdemokrato kambaryje
Žiūrint logiškai, jo santykis su religija turėjo būti pei- 

giamas. Greičiausiai toks ir buvo jaunystėje. Bet vėliau 
faktai rodė ką kitą. Vienas dalykas galėjo daug ką ste
binti, kad jis po 1920 metų savo darbo kambaryje laikė 
kryžių. Kryžius tais laikais retai buvo pastebimas kata
liko inteligento bute, o Čepinskis buvo viešai žinomas, 
aktyvus socialdemokratas.

Tuo laiku pas jį gyveno jo brolio dukra, kurią jis leido 
Į mokslus ir globojo, nes jos tėvas buvo miręs. Mergaitė 
gyxeno pas profesorių ligi ištekėdama, ir jai niekad ne
kilo klausimas, kad dėdė būtų netikintis. Kartą, kai ji 
buvo 16 metų, dėdė jautėsi nestiprus. Jis pasišaukė ’ją 
ir tarė:

- Klausyk, Elona, tu neturi tėvo ir gali netekti ma
nęs. Vieno prašau, neužmiršk, jog tikėjimas gyvenime 
yrą viskas.

Lietuvos delegacijoj pas popiežių
Lietuvos seimas 1924 ar 1925 .siuntė savo delegaciją 

i Romą pas popiežių Pijų XI. Delegacijoj dalyvavo ir 
prof. Čepinskis, kaip socialdemokratii frakcijos narys. 
Kai delegacija grižo, berods “Lietuvoje” tilpo jos vizito 
aprašymas, kuriame, be kitko, buvo pasakyta, kad po
piežius buvęs labai malonus ir delegacijos nariai visi iš 
eilės pabučiavę popiežiui žiedą. Po poros dienų “Lietu
vos Žiniose" pasirodė piktas ir kandus straipsniūkštis, 
kuriame buvo puolamas ypač prof. Čepinskis. Girdi, kaip 
jis, laisvo galvojimo žmogus, galėjęs laižyti popiežiui 
“pantafli" ir tuo negirdėtai save pažeminti. Netrukus ta
me pačiame dienraštyje pasirodė ir profesoriaus atsaky
mas. kuriame jis pripažino tikrai bučiavęs popiežiui žie
dą ir bučiavęs ne tik kaip delegacijos narys, bet ir kaip 
Čepinskis. Tuo jis išreiškęs bendrą lietuvių ir savo asme
ninę pagarbą popiežiui. Jei straipsnio autorius pats turė
tų progos pamatyti baltąjį, seneli, pajustų, kokia žmogiška 
šiluma, kilnybė ir atvira širdis iš jo dvelkia. Tada jis 
kitaip bylotų apie dalyką. O jis pats, jei vėl lankytųsi 
pas tą seneli, dar kartą jiadaryhi tą patį. To jis nesi- 
gėdinąs ir kiekvienas garbingas žmogus to gėdytis ne
turėtu.

švietimo ministeris, nepaisęs savo partijos
Prof. Čepinskis, kairiosioms grupėms laimėjus seimo 

rinkimus 1926, tapo švietimo ministeriu. Jo žinion atsi
dūrė visos mokyklos, kurių direktoriais buvo ir kunigų. 
Vietiniai' socialistai ir liaudininkai ėmė atvirai kalbėti, 
kad tokie direktoriai netrukus bus pašalinti iš vietų. Ma
rijampolės mokytojų seminarijos direktorium tuo metu 
buvo kun. P. D. Jis nutarė vykti į švietimo ministeriją. 
Nuvykęs padavė savo kortelę sargui. įraukiančiųjų buvo 
daug, bet švietimo ministeris priėmė kunigą be eilės.

— Pone ministeri, — kreipėsi kun. P. D., — politinė 
padėtis pasikeitė ir aš manau, kad man reikėtų trauktis 
iš pareigij.

— Kodėl? — nustebo Čepinskis. — Ar dėlto, kad esate 
kunigas? Aš esu jūsų viršininkas ir įsakau: Tamsta pa
lieki savo vietoje.

Prpf. Čepinskis ėmė darytis kontroversinis asmuo pa
tiems socialdemokratams. Jis elgėsi kitaip, negu reikala
vo partinė linija. Savo paskaitose ir raštuose skelbė kito
kias pažiūras. Jis kritikavo mechąnistinę pasaulėžiūrą, 
nes ji naikinanti etikos pagrindą kėlė dvasios primatą.

nes civilizacija be dvasinių vertybių einanti smukimo 
keliu/ Berods 1928 socialdemokratų spaudoje pasirodė 
kito garbaus profesoriaus Step. Kairio, partijos lyderio, 
apgailestavimas, kad jų partijos eiles palikęs ilgametis 
narys prof. Čepinskis.

Lemiantis straipsnis apie Dievą
Tais metais “Židinyje” prof. Čepinskis paskelbė savo 

garsųjį straipsnį “Didžioji Realybė". Šis straipsnis pasi
darė dėlto garsus, kad iš jo išsirutuliojo reikšmingas dia
logas tarp autoriaus ir kito mūsų mokslų pirmtako A. 
Jakšto. Jakštui pasinxle, kad autorius nepakankamai ski
ria religijos ir mokslo ribas. Tai viena. Antra, kad jis 
maišąs asmeninio Dievo sąvoką su Dievo suasmeninimu. 
Čepinskis atsakė Jakštui:

— Mano giltu įsitikinimu, negalima griežtai išskirti 
religijos ir mokslo sričių. Tos dvi sritys susiduria, ir yra 
visa eilė problemų, kurias galima išspręsti tik šiom sri
tim bendradarbiaujant.

Dėl asmeninio Dievo ir jo suasmenininmo jis pa
st ebėjo:

— Mes įsivaizduojame asmenišką Dievą pagal mūsų 
asmeniškos individualybės supratimą. O tas supratimas 
labai ir labai ribotas. Aš neneigiu asmeniško Dievo, lx't 
Dievo asmenybė man neaiški. Aš ir pabrėžiu tą savo ne
aiškumą vartodamas žodžius plataus, bet neaiškaus tu
rinio, kaip Didžioji Realybė.

Žodis “realybė" esąs labai įprastas mokslininkui ir 
filosofui, o ypae fizikui. Fizika ir chemiką laiko realiu 
visa, kas pasižymi tvarumu, kas nesikeičia vykstant viso
keriopom atmainom. "Taigi, ir Didžiosios Realybės es
minis bruožas yra tvarumas". Taip religijos ir mokslo 
klausimą esą sprendžia ir didieji fizikai, kaip Ernestas 
Mach, Oliver Lodge ir Whitehead. Jų veikalus jis turįs 
ir iš Vieno jų — Whitehead — paėmęs “Didžiosios Rea
lybės" terminą.

— Kiekvienam aišku, — rašė jis, — kad mokslas, filo
sofija ir religija turi bendras sąlyčio sritis, laikyti, kad 
mokslo, religijos ir filosofijos srityrs yra griežtai atskirtos 
viena nuo kitos^ reikštų tokią pat klaidą, kaip tvirtinant, 
jog dujiška, skysta ir kieta medžiagos būklė yra griežtai 
atskirtos ir kad tarp tų būklių nieko nėra bendra. Tikru
moje, kaip sako poetas, Alles sich zum Gtinzcn wcbt, 
Eins in dem Andcren wirkt und leht. (Viskas audžiasi vi- 
sumon, vieningai kitame veikia ir gyvena. Red ). B.d.

suvaidinus
kalba tampa egzaltuota, arba at
miešta patosu, ir tai pakenkia vai
dybos rezultatui, ši sunkiai ap- 
valdoma savybė buvo stipriai jau
čiama visuose “Sietyno” pasta
tymuose.

Kalba. — Veikalo “Kanarėlė” 
kalba yra puiki: vaizdi, skambi, 
poetiška. Betgi scenoje ji neteko 
gyvybės dėlei blogos tarsenos, 
kirčiavimo ir nevykusio balsinės 
tonacijos pakeitimo, kuris ypač 
buvo jaučiamas Jokūbo vaidme
nyje.

Stagnacija. — Visokio meno 
mėgėjų tarpe yra įsigalėjęs blo
gas reiškinys manyti, jog beveik 
kiekvienas jų esąs pasiekęs augš- 
tą meninį lygį ir kad dar daugiau 
šioje srityję tobulėti jau nebeten
ka. šis nelemtas manymas (ir dar 
jeigu prie jo pridėsi nedrausmin
gumą) tampa visokio sustingimo 
motyvu.

Nusiminti netenka. — Būtų la
bai netikslu manyti, jog šių eilu
čių paskirtis yra sietyniečius “su
dirbti”. Visiškai ne. čia tik pri
menamos kelios kliūtys (o, jų esa
ma žymiai daugiau!), kurias mėgė
jui sunku nugalėti, bet nėra ne
įmanoma. be to, jos yra bend
ros visiems mėgėjams, ne tik sie
tyniečiams. Antra vertus, “Siety
nas” scenos mėgėjų sambūrių ei
lėje, anaiptol, neužima paskutinės 
vietos. Jis veikiau yra pirmaujan
tis. Tai ypač matyti iš “Kanarė
lės” pastatymo, kuris buvo vienas 
geriausiai nusisekusių sambūrio 
istorijoje. Tai kas, kad neapsiei
ta be klaidų. Klaidų tik tinginiai 
nedaro. O’pagaliau iš klaidų juk 
mokomasi. Tik reikia jas atrasti 
ir pažinti.

Individualios pajėgos. — “Ka
narėlę” vaidino patys iškilieji 
“Sietyno” vaidilos: St. Ramanaus

kas — Juozupą, V. štuikys — Ro
ką, V. Rukšys — Jokūbą.

V. štuikys “Sietyne”, regis, yra 
naujokas, betgi scenoje, prityręs 
vilkas. Jo vaidyboje trūksta nuo
saikumo. Atseit, truputį persi
stengia.

St. Ramanauskas, kuris kartu 
šį veikalą ir režisavo, žinomas iš 
seno. Jis turi nemaža šlifo scenos 
mene, betgi šiek tiek pervieno- 
das. Visur lengvai atpažinsi Ra
manauską. Jam reikia išsilaisvinti 
ir iš patosinio išsireiškimo prie
monių.

Didelę pažangą vaidyboje pa
darė V. Rukšys. Anksčiau jis pri
klausė prie silpnesniųjų. Jau 
“Juodvarniuose” jis pasireiškė 
kaip geras pasakos sekėjas, šį 
kartą jis “išsilaikė” per visą vei
kalą. Betgi jaučiama stoka giles
nio scenos meno pažinimo. Jo 
trūkstant, prasiveržia tam tikras 
žalumas. Be to, tobulintina balsi
nė dikcija.

Pati jauniausia aktorė D. Gir- 
čytė, suvaidinusi Aneliukę, yra 
dar silpnutė. Betgi jos drąsa pa
dės jai pažinti scenos uždavinius 
ir ateity taps stipria sietyniete.

Vaikai neparengti. Nors čia jie 
visi turėjo tik statistų roles, betgi 
ir statistai turi būti apšlifuoti.

Jagėlos grimas veido bruožų 
neišryškino, bet juos paslėpė. Šia 
proga tenka pastebėti, jog ir dra
bužiai, nors suplyšę ir sulopyti, 
bet ne “ubagiški”, o veikiau “un- 
riški”.

S. Ramanauskui scenos dekora
vime nebuvo galimybės pasireikš
ti, betgi elgetiško paprastumo ne
išlaikė. Manytumei, jog tokią ply
tą ir šiais laikais daug kas norėtų 
savo “katidžiuj” turėti.

M. Jarašiūnas, dabartinio “Sie
tyno” ir viso šio pastatymo pečiai, 
savo dideles pastangas visai be 
reikalo apvainikavo gėlių įnešimu 
i sceną. A. Kalnius

Elgetos Rokas — V. štuikys, Jokūbas — V. Rukšys ir Juozupas — 
St. Ramanauskas džiaugiasi nauju Įnamiu — kanarėle.

Kultūrinėje veikloje
KUN. DR. J. GUTAUSKO paruošta 

maldaknygė mokyklų vaikams jau at
spausdinta. Ji pavadinta “Dievo vai
kas”. įrišta kietais viršeliais, 127 psl.

MIRĖ DR. BR. PENKAUSKAS ba
landžio 19 d. Lietuvoje. Jis buvo 
Mokslų akademijos eksperimentinės 
medicinos instituto direktorius. Gimęs

Visa eilė spalvotų iliustracijų dail. Tel. 
Valiaus. Paaiškinimai atspausti raudo
na spalva. Spaudmenys ryškūs ir dides
ni už įprastinius. Maldaknygėje sudė
tos maldos, labiausiai reikalingos mo
kinio gyvenime. Išleido “žiburių” b-vė 
— 941 Dundas St. W„ Toronto, Ont., 
Canada. Tekstą surinko “Žiburių” 
spaustuvė, atspaude J. Danaičio ir Co. 
ofsetinė spaustuvė “Time-Press”.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS 
buvo prisiglaudęs šv. Kazimiero sese
rų vienuolynui priklausančiose patal
pose Čikagoje,. Prireikus tų patalpų 
vienuolyno reikalams, JAV LB centro 
valdyba išnuomojo kitas patalpas, į ku
rias archyvas jau persikraustė.

Archyvo vadovybė labai dėkinga šv. 
Kazimiero seserų vienuolynui už dau
gelį metų nemokamai duotas patalpas, 
šviesą ir šilimą; taip pat už dovanotą 
inventorių — spintą, du stalu, penkias 
kėdes ir kt., o LB centro valdybai — 
už išnuomotas patalpas.

Naujas adresas: Pasaulio Lietuvių 
Archyvas, 2655 West 69th Street, Chi
cago 29, Ill.

Neturint nuolatinio darbininko, me
džiagos sutvarkymas užtruks ilgesnį 
laiką. Turį neatidėtiną reikalą, gali 

, pasiteirauti, skambinant 776-1275 arba 
^rašydami nurodytu adresu.

Istorinę medžiagą prašoma siųsti 
taip pat 'naujuoju adresu.

V. Liulevičius, PLA direktorius
D,AIL K. ŽOROMSKIO naujoje stu- 

j dijoje, 257 W. 14th St., Niujorke, gc- 
' gūžės 6 d. atidaryta jo darbų paroda, 
kurią globoja Niujorko LB apygarda, 

j Paroda truks iki gegužės 20 d.

A. KUPREVIČIAUS piano koncertą 
balandžio 8 d., The Town Hall, Niu
jorke, nors ir santūriai, bet ir su dė
mesiu recenzavo didieji Niujorko dien
raščiai “NY Times” ir “NY Herai Tri
bune”. Juose sakomą, kad čia rašoma, 
taikant aukštosios klasės nfcnininkams 
skiriamą mastą.

ALG. MACKAUS poezijos knygą, 
kurioje tilps poemos “Neornamentuo
tos kalbos generacija” ir “Auginti
niai”, leidžia Liet, studentų Santara.

1907 m. Krasnojarske ir 1931 m. bai
gęs mediciną Irkutsko med. institute. 
1947-57 m. laikotarpyje buvo sovieti
nės Lietuvos sveikatos ministeriu. Me
dicinos mokslo daktaro disertaciją ap
gynė 1961 m. Palaidotas Vilniaus An
takalnio karių kapinėse. E.

STUDENTŲ DRAUGYSTĖS SAVAI
TĖ įvyko Vilniuje. Iš įvairių respubli
kų į Vilnių atvyko studentų grupės, 
200 žmonių choras iš Ukrainos. Lietu
vių studentų grupės išvyko į Ukrainą, 
Estiją. Taline įvyko jaunimo solidaru
mo pareiškimai prieš kolonizmą ir už 
“taikingą sambūvį”.

ST. PILKOS 40 metų meninio darbo 
sukakčiai paminėti k-tas bal. 14 d.. 
Jaunimo Centre, Čikagoj, suruošė reči
talį, kuriame dalyvavo pats sukaktu
vininkas; deklamavo Maironį. Šekspyrą 
ir kt. Programoj dar dalyvavo R. Mas- 
tienė, mezzosopranas, komp. VI. Ja- 
kubėnas, E. Blandytė ir J. Raudonis.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTAS š.m. numato išleisti apie 630 
jaunų specialistų. Balandžio antroje 
pusėje institute vyko diplomantų skirs
tymas. Daugiausia institutas išleis in- 
žinierių-mechanikų — 176.

PRIEŠ VELYKAS KAUNO IR VIL
NIAUS TEATRAI pastatė: J. Grušo 
pjesę “Prof Markas Vidinas” (Kauno 
dramos teatre), amerikiečių dramatur
go T. Williams pjesę “Orfėjus nusilei
džia į pragarą” (rež. R. Juknevičius, 
pagr. vaidmeny akt. A. Bružas; pastatė 
Vilniaus dramos teatras), o Vilniaus 
operos ir baleto teatras pastatė bale
tą pagal K. Goldoni “Tariamasis suža
dėtinis” (pastatė B. Kelbauskas; dirig. 
Chaimas Potašinskas, su baleto art. H. 
Kunavičium ir kt.). E.

VILNIUJE SURENGTA DAILĖS sa
vaitė. Gyventojai plakatais kviesti lan
kytis dailės parodose. Ta proga Vil
niaus dailės muzėjuje surengta Latvi
jos satyros darbų paroda. Parduotuvių 
languose galėjai matyti dailininkų 
skulptūros, keramikos, metalo dirbi
nius. E.

E N U S
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4*4645, po 6 v. v. tel. LE. 3*4037 
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• Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W.
BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

MIM1CO
$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 RŪBŲ KRAUTUVĖ
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

BLOOR — MARGUERETTA
50 pėdų pločio prie 135 pėdų gylio 

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PASTABOS, pastabėlės
EDVARDAS SULAIT1S

PAMINĖTAS PABALTIJO MOTERŲ DEŠIMTMETIS
Gegužės 5 d., šeštad., su dera

mu iškilmingumu buvo paminėta 
Pabaltijo Moterų Tarybos veiklos 
Kanadoj 10 metų sukaktis Toron
to Estų Namuose. Iškilmę atidarė 
pirm. A. Kopmanis, pakviesdama 
prisiminti mirusias nares. Pagrin
dinė kalbėtoja M. Jurma, estė, iš 
Vašingtono gana plačiai nušvietė 
kultūrinę veiklą išeivijoj Pabalti
jo tautų. Iš jos paskaitos susidarė 
gana optimistiškas vaizdas. Estai 
ypač veiklūs Švedijoj, o lietuviai 
su latviais Amerikoj. Savo paskai
tą ji baigė Sibiro maldaknygės pa-

Tarp jaunimo ir senimo vykstanti 
kova (jeigu taip mes galime pavadin
ti tarpusavio trintį, o kaikuriais atve
jais — ignoravimą) nėra naujas reiš
kinys. Tačiau šiuometinėje išeivijos 
(ypatingai Amerikos lietuvių) veiklo
je jis labai pastebimas.

“Laiškai Lietuviams” 1962 m. ba
landžio mėn. žurnalo redaktorius J. 
Vaišnys, S. J.*, straipsnyje “Praeitis 
ir dabartis” šiuo klausimu rašo:

“Kaikurių mūsų organizacijų vado
vais vis dar yra renkami vyresnieji, 
manant, kad tik jie gali tinkamai ko
voti už mūsų lietuviškus idealus. Jau
nimo kratomasi, nes jis juk nepažįs
ta mūsų buvusių papročių, jam yra 
svetimos mūsų tradicijos. Kitur eina
ma į kita kraštutinumą — vengiama 
vyresniųjų, nes jie juk atsilikę, pase
nę*? jiems nesuprantamas šių dienų 
gyvenimas.”

Kas darytina? — kyla klausimas. Į 
tai autorius atsako:

“Bet visuomet tiesiausias yra vidu
rio kelias. Laimingos tos organizacijos, 
kuriose sugeba bendrauti vyresnieji 
su jaunesniais. Vyresnieji iš jaunimo 
geriau pažįsta šių dienų nuotaikas, o 
jaunimas iš vyresniųjų išmoksta gyve
nimo patirties ... Jaunimas lengviau 
įves vyresniuosius į dabartinį šių kraš
tų gyvenimą1, kuris pirmu žvilgsniu 
atrodo toks svetimas ir nepatrauklus. 
Tik abiem ranka rankon dirbant, mū
sų organizacinė veikla klestės.”

Prie šių žodžių nieko nebūtų galima 
pridėti, nė atimti. Belieka tik ta link
me eiti.

do, yra 
batas.

artimiausias argumentas ...

yra mūsų studentija? — tęs--Kokia
kime savo klausimų - atsakymų seriją. 
Atsakymui pasirinkome studentę — 
Galiną Petrauskaitę, — kuri savo, te
gul ir vienašališkose bei pesimistiško
se pastabose, apie studentus labiau stu
dentes, taip išsireiškė:

“Taip, mes esame savo tautos, savo 
pasaulio ateitis: cigaretė vienoj ran
koj, eoektailio stikliukas kitoj. Nuobo
dumu miglotos akys, moderniausia šu
kuosena, dirbtinas šypsnys. Tik širdy
je jaučiame savo gyveninio tuštumą ir 
beprasmiškumą”.

“Didmiesčio kabaretuose, smūklėse, 
monotoniškuose susibūrimuose, Ame
rikos hėdonistiškoje, malonumo sieki
mui pavestoje aplinkoje dingo mūsų 
pareigos ir atsakomybės jausmas tė
vynei, pasauliui, sau. Dingo ta stu
dentiška dvasia, kuri degė Lietuvos 
laisvės kovose; kuri sužibo Vengrijos, 
Lenkijos, Pietų Korėjos ir Turkijos 
studentų sukilimuose; kuri kadaise no
rėjo ir sugebėjo pakeisti ir patobulin
ti mūsų pasaulį”.

Kiek yra tiesos šiose pastabose," pa
liksime spręsti skaitytojams, kurie, be 
abejonės, sutinka ir stebi mūsų stu
dentus. Gal kas nors atskleis ir kitą 
paveikslo pusę?

Afrikai laisvė, 
Lietuvai vergija

(Atkelta iš 1 psl.) 
megatoninės bombos sprogimus 

(Naujojoje žemėje lydėjo diplo
matiniai grasinimai Suomijai, 
Skandinavijai ir Baltijos erdvei.

Jau minėtas “Dagens Nyheter” 
šia proga Maskvai pasiūlė kroko
dilo ašaras sau pasilikti, juo la
biau, kad rusai amerikiečių ban
dymus laiko patogia priedanga sa
viesiems pradėti. Esą, galima da
bar tik turėti vilti, kad abi didžio
sios galybės, užbaigusios naujųjų 
bandymų serijas, vėl galės pradė
ti derybas, kaip išeiti iš užburto 
rato.

Chruščiovas norįs derėtis
Jei tikėti naujausiais spaudos 

pranešimais, Chruščiovas pats no
ris derėtis. Ir, būtent, dėl trijų 
priežasčių. Pirmiausia, sovietų 
vidaus ūkio padėtis: norint dau
giau gaminti maisto produktų bei 
plataus vartojimo prekių, reikia 
mažinti karines išlaidas. Toliau 
kintantys santykiai su Kinija ver
čią saugotis perdidelės trinties su 
JAV. Nors tie santykiai, esą, pa
staruoju metu pagerėję, visdėlto 
rusams atima tiek energijos, kad 
Įtampos sumažinimas Vakaruose 
jiems pageidautinas. Pagaliau, 
Vakarų valstybių nenuolaidumas 
Berlyne Chruščiovą verčias keisti 
taktiką.

Argumentai, kaip matyti, gana 
Įtikinantys, tik reikia pastebėti, 
kad pačios žinios semtos iš ang
liškų šaltinių, kuriems ir čia kar
tais prikišamas sąmoningas opti
mizmas, kiek tai liečia visokias 
derybas. Tuo tarpu ir šiemet Ge
gužės 1-sios parade Raudonojoje 
aikštėje Kremliaus ponai grūmo
jo savo raketomis “Vakarų impe
rialistams”, o marš. Malinovskis 
išrėžė tokią karingą kalbą, iš ku
rios, priešingai, galima spręsti, 
tik jau ne apie koki nors ginkla
vimosi siaurinimą.

Popovas tebesiautėja
Tuo tarpu Popovo ženkle pra

dėtoji Lietuvoje “kriminalinių 
bylų” serija nesibaigia. Kauno 
mėsos kombinato tarnautojų byla 
pasibaigė mirties sprendimu bu-

minėjimu. (Gaila jos nebuvo paro- dėjėlė” ir “Sadutė”. Gaila, kad 
dojej. Esą ja naudojasi ir “Ameri- nebuvo, scenos ir teko šokti salės 

........vidury, atstumus kėdes. Paaiškini
mus apie taut, šokius anglų k. da
vė V. Judzentavičiūtė. Iškilmin
go akto pranešėja buvo J. Plo- 
rins, kuri kalbėjo taip tyliai, kad 
tik priekinės eilės galėjo girdė
ti. Po oficialiosios dalies buvo pri
ėmimas, kurio metu pabaltietes 
turėjo progos pabendrauti.

Sukakties proga Estų Namų II 
a. buvo surengta rankdarbių paro
da, kurioje pabaltietes išstatė bū
dingesnius dirbinius, jų tarpe ir 
kaikurias knygas bei laikraščius. 
Skyriai nebuvo gausūs ekspona
tais, bet dailiai, rūpestingai su
tvarkyti. Buvo matyti nemažai 
lankytojų, taut, drabužiais pasi
puošusių moterų ir visa eilė fo
tografų. ’

Praėjęs dešimtmetis rodo, kad 
pabaltietes sujungtomis jėgomis 
yra deramai prisidėjusios prie pa
vergtų mūsų kraštų laisvinimo 
veiklos. Jos yra užmezgusios ry
šius su Įvairiomis kanadiečių org- 
jomis, Įstaigomis, vyriausybėmis, 
ir kiekviena proga kelia savo bal
są prieš pavergėjus. Pabrėždamos 
šio pobūdžio veiklą, tarybos na
rės, kalbančios visų Kanadoje gyr 
venančių pabaltiečių vardu, pri
ėmė rezoliuciją, sakančią, kad ko
munizmas gresia pasauliui ir kad 
visi bendrom jėgom turi prieš ji 
kovoti. B v.

kos Balsas” ir kitų kraštų radijai 
bei spauda. Visur ji kelia nuosta
bą. Be to, ji perdavė JAV pabal
tiečių moterų tarybos sveikini
mus. Padėkos žodį tarė S. Butke
vičienė ir Įteikė gėlių.

. Iškilmės proga pakeltos Į gar
bės pirmininkes: estė J. Paets, 
latvė A. Gailite ir E. Jurkienė - 
Jurkevičienė. Jos buvo tos orga
nizacijos steigėjos Kanadoj 1952 
m. Pirmoji pradžia organizacijos 
siekia Esslingen tremtinių sto
vyklą, kur 1952 m. kovo 8 d. bu
vo padėti pagrindai. Moterys, emi
gravusios JAV įsteigė vieną org- 
jos šaką, atvykusios Kanadon — 
kitą. Pagerbtųjų vardu padėkos 
žodi tarė jauniausioji — E. Jur
kienė.

Pabaltietes sveikino: latvių pa
storius Lūsis, Estijos konsulas 
Marcus, Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, Toronto burmistro 
vardu M. Curtis, radijo komenta
torė Hyder, Pabaltiečių Federaci
jos vardu Upeslacis. Taipgi buvo 
perskaityta visa eilė sveikinimo 
telegramų.

Meninę dalį išpildė estų solistė 
E. Weskimets, pianistė V. Tensu- 
da, latvių pianistė I. Didrichsons. 
Hamiltono liet. taut, šokių grupė 
“Gyvataras”, vad. p. Breichma- 
nienės, labai stilingai pašoko taut, 
šokių; ypač Įspūdingi buvo “Au-

SPORTAS

turi būti laisvo krašto laisva 
Tai geras klausimas, ar ne? 
Į ji atsakys?

Kokia 
spauda? 
Bet kas

Čia pasitaikinsime “Register and Tri
bune” dienraščio (Des Moines, lova), 
kuris savo paskelbtoje linijoje į šį 
klausimą atsako tokiais žodžiais.

“Mes tikime į visų žinių pateikimą 
bešališkai ir objektyviai žinioms skir
tose skiltyse.

Mes tikime į išreiškimą mūsų pačių 
nuomonės galimai įtikinamiau bei sti
priau. bet visa tai apribojant redakci
niu puslapiu.

Mes tikime į pateikimą mūsų skai
tytojams kitų žurnalistų minčių, re
prezentuojančių visas svarbių kontra- 
versinių klausimų puses, kad mūsų 
skaitytojai galėtų pasidaryti išmintin
gesnius sprendimus.”

Kaip gi atrodytų jeigu kaikurie lie
tuvių laikraščiai šiame krašte pradėtų 
rašyti savo “Mes tikime ...“ Atrodo, 
jog daugumas augščiau pateiktų punk
tų turėtų skambėti kaip tik atvirkščiai. 
Negana to, pas mus ir toks dalykas 
kaip žurnalistinė etika, atrodo, mažai 
kam yra suprantama. Jeigu vienas 
laikraštis straipsnių serijoje pradeda 
viešai mokyti kito laikraščio redakto
rių ką ir kaip anas turėtų rašyti ir re
daguoti, čia yra peržengiamos betko- 
kio padorumo ribos, jau nekalbant 
apie paprastą kolegiškumą.

Mes girdėjom apie vieną garsų vyrą, 
kuris nerasdamaš įtikinamų argumen
tų ir nenorėdamas leisti kitam pasisa
kyti, nusimovė savo batą ir juo pradė
jo daužyti stalą. Argi netokį pat vaiz
dą sudaro mūsų kaikurie laikraščių 
tvarkytojai, kuriems prie širdies, atro-

Nugirstas pasikalbėjimas :
— Kodėl neaukoji savo tūkstantinės - . - . . . . T

Milijoniniam Fondui? ' vusiam vyr. prekių žinovui Juozui
— AŠ laukiu iki 999 tautiečiai Įneš | Tamašauskui, kiti kaltinamieji 

savo tūkstantines, kadangi noriu būti i nuteisti ilgametėmis “pataisos 
žmogumi/ padariusiu reikšmingiausią ! darbų” bausmėmis. Kiek Švelnes- 
įnašą. Tada gal mano pavardė bus taip 
gausiai linksniuojama, kaip ir fondo 
sumanytojo!

Pokalbio dalyviai išsiskyrė patenkin
ti savo sąmojumi...

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruotės šiuo me

tu bus vykdomos antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 7 vai. v. Rennie par
ke. Ten pat vyks ir vaikų žaidimai bei 
pratybos.

Lauko teniso treniruotės bus vykdo
mos pirmadieniais ir trečiadieniais Tri
nity parke, ten pat kur jos buvo vyk
domos praėjusiais metais.

Krepšinio treniruočių iki sekančio 
sezono daugiau nebebus.

Stalo teniso komandinės pirmeny
bės, kurios turėjo įvykti praėjusį sa
vaitgalį Clevelande, atšauktos. Pirme
nybėms teužsiregistravo Vyčio ir žai- 

1 bo komandos. Praėjusį šeštadienį To
ronte'įvykusiose prieauglio klasės pir
menybėse E. Sabaliauskaitė junior 
miss klasėje laimėjo pirmą vietą, o V. 
Nešukaitytė laimėjo antrą ir antrą vie
tą midget klasėje. A. Krašauskas ju
nior klasėje laimėjo antrą vietą ir 
midget klasėje pirmą. Sekmadieni su
augusių varžybose E. Sabaliauskaitė 
rungtynėse su forais laimėjo pirmą 
vietą.

Jaunieji stalo tenisininkai A. Kra
šauskas, E. Sabaliauskaitė ir V. Nešu
kaitytė šį ketvirtadienį pakviesti į 
miesto iškilmingą pasižymėjusių spor
tininkų pagerbimą, kaip stalo teniso 
prieauglio klasės meisteriai.

SAL žaidynėse rytietės laimėjusios 
pirmą vietą moterų krepšinyje išsiko
vojo reikšmingą pergalę. Vyčio koman-

vičiūtė 5, Prunskytė 9, Žolpytė 5, Kra- 
.kauskaitė ir Supronaitė. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Čikagoje įvykusių XII-jų š. Ameri

kos LSŽ krepšinio pirmenybių klubi
niu nugalėtoju liko Aušra ir Clevelan- 
do Žaibas, visose krepšinio klasėse su
rinkę po 66 taškus. Trečioje vietoje li
ko Neris. Nepriklausomybės Fondo di
džioji taurė, skirta klubiniam nugalė
tojui, FASK-to sprendimu, atiteko 
praėjusių, XI-jų pirmenybių, nugalė
tojui Aušros sporto klubui. Si taurė, 
trečią kartą iš eilės atitekusi Aušrai, 
lieka visiška Aušros nuosavybe.

Iš pirmenybėse dalyvavusių 28 ko
mandų Aušros krepšininkai išsikovojo:
I vietą mergaičių A, II vietą moterų, 
III vietą vyrų, IV v. jaunių B ir VI v. 
jaunių A.

Rungtynių rezultatai. Aušros vyrai 
pirmame susitikime nugalėjo Čikagos 
Jūrą 106:63; pusfinaliuose, išsisėmus 
jėgoms ir išsifolavus Serafinui su Sed- 
licku, pralaimėjo Čikagos Neriai 81: 
92 ir kovoje dėl III-IV vietos lengvai 
sutvarko Clevelando Žaibą 88:71. Auš
ros jauniai A, žaisdami nepilname są
state, pralaimėjo finalistui Clevelando 
Žaibui 22:28 ir paguodos rato finaluo
se — Čikagos Lituanicai I 39:71. Auš
ros jauniai A, tame sąstate žaidę pir
mą kartą, be vargo sutvarko Lituanicą
II 58:39, o pusfinaliuose pralaimi pir
menybių meisteriui Lituanicai II 73:

P.CHOLKAN
Xu REAL ES TAT E

527 Bloor St. W.

MASKVA. — Lenino taikos 
premija paskirta Ganos preziden
tui Kw. Nkrumah. Premijos dar 
yra paskirtos dail. P. Picasso, 
Vengrijos prezidentui 1st. Dobi, 
Čilės poetei Olgai Poblete de Es
pinoza ir Pakistano poetui F. 
Ahm. Faizu.

Geriausi 
vadovėliai

lituanistinėms mokykloms ir moky
ti namie lietuviškai skaitytį yra pe
dagogo A. Rinkūno parašyti:
Kregždutė I dalis (III laida) $2.25
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. W., Toronto, Canada
Čikagoje:

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

ir visur kitur pas lietuviškos 
spaudos platintojus.

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, šiame 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.

BLOOR — RUNNYMEDE. $4.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras namas. 9 kam
bariai per 2 augštus. 2 vonios iš 4 gabalų ir 2 virtuvės, vandeniu alyva 
apšildomas, naujas pečius, garažas su dviem Įvažiavimais. Kaina $19.000.

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

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

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. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

REALTORS

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.

BLOOR

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

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

BLOOR

BABY POINT
$2.300 įmokėti, gražus tik 4 metų 

senumo 6 kambarių mūrinis na
mas, kvadratiniu planas, privatus 
įvažiavimas, lengvos išsimokėji- 
mo sąlygos.

INDIAN RD
$3.000 įmokėti, puikus 5 kambarių 

atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, vandens alyvos šildy
mas, garažas, didelis kiemas, vie
na atvira skola 10 metų.

DURIE ST. — BLOOR
$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

šiurkščių plytų namas, naujas aly
vos šildymas, garažas, ilgos išsi- 
mokėjimo sąlygos.

INDIAN RD
$4.000 įmokėti, 11 kambarių atski

ras mūrinis namas, 3 vonios, 3 
virtuvės, vandens šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

SWANSEA
$3.500 įmokėti, gražus 6 kambarių 

bungalas, didelė moderni virtuvė, 
maždaug 10 metų senumo, plius 
kambarys rūsyje. Prašoma kaina 
$15.600.

BABY POINT
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, 2 modernios virtuvės, van
dens alyvos šildymas, garažas, na
mas be skolų, 4 kamb. pirmame 
augšte.

RUSHOLME ROAD
57.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

mūrinis namas, centrinis planas, 
ultra moderni virtuvė, dvi 4 dalių 
vonios, garažas su privačiu įvažia
vimu, vandens alyvos šildymas. 
Sklypas 50x200, viena atvira sko
la 10-čiai metu.

RUNNYMEDE — BLOOR
$7.000 įmokėti, gražus 7 kambarių 

šiurkščių plytų atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandens aly
vos šildymas, 2 modernios virtu- 
vėSi 2 vonios, puikus recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, vie
na atvira skola 10-čiai metu.

HIGH PARK AVE.
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 

kvadratinis planas naujas van
dens alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

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

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

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

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

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

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

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

metų senumo namas. 7 did. kam
bariai per du augštus. Vandeniu 
alyva šildomas. Garažas ir platus 
šoninis įvažiav. Prašo $22.500.

BLOOR — JANE
$8.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras 

namas. Dideli 7 kambariai per du 
augštus. Vandeniu alyva šildo
mas. Didelis kiemas. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Dvi moder
nios virtuvės. Išbaigtas kambarys 
rūsyje. Viena atvira skola balan
sui.‘Prašo $24.500.

DUNDAS — DOVERCOURT
$9.000 įmokėti arba pasiūla. Mūri

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

BATHURST RAJONE
$10.000 įmokėti. Septynių šeimų 

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

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

j. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

da nebuvo savo geriausios sudėties, i $3. Kadangi dalis žaidėjų jau buvo^žai- 
Pusė žaidėjų buvo jaunos arba tik pra
dėjusios žaisti krepšininkės. Finalinės 
rungtynės buvo pavėluotos 45 minutes 
ir teko žaisti pusiau sutrumpintu lai
ku, kas atsiliepė į pasekmę. Neatrodo/ 
kad buvo išmintingas sprendimas žais
ti tokio trumpo laiko finalines rungty
nes. Šiose žaidynėse Vyčio komandai 
pelnė taškų: Balsienė 27, Prunskytė 
10, Žolpytė 7, Kasperavičiūtė 5, Sup
ronaitė 4, Krakauskaitė. Šiose žaidynė
se abu laimėjimus išplėšė Balsienė ir 
Kasperavičiūtė, o jaunosios krepšinin
kės sužaidė be didesnio priekaišto.

Pabaltiečių varžybose praeitą šešta- 
UŽ kuriuos teko septynerL dieni lietuvės nugalėjo latves 40:14. 

j Iš vytiečių žaidė: Balsienė 16, Kaspera-

nėmis bausmėmis Vilniuje nu
bausti eilė buvusių partinių pa
reigūnų, iš kurių labiau žinomas 
buv. Joniškio rajono vykd. k-to 
pirm. P. Variakojis. Pastarasis 
anksčiau buvo netekęs malonės ir 
pašalintas iš partijos už “tautinio 
komunizmo” nukrypimą. Po to, 
žinoma, sekė “ūkiniai nusikalti-j 
mai”, i “ 
metai kalėjimo. —

EKSTRA MĖNUO BE UŽDARBIO
Jubilėjiniams siuntiniams

Lietuvių Prekybos Bendrovės Valdyba nori pareikšti nuoširdų ačiū 
mūsų klijentams už daugelį pasveikinimų ir gerų linkėjimų gautų per 
Jubilėjinį mėnesį, penkmečio sukakties proga.

Dauguma lietuvių pasinaudojo mūsų jubilėjumi ir užsisakė Jubilėjinius 
siuntinius, kuriuos mes išsiuntėme pirkimo kaina pripažindami visų malonę 
ir nuoširdžią paramą ir, dėl vis dar gaunamų pasiteiravimų iš viso pasaulio, 
L. P. B-vės Vadovybė nutarė duoti dar ekstra mėnesį 1.000 ekstra jubite- 
jinių siuntinių be uždarbio.

JUBILĖJINIS SIUNTINYS NR. 1 ?
3V4 jardų vilnonės medžiagos 

kostiumui,
3 jardai vilnonės medžiagos paltui
3 jardai poplino

JUBILĖJINIS SIUNTINYS NR. 1 — DVIGUBAS
6% jardų vilnonės medžiagos 

kostiumui, 
jardai vilnonės medž. paltui,

Normali kaina — $46.50
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$38.50, įskaitant visus mokesčius.

Normali kaina — $84.50 
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$65.00, įskaitant visus mokesčius.

JUBILĖJINIS SIUNTINYS NR. 2
314 jardų vilnonės medžiagos 

kostiumui, 
jardai vilnonės medž. paltui, 
jardai poplino, 
jardai skalbiamo aksomo.

PAPRAŠIUS, MES PASIŲSIME ORO PASTŲ NEMOKAMAI 
MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS I BETKURĮ PASAULIO KRAŠTĄ

6 ;
6 jardai poplino

3
3
4

Normali šio siuntinio kaina $58.00 
Jubilėjinė pirkimo kaina yra tiktai 
$48.00 Įskaitant visus mokesčius.

5% nuolaida per jubilėjinį mėnesį
visoms kataloginėms prekėms, standartiniams siuntiniams ir Lt.

Prašykite mūsų katalogo ir praleiskite mūsų jubilėjų su jubilėjiniais 
siuntiniais ir jubilėjinėmis kainomis.

JUBILEJIN1AI SIUNTINIAI bus siunčiami Tamstai — mūsų senam klijen- 
tui ir Tamstai — mūsų naujam klijentui: visi už pirkimo kainą ir visi su 
garantija.
$1.00 užstato garantuoja Jums betkurj jubilėjinį siuntinį — pirkimo kaina 
— iki pabaigos 1962 jubilėjinių metų.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
341 LADBROKE GROVE. LONDON. W. 10. ENGLAND

į dę 3 rungtynes. III vieta buvo atiduo
ta Clevelando žaibui be rungtynių. 
Aušros mergaitės A, kaip praėjusių 
metų meisterės, patekusios tiesiog į 
finalus, juos laimi, nugalėdamos Cle
velando žaibą 38:23. Aušros moterys 
pusfinalinėse rungtynėse nugalėjusios 
Čikagos Nerį 49:10, 24 minučių fina
luose pralaimėjo Vyčio moterim 19: 
21. Vyčio treneris “sportiškumo var
dan”, motyvuodamas, kad Aušra pasi
vėlino, pranešė teisėjams ir Aušros 
treneriui E. Rigby, kad yra “susitarta” 
žaisti 2 puslaikius po 12 minučių. E. 
Rigby, galvodamas, kad FASK-tas ir 
Aušros oficialūs atstovai apie šį “su
sitarimą” žino, nieko į tai neatsakė. 
Kai po “puslaikio” komandos pasikeitė 
krepšiais, Aušros atstovams pasiteira
vus kodėl, buvo teisėjų atsakyta, kad 
“taip susitarta”. Tuo laiku atvyko FA 
SK-to sekretorius A. Bielskus, kuris 
tai išgirdęs labai nustebo ir pareiš
kė. kad jis nieko apie laiko pakeitimą 
nežinąs. Ant greitųjų surastas FASK- 
to pirm. J. Nasvytis pareiškė irgi, kad 
jis nieko apie tai nežino. Atvykęs pir
menybių krepš. vadovas Vyt. Grybaus
kas pasisakė irgi nežinąs apie jokį susi
tarimą. Beliko tik vienas šventės ren
gėjų, bet tas esąs išvykęs į miestą. 
Bejieškant “susitarėjų” pasibaigė ir 
rungtynės. FASK-to pirm, pasitenkino 
apgailestavęs įvykusį faktą ir atsipra- 

jšė Aušros klubą dėl “padaryto netei- 
Į singo sprendimo”. Aušros mergaičių 
pavėlavimo priežastis buvo dalyvavi
mas jaunimui skirtose pamaldose 10 
vai. Jaunimo Centre. Rengėjai ateity 
turėtų pasirūpinti, kad rungtynių lai
kas nesutaptų su oficialiom pamaldom 
ir nestatytų žaidėjams netaktiško klau
simo: “Kas jum svarbiau: pamaldos ar 
rungtynės?” Aušros klubas reiškia vie
šą pagyrimą J. Gatavcckaitei už drą
sų atsakymą: “Šiandien yra sekmadie
nis, ir mum yra svarbiau pamaldos”.

Praėjusį savaitgalį įvykusiose Ka
nados pabaltiečių pirmenybėse Aušros 
vyrų krepšinio komanda ketvirtą kar
tą iš eilės išsikovojo čempijonatą, nu
galėdama finaluose latvius 87:67 ir 
gavo latvių konsulo taurę.

Pradedamos lauko teniso treniruo
tės. Treniruotės vyks kiekvieną antra
dienį ir ketvirtadienį nuo 7 vai. iki 9 
vai. v. Rennie parke.

Parduodu 
tabako farmą 
92 akrai, žemė pirmos rūšies; 35 
akrai su teise sodinti ir 35 akrai 
miesto ribose. Noriu greitai parduo
ti.

M. GUGIS
17 Barker St., Tillsonburg, Ont. 

ir
200 Holton Avė. S.. Hamilton. Ont.

KARINIS TEISMAS
teisė Otavoje viena 3 kanadie-

cių kanų, pagautų spekuliuojant <,abenes 191 sv 0Dįum0 ir J na 
narkotikais Indokinijoje. Cpl. G. *aDenęs i“i sv- °Plumo uz pa:
West, 32 m., iš pradžios neprisi
pažino kaltu, bet vėliau pasisakė, 
padėjęs opiumo ir aukso pergabe
nime iš vienos vietos į kitą. Taip
gi nubaustas puskarininkis V. J.

Noel—90 dienų kalėjimo ir laips
nio atėmimu. Jis prisipažino per-

slaugą gavo $2.000. Žinovų nuo
mone, iš to kiekio opiumo galima 
pagaminti 187.500 kapsulių hero
ino, kurių viena kainuoja $6. Tai
gi, sudarytų $1.125.300.

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

GERAS ŪKIS prie didelės upės. Dirbamos žemės 170 akrų. Geri trobesiai. 
Netoli Wasagos. žemė prie upės tęsiasi per 2000 pėdų. Kaina tik $18.000. 
Pajamos ir iš meškeriotojų. Gera proga ūkininkams.

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996 

daly. Kodėl dirbti kitam, kada ga
lite dirbti pats sau.

4-pleksas, 20 KAMBARIU- $39.900 
prašoma kaina. Gerų plytų atskiras 

namas, vandeniu alyva apšildo
mas. 4 mašinoms-vieta, metinės 
pajamos virš $5.000. arti apsipir
kimo ir mokyklų, geri morgičiai 
balansui.

RONCESV ALLES — PEARSON.
$3.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 

8 kambarių namas. 2 modernios 
virtuvės, 1 morgičius balansui.

SI.000 įmokėti — 10 metų morgi
čius. $11.900 pilna kaina. Gerų ply

tų. 2 modernios virtuvės, 6 dideli 
kambariai, koridorinis planas, ge
ras garažas.

BLOOR — RUNNYMEDE. $2.500
Įmokėti, gerų plytų, atskiras 7 kam

barių namas per du augštus, mo
derni virtuvė, platus įvažiavimas, 
garažas, geros sąlygos, keli na
mai iki Bloor.

OAKWOOD — ST. CLAIR. Pajamų 
namas. 13 didelių kambarių su bal

dais, $80 pajamų savaitei, gerų 
plytų, atskiras, vandeniu alyva 
šildomas. 4 virtuvės, 2 pilno kom
plekto vonios kambariai, didelė 
parkinimui vieta, $8.000 įmokėti.

RESTORANAS SU ATVIRA VIR- 
TUVE. $10.000 Įmokėti už namą ir 

gerai įsikūrusį biznį. 32 sėdimos 
vietos su 4 butais, vandeniu aly
va apšildomas, garažas, vakarinėj

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. Kaškelis A. Bliudžius



PROGRESS Real Estate Ltd.
164 Bloor St. W. 1

(prie Gladstone Ave.)

QOR — INDIAN RD.
>00 įmok., 6 did. kamb., mūr., 
lod. virt ,’alyva šild., dvigubas 
aražas, gražus kiemas. Vienas 
lorgičiųs išmokėti Parduos už 
14,000.

ST. — ST. JOHNą
100 įmok., mūr., atsk., 7 kamb. 
er 2 augštus, 4 kamb. žemai, ga- 
ažas ir geras Įvaž. Skubus ir oi- 
us pardavimas, nes prašo tik 
14.500
ANSEA — WINDERMERE
>00 Įmok., 6 kamb. naujos staty- 
os, šviesių pi., atsk., vand. aly- 
a šild., did. kiemas, privatus 
/až. Prašo $16.500. Vertas ap
turėti.
VE — BABY POINT
MM) įmok., naujos statybos, rupių 
lytų, 7 kamb. per du augštus. 
ražus modern., visiškai įrengtas 
amas. Didelis sklypas, priv. Įva- 
iav., garažas. Tam. kas jieško 
rąžaus ir gero namo, verta pa- 
latyti.
NETTE — RUNNYMEDE
MM) įmok., 14 kajnb. tripleksas. 
iskas Įrengta 5 šeimom — 3 bu- 
ū. Didelis ir gražus pastatas, 
lėn. pajamos $200; plius 5 kamb. 
ivininkūi. Vienas morgičius, par
uoš už $27.000.

S. JOKŪBAITIS 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI 

eJef. LE. 4-9286. Namu - RO. 64)417

asaga Beach, Stayner, Collingwood
Apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.
’Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS

Real Estate 139 Fourth St. E.
Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.

ligos tel. Wasaga Beach 201 > Tel. 2337

laupyk ir skolinkis
sronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto X Ontario. • Telefonas LE. 2-872X 

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

idumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san- 
ipų dydyje.
.SOS 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.

ALAU FOTELIUS
IR H7AIRIUS KILIMUS.

;omatinis elektra valymas. Šutai- 
iširusius galus ir pradegintus 

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

PLUMBING and HEATING
Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
>o senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

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

I 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

som ir parduodam Kanados ir vokiškus
Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 

nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
hnikas. Savininkas Raimundas Stasiulis. ’ ... c

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

5ALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga-praktika.

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

(buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave

DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
Sav. V. Strimaitis

VISI MAŠINŲ REMONTO
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE.
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

17 Dovercourt Rd.f Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

ČS

HOWARD PRK. — INDIAN RD.
54.500 įmok., mūri, atsk., 6 did. 

kamb., vand. alyva Šild., platus 
šoninis įvaž., garažas. Namas arti 
parko ir susisięk. Ideali vieta, 
vienas morgičius. Vertas dėmesio.

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

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

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

kamb. namą. Kvadratinis planas, 
vand. alyva šild., mod. virt, gra
žus kiemas, garaž. Prašo $17.500.

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

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

ANNETTE — EVELYN AVE.
$6.000 Įmok., 8 kainb. per du augš- 

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

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
DundasAutoBody
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

JUNGTIMI! TAUTU SUTEMOS
(Atkelta iš 1 psl.) vės, bet mirties tyla palydi pa- 

gyventojų skaičių ar kitus požy- vergtųjų kultūringų tautų likimą. : k susirinko Atlanto S-cos vais
inius, turi vieną balsą. Kiekviena JT svarbiausi kūrėjai Atlanto ; . to b gos ais
pilnatis svarstė kelias dešimtis nuostatuose Jau 1941 m. žadėjo tyotų uzs. reik, ir gynybos mims- 
klausimų. Daugelis jų aptariami leisti atsikurti visoms tautoms jų teriai. Vienas svarbiausių klausi- 
atitinkamose komisijose ar pako- sienose (6 str^. Kodėl buvo žade-; mų, kuriuos svarstys konferenci- 
misėse. Pilnatis nubalsuoja. Jų ta? Mat, norėta įjungti visas pa- ja,‘tai tarpt, padėtis ir jos rėmuo- 
vykdymas dažnai pakimba ore. vergtas tautas kovoti prieš vokie- se bus aDsVarstvta sovietu noliti- 
Veik kasmet kaikurie tie patys. čius. šiandieną mes galime šį pa- . p Rvšium su
klausimai pakartotinai svarstomi, žadą vadinti .klastingu suokalbiu j *5a rytineJe Europoje. Kvsium su 
bet jų vykdymas įšalęs. Pilnatis — žadėti, bet. netesėti. Jų įvade Sla konferencija, jos dalyviams 
yra lyg užburtas malūnas, kurio įrašyti idealai, kurie per septynio- atitinkamą memorandumą pa- 
sparnai sukasi, bet girnos nemala, lika metų buvę pažeisti ir sutryp- siuntė ir VLIKo Vykd. Taryba.

Svarbiausias politinių klausimų ti. Didžiosips’valstybės, rikiuojan- 
sprendėjas yra Saugumo Taryba, čios nūdienes JT, pasirašiusios 
Penkios didžiosios valstybės, im- jos nuostatus, eilę kartų juos su- j Sovietų atstovas
tinai Formoza, kuri atstovauja Ki-; laužė, Ir tos valstybės, kurios pa- ■ Paleckis Ronwie 
niini nauriniasi vein tpisp Šnvip- stphAin savo klvstkelius. neturpin " ’nijai naudojasi veto teise. Šovie- stebėjo savo klystkelius, neturėjo 
tai šią priemonę net 99 kartus; drąsos prisipažinti, bandyti jas 
nukreipė prieš vakariečius. Ve- pašalinti ir teisingumo jieškoti. tarpparlamentinės sąjungos tary- 
tuotus nutarimus tegali pilnatis: Tik Šiandieną JAV senatoriai ne- bos sesijoje atvyko Sov. Sąjungos 
priimti. Laikas gaištamas renkant draugingai prabilo apie JT ne delegacija. J. Paleckis delegacr- 
atitinkamą daugumą balsų. skelbtųjų idealų .siekimo pasige- jos vadovas. Kiti S. S-gos augšč.

Finansinė krizė iškilo JT pa- dę, bet matydami šio įrankio iš- tarybos deputatai: A. Gorkinas, 
slydimą iš JAV rankų. Deja, anais A. Džafarovas, V. Zotovas, P. Fe- 
metais, kai JAV žodis ten buvo le- dosiejevas. Šioje sesijoje apsvars- 
miantis, nežiūrint į skelbiamąjį tyti pasiūlymai nusiginklavimo 
jų palankumą Pabaltijo valsty- klausimu; jie būsią pateikti spalio 
bėms, jų Yikiminis išlaisvinimo: 25 d. Buenos Aires, Argentinoje, 
klausimas atvirai nebuvo keltas. susirenkančiam Tarpparlament. 
JT. PabaltieČių pavergimas buvo i S-gos visumos susirinkimui. Vad.

-- paminimas sovietų nervams pa-1 pavasarinėje sesijoje Romoje da- 
JT pergyvena ne tik organizaci-' dirginti, tačiau vengta padaryti ’

nę, politinę, finansinę, bet ir>idė-; JT pilnatyje bent moralinį įsipa- 
jinę krizę. Idėjinė suirutė palai- Į reigojimą nepriklausomas Pabal
doje Tautų Sąjungą, ji veda ir " 
JT į pražūti. Reikia abejoti, kad ji 
ras tvirtybės ir atitinkamų prie
monių išgydyti jų vykdyto politi
nio neteisingumo žaizdas. JT ne
gali rasti kelio per laisvės ir ver
gijos priešybę. Jos šneka apie lais
vę, kursto nepatyrusius ir poli
tiškam gyvenimui nepasiruošu
sius gyventojus kovoti dėl lai,s-

siuntus dalinius į Kongą. JT nū
nai nepajėgios ten išlaikyti dali
nius. Daugelis vakariečių valsty
bių ir sovietai nenori įsipareigoti 
tenykščius karinius dalinius rem
ti.

Pavergtųjų
tautu laisvinimas

Tautinės grupės Lenkijoje
Planuojant naują Europą, išky- Tautinių mažumų, persekioji- 

la ir tautinių mažumų klausimas, mas vyko nepaisant Tautų Sąjun- 
Ukrainietis dr. S. Horak, Indiana gos mažumų sutarties, nes nė vie- 

įun-to prof. JAV, parašė knygą na didesnė valstybė nebandė įsi- 
į“Poland and her National Minor-;kišti.
,'ities 1919-1939”, kui’ioje apžvel
gia tautines grupes to meto Len- 
■jkijoj ir prieina išvadą, kad karo 
lar krizės metu toks kraštas, kuria- 
■įme gausu nepatenkintų tautinių 

. mažumų, negali išlikti. Autorius 
;i yra gimęs ukrainiečių srityje, val- 
idomoje Lenkijos. Pasak jo, Len
kijoj buvo 6.000.000 ukrainiečių, 
virš 3.000.000 žydų, virš 2.000.000

< gudų, 1.035.000 vokiečiu. 300.000 
lietuvių. 139.000 rusų, 55.000 če
kų ir 50.000 kitų. Lenkų buvę 20 
milijonų. Prieš pat II D. karą tau
tinių mažumų atstovavimas sei
me buvęs sumažintas per pusę. 
Nuo 1921 iki 1938 m. lenkų val
džios buvo nuteisti kalėjimo 
bausmėmis 2.521 ukrainietis. Žv- 
dams universitetuose buvę spe
cialūs “ghetto suolai”; pogromai 
įvykę didesniuose miestuose; 
valstybinės tarnybos uždraustos. 
Vokiečiai pradžioje buvę lojaliau
si, bet įniršo, kai buvo uždarytos 
jų mokyklos, organizacijos, ūki
ninkai išvaryti iš savo ūkių, dau
gelis apkaltinti nacizmu.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKU ir VYRIŠKU RŪBŲ

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius

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

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

International 
Driving School

VVALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atliekj įvairins pija- 
ninu remonto darbus ir snstygavi- 
mns. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7*3782. 

tijo valstybes atstatyti.
Vakariečiai ir sovietai, padarę 

suokalbi eilę tautų pavergti, nū
nai patys artėjo prie bedugnės, 
kurios neatitolins sukežusios JT. 
Kumščio jėga ir apgaule grįstas 
politinis bendravimas pasiekė 
įtampą, kuri verčia susirūpinti sa
vo likimu ir tuos, kurie neseniai 
žaidė, kitų tautų laisve.

HOLLYWOOD. — Didysis špa
gos meisteris Fred Cavens mirė 
sulaukęs 79 m. amžiaus. Fred 
Cavens mokė fechtavimo meno 
Errol Flynn, Tyrone Power, Ba
sil Rathbone, Douglas Fairbanks 
ir kitus.

Didysis šnipu medžiotojas
(Atkelta iš 2 psl.) 

galėjo nusikratyti iš ahksto susi
dariusios nuomonės, kad šį kar
tą jis turi reikalą su patyrusiu, 
šilto ir šalto mačiusiu vokiečių 
agentu...

Kai Boulanger užsnūdo ant ma
traco, Pinto nutarė išmėginti dar 
vieną triuką. Kareiviams jis įsakė 
atnešti kuokštę šiaudų, pakišti po 
pašiūrės durimis ir uždegti. Mėly
na dūmų juosta ėmė veržtis į pa
šiūrę. Už pašiūrės durų buvo su
vaidinta panika, kurią apvainika
vo šauksmai vokiečių kalba:

— Feuer! Feuer! Alles raus!...
Emile atmerkė akis, pasiklausė 

ir toliau liko gulėti ant matraco.
■ Bet kai gaisras buvo paskelbtas 
prancūzų kalba, jis, kaip gyvatės 
įgeltas, šoko prie užrakintų pašiū
rės durų ir ėmė baladotis ...

Taigi, ir antrasis bandymas ne
davė lauktų rezultatų. Ir šį kartą 
Emile elgėsi kaip paprastas bel
gų ūkininkas, nė žodžio nemokan
tis vokiečiu kalbos i..

UŽ VALANDOS 
JIS BUS PAKARTAS

Sekantį rytą Pinto nutarė su-

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Roen 107 

Telefonas EM. 6-4182 
, Jorontc

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

VU Ko raštas 
Atlanto Sąjungai

Gegužės 4 d. Atėnuose, Graiki-

Iš Maskvos i Romą dalyvauti 

lyvavo 300 atstovų iš 46 kraštų. 
Balandžio 25 d. sesijoje JAV se
natoriui Randolph energingai pro
testavus prieš sovietų puolimus 
bei šmeižtus, nukreiptus prieš 
JAV-bes, amerikiečiui atšovė J. 
Paleckis, JAV-bėms prikišdamas, 
kad šios... pasaulyje “trukdan
čios” įgyvendinti taiką. E.

Nugali komunistus
“United. Steelworkers of Ame

rica” Kanadoje laimėjo didelę 
kovą prieš komunistų vadovauja
mą Mine, Mill and Smelter Wor
kers uniją keliose vietovėse. Sus
kaičius balsavimo korteles Inter
national Nickel Čo., Thompson, 
Man., paaiškėjo, kad steelwor
kers gavo 1.168 ir Mine-Mill — 

:409 balsus. Jau ankščiau plieno 
unija perėmė Inco’s valyklą Port 
Colborne, Ont.

Dar vis neprieinama prie skai- 
, tymo balsų 15.000 darbininkų 
Sudburyje. Mine-Mill unija sten
giasi balsavimą panaikinti. Ji pa- 

- teikė visą eilę skundų, kurie dar 
\ tebėra nagrinėjami Labor Rela- 

. tions Board.

vaidinti antrą komedijos veiksmą. 
Jis įsakė atvesti suimtąjį. Ant sta
lo buvo'išdėlioti Emile kišenėse 
rasti daiktai: pieštukas, gabalas 
špagato, kramtomas tabakas, na
mų darbo kryžiukas ir keletas 
frankų.

Pinto pakėlė pieštuką:
— Kodėl nešiojote savo kišenė

je tokį įtartiną daiktą? •
— Bet tai juk tėra paprastas 

pieštukas...
— Paprastas pieštukas surink

toms žinioms užrašyti...
čia jis atsisuko į iš anksto įspė

tą savo padėjėją:
— Armer Keri (vargšas vyru

kas)! ...
Padėjėjas taip pat atsiliepė vo

kiečių kalba:
— Warum (kodėl)? ...
Pinto tęsė pokalbį vokiečių 

kalba: •
— Kodėl? Jis nežino, kad už va

landos bus pakartas. Dabar yra 
vienuolikta valanda. Aš jau da
viau įsakymą pasiruošti egzekuci
jai dvyliktą valandą. Šis tipas 
yra aiškus vokiečių agentas, o su 
jais mes daug laiko negaištame...

Net ir drąsiausias žmogus, iš
girdęs mirties sprendimą, papras
tai negali nuslėpti savo įtampos. 
Tačiau Emile Boulanger net ne
mirktelėjo, ir jo veidas nepakeitė 
spalvos. Piršosi logiška išvada, 
kad jis nemoka vokiečių kalbos. 
Tokiu atveju* savaime supranta
ma, jis nėra vokiečių žvalgybos 
agentas.

Kitą dieną Pinto pasikvietė į 
pagalbą keletą belgų. Jie buvo 
įleisti į suimtojo pašiūrę. Prasi
dėjo pokalbis apie žemės ūkį. 
Emile Boulanger mielai leidosi į 
šnekas. Tačiau ir šį kartą jis ne
padarė nė mažiausios klaidos. Jo; 
žinios apie ūkininkavimą ir vieti
nius žemdirbystės metodus, atro
do, neleido abejoti šio žmogaus 
nekaltumu...

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius 
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai. 
TeL RO. 7-9947

24 Hrnnberview Rd., Toronto.

Laisvinimo veiksnių 
konferencija

Balandžio 28 d., Niujorke, PET 
posėdžių salėje posėdžiavo VLI 
Ko prezidiumas, ALTos vykdoma
sis komitetas ir LLK prezidiu
mas, dalyvaujant Lietuvos gen. 
konsului J. Budriui. Posėdžiuose 
prieita vieningos nuomonės su
stiprinti Lietuvos reikalų stebėji
mą tarptautinių įvykių eigoje, in
formuoti viens kitą, tartis dėl da
rysimų žygių ir koordinuoti jų 
vykdymą. Viešumoj keliamas su
manymas dėl ALT reformos ALT 
vykdomasis komitetas pateiks AL 
Tą sudarančioms grupėms svars
tyti bei spręsti metiniame suva
žiavime š.m. liepos 28-29 d. Čika
goje. VLIKas kviečia visas politi
nes lietuvių org-jas jungtis vie
non organizacijon, kuri galėtų 
darniai dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbą. Taipgi prašomos bendra
darbiauji i lietuvių kultūrinės ir 
Šalpos org-jos.

Lėšos telkiamos Vasario 16 mi
nėjimuose, birželio masinių liet, 
deportacijų protesto susirinki
muose, politinių konferencijų ir 
kitomis progomis. JAV surinktos 
aukos persiunčiamos ALT vykdo
majam komitetui, kitur — tiesiog 
Tautos Fondui.

VLIKas, ALTa ir LLK kviečia 
visus lietuvius budėti Lietuvos 
laisvinimo kovoje, šalinti šioje 
kovoje pasitaikančius skirtumus 
ir ryžtis vieningam darbui neįsi
vaizduojamai sunkų komunistinės 
okupacijos jungą kenčiančiai Lie
tuvai laisvinti.

Pasitarimo proga išleistas ofi
cialus komunikatas, paruoštas dr. 
P. Grigaičio, P. Stiklioriaus ir P. 
Vainausko.

BELGRADAS. — Jugoslavas 
veikėjas-rašytojas M. Djilas nuo 
balandžio 6 d. yra kalėjime. Jis 
yra buvęs Tito draugas.

Narnu, automobiliu
ir kitokie visu rūsiu

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra
___  arba

RO. 6-0811 5°±?’32
Toronto 9.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

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

24 V AL, PATARNAVIMAS

RO. 9-4612DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

f

ŠYPSENOS..,
Persilpnas balsas ’

Motina nusitempia dukterį pas! i { 
dainavimo mokytoją ir pradeda: J ,

— Maestro, ar kartais negalė-;, 
tumėt pastiprinti mano dukters'j t ' 
balso? Matot, dabar jinai dar ne-|> 
įstengia perrėkti už sienos gyve- 1 
nančių žmonių protestavimo. :

Pagal papročius ... j ; , 
Donatas: Marija, pagaliau ir' 

mes tapome Kanados piliečiais! I
Marija: Puiku! Dabar jau tu 

galėsi plauti lėkštes. .
Kur dėti Staliną? '

Kai buvo nutarta išmesti Stali
ną iš Kremliaus mauzolėjaus, ki
lo klausimas — kur jį palaidoti? 
Paaiškėjus, kad Sov. Sąjungoje 
jam nėra vietos, buvo p.uttrta 
kreiptis į užsienio vyriausybes su 
pasiūlymu leisti palaidoti Staliną 
jų teritorijoj. Visi kraštai atsisa
kė.-Pagaliau ateina telegrama iš 
Izraelio vyriausybės: “Mes sutin
kam priimti Staliną!” Buvo pra
dėti perkėlimo darbai. Izraelio 
vyriausybė pasiruošė sutikti Stali
no lavoną, bet paskutiniu momen
tu Kremlius pasiuntė telegramą 
Jeruzalėn: “Stalino perkėlimą Iz
raeliu atšaukiame, nes vienas nas 
jus jau prisikėlė iš numirusį:!”. 
Ir taip Stalinas liko palaidotas ( 
Kremliaus pasienyje.

Jautėsi gyvas i
Vienam žmogui pasitaikė, k id 

per visą parą jį laikė mirusiu, nes 
nerodė jokių gyvybės ženklų. T->m 
iš “mirties” atsikėlus atėjo laik
raštininkas pasikalbėti apie jo įs
pūdžius iš anapus.

— O visdėlto jaučiausi gyvas, 
— aiškino atsigavėlis.

— O iš ko galėjai jausti? — 
klausė žurnalistas.

— Visai paprastai: jutau alkį 
viduriuose ir šaltį kojose ir ėmiau 
galvoti — jei būčiau danguje, ba
do nekęsčiau, o jei pragare, tai 
bent kojom nebūtų šalta.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ. 
(prie Geoffrey)

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

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
. Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms f vaškas, popieris! šepečiai,
■ TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
I

NAMŲ

RO. 6-7132
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios | Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį pagerbiame — Sį sekmadienį per specialias 

iškilmingas Mišias, 9.30 vai. ryto, 
bus vaikučių Pirmoji Komunija. 
Mišiose prašome dalyvauti tik 
vaikučių artimuosius, o kitus ma
loniai prašome pasiskirstyti po ki
tas Mišias, kurios bus laikomos 
tik bažnyčioje 8, 9, 11 ir 12 vai. 
Salėje Mišių nebus, nes ten bus 
Pirmos Komunijos pusryčiai. Per 
9.30 vai. Mišias gieda parapijos 
choras.

— Pirmos Komunijos pamoka 
bus šį ketvirtadienį, 7 vai. vak., 
bažnyčioje, o šį šeštadienį, 4 vai. 
p.p., taip pat bažnyčioje — gene
ralinė repeticija ir pirma išpažin
tis. Sekmadienį vaikučiai atveda
mi į kavinę jau 9 vai. ryto. ■

— Su Pirmąja Komunija bai
giamos visos religijos pamokos. 
Todėl nuo šio sekmadienio iki 
rudens nebebus nei Pirmos Ko
munijos nei katechetinių pamokų 
vaikučiams ir gimnazistams.

— Motinos Diena — šį sekma
dieni. Kiekvienas rūpinkimės 

klaupus siektų žemę), baltos trum- Į kaip galima gražiau ir nuoširdžiau i 
pos “nylon” pirštinaitės, baltas su; pagerbti savo motinas. Visus 
karūnėle iki liemens velionukas, | kviečiame gausiai eiti sakramen- 
trumpos baltos kojinaitės, balti 
batukai. Šį trečiadieni — egzami
nai. Pusryčiams rengti komitetą 
sudaro ponios: Žukauskienė, Pili
pavičienė, Stančienė, Valiūnie- 
nė, Laurinavičienė ir J. Jasine- 
vičius.

— Ši šeštadieni 6 vai. v., baž
nyčioje įvyksta Vinco ir Anelės 
Lubinskų 50 metų vedybinio gy
venimo sukakties pamaldos, o po 
jų — gegužinės pamaldos.

*— Repeticijos jaunimo choro, 
besirengiančio Motinos Dienos 
programai — penktadieni 6 vai.

■ v., o šeštadieni — po lietuvių mo
kyklos pamokų.

— Parapijos choro arbatėlė - 
parengimas — ši šeštadieni va
karę.

— Bažnyčios langai pasipuošia 
gražiais vitražais. Dar reikia ketu
rių geradarių, kad visi langai tu
rėtu vitražus.

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

mūsų motinas. Ta tema pamokslai 
ir ta intencija šv. Mišios. Kviečia
me. gausiai priimti šv. Komuniją. 
Praėjusį sekmadienį išdalintuose 
lapeliuose'prašome pažymėti mo
tinos intencija skiriamas šv. Mi
šias ir juos grąžinti šį sekmadienį 
pamaldų metu. Kiekviena intenci
ją bus atltikyta šv. Mišios atskirai.

— Parapijos vaikučiams pirmo
sios išpažinties ir Komunijos iš
kilmės — gegužės 27 d., sekma
dienį, 9.30 vai. pamaldų metu. 
Vaikams, einantiems Pirmos Ko
munijos, bus parūpinti šie daik
tai: žvakė su baltu kaspinu, roži
nis, škaplieriai, rožė. Be to, bus 
atspausdinti paveikslėliai su vai
kučių vardais ir paruošti Pirmos 
Komunijos pažymėjimai. Berniu
kų uniforma: balti marškiniai il
gom rankovėm, tamsiai mėlynos 
ilgos kelnaitės, tamsiai mėlynas 
drugelis (ne kaklaraištis), juodi 
batukai. Mergaičių uniforma: 
trumpa balta suknelė (kad atsi-

KARTŪNO BALIU
• Trys gražiausios suknelės bus premijuotos.
• Loterija, gėlių valsas ir kitos įvairenybės.
• Bufetas pilnas visokių gėrybių.
• Gros Benni Ferri orkestras.
• įėjimas — $1.50, studentams — $1.00.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyksta gegužės 13 d., 5 vai. p.p., 
Prisikėlimo salėje.

Programoje: paskaita, šv. Jono 
Kr. jaunimo choras, vad. kun. B. 
Pacevičiaus, Z. Orentienės vad. 
baleto studija, Toronto taut šo
kių grupė “Gintaras”, vad. V. Tu- 
rūtOs.

Visi tautiečiai kviečiami atsi
lankyti ir tuo pagerbti mūsų mo
tinas. Apyl. valdyba

Šv. Jono Kr. Pašalpinės dr-jos 
mėnesinis susirinkimas— šį sek-

MONTREAL Que.
SEKMADIENI — MOTINOS DIE- ? vičius akomponavo solistei ir chorams. 

NA. — Po U vai. pamaldų AV par. sa- ’ Sis neeilinis jau daugelį metų Mont- 
Įėję įvyks turiningas Motinos minėji- realyje nebuvęs įvykis gausiai atsilan

kiusios publikos buvo šiltai sutiktas. 
Tiek solistė, tiek chorai buvo iššaukia
mi kartoti. Sis publikos priėmimas te
būna paskatinimas muz. A. Ambra
zaičiui ir choristams, nes jų pasiauko
jantis darbas išlaikymui gyvos lietu
viškos dainos rado pritarimą ir įverti
nimą. Linkime nebūti kukliems ir ne
apleisti taip gražai pradėto darbo, daž
niau praskaidrinti kasdienybę gražia 
daina. Tik kuklumas šį kartą turbūt 
sulaikė rengėjus nuo atspausdinimo 
koncerto programos...

Po gražiai praėjusio koncerto seku
sių vaišių nuotaika savaime buvo paki
li ir maloni.

KLB KR. V-BOS SEKR. AGR. PET
RAS LUKOŠEVIČIUS McGill universi- 
tete gavo daktaro laipsnį. Sveikiname 
naująjį daktarą.

INŽ. K. VILČINSKAS nuo gegužės 
15 d. pradeda dirbti Kanados feder. 
valdžios tarnyboje ir su šeima persike
lia i Otavą. Pr. šeštadienį montrealie- 
čiai inžinieriai atsisveikino su išvyks
tančiu kolega, palinkėjo sėkmės naujo- 

v. M ... . . . je tarnyboje ir prisiminimui įteikė lie-
nese Marijai, sambūrio Globėjai, gra- tėvišką albumą. Apgailestaujama, kad 
rių rožių vainiką. Eiseną pasitiko T. J. Montrealis netenka dar vienos akty- 
Borevicius, SJ, sambūrio dv. vadas. vios lietuviškos šeimos. A. Z.

mas. Paskaitą skaitys žymi visuome
nininke iš Cievetando Aldona Augusti- 
navičienė. Programą išpildys augšt. li- 
tunistinių kursų mokiniai. Lietuviško
ji visuomenė maloniai kviečiama gau
siai dalyvauti.

KLK MOTERŲ DR-JOS MONTREA
LIO skyrius šį šeštadienį, gegužės 12 
d., AV klebonijos salėje turės diskusi
nę paskaitą. Prelegentė A. Augustina- 
vičienė atvyksta iš Clevelando. Daly
vauti kviečiamos visos Montrealio lie
tuvės moterys. Paskaita prasideda 7.30 
vai. vakaro.

NP SESERŲ RĖMĖJŲ BŪRELIO 
metinis sus-mas — gegužės 27 d. tuo
jau po 11 vai. pamaldų seselių namų 
salėje. Tikimės, kad mūsų ietuviškoji 
visuomenė jaus pareigą gausiai daly
vauti.

MARIJOS SAMBŪRIO METINĖ 
ŠVENTĖ paminėta pirmą kartą Mont- 
realyje pr. sekmadienį. 4 vai. p.p. AV 
bažnyčioje įvyko įspūdingas Marijos 
vainikavimas. Gražiomis uniformomis

Yra darbo mergaitėms. — Hyd
ro b-vė šiuo metu priima tik pa
stoviam darbui mergaites su 12 
skyrių arba tolygiu komercinės 
m-los išsilavinimu. Patyrimo ne
reikalauja. Mašininkėms pirme
nybė. Pradinis savaitės atlygini
mas $53,13 iki $55,85. Ligos atve

ju viena savaitė apmokama 100%, 
i 3 savaitės — 75%; ilgiau dirban
čioms — proporcingai daugiau. 
Sveikatos apdraudai mokama 75 pasipuošusios sambūrio mergaitės at 
%. Yra pensijų fondas. Teirautis 
tel. EM. 8-6767, local 22816.

Katalikių moterų suvažiavimo 
parengiamieji darbai vyksta 
sklandžiai. Suvažiavimas prasidės 
geg. 19 d. 9 vai. pamaldomis šv. 
Jono Kr. bažnyčioje. Posėdžiuose 
dalyvauti gali netik skyrių atsto
vės, bet ir šiaip narės ir net pri
jaučiančios.

Šį šeštadienį, 7.30 vai. vak. vi
si renkamės i Prisikėlimo salę pa-! 
žiūrėti skoningiausios ir gražiau
sios kartūninės suknelės ir pa
remti “Dainos” šelpiamųjų lietu
vių Vokietijoje. -

Adv. A. Maloney vėl nominuo
tas Parkdale apyl. konservatorių 
partijos kandidatu į feder. parla
mentą. Savo talkininkus jis kvie
čia susirinkti Masaryk Hall, 212 
Cowan Ave., gegužės 12 d., šešta
dienį, 9.30 vai. ryto.

Kipras Bagdonavičius laimėjo I 
premiją Eatono metinėje rank
darbių parodoje už drdžinį — 
mąstančią figūrą. Pastarosios 
nuotrauka buvo Įdėta “Globe a. 
Mail” dienraščio geg. 5 d. laidoj.

Dr. Spudas iš V. Vokietijos ga
vo vizą emigruoti Kanadon ir ke
tina netrukus atvykti.

Jonas Kirstukas gegužės 4 išvy
ko i okup. Lietuvą pas savo šei
mą. Išplaukė lenkų laivu “Bato- 
ry” iš Montrealio.

TORONTO VYRŲ KVARTETAS gri
žo iš Niujorko, kur davė koncertą gau
siai publikai. Koncertas buvo labai sėk
mingas. Rengė akad. skautai studijų 
dienos proga.

PRIĖMIMAS PAS LIBERALUS
Geg. 1 d. Įvyko Hon. J. W. Pickers-' 

gill priėmimas, kuriame dalyvavo įvai-1 $500. 
rių taut, grupių atstovai. A. E. Thomp
son pristatė svečią kaip bu v. imigra
cijos min.; pasakė kalbą, pabrėždamas, 
kad nauji ateiviai labai daug prisidėjo 
prie Kanados ekonominės gerovės. Esą 
dabar daugiau kanadiečių išvyksta iš 
Kanados, negu atvyksta. Tai šio krašto 
ekonomini gyvenimą smukdo, nes iš
vyksta geriausios jėgos: specialistai, 
inžinieriai, technikai, amatininkai, me-

Mergaitės gražiai sugiedojo Marijos 
į ir išklausė dva-tu ir dalyvauti viešame Motinos madieni> gegužės 13 d., 3 vai. p.p., tų ir aaiyvauu viešame Motinos salėje vįrš HTėviškės žiburių”.

SLA 236 kp. susirinkimas, ku
ris bus paskutinis prieš vasaros 
sezoną, šaukiamas ši sekmadieni, 
gegužes 13 d., Liet. Namuose.

Kviečiami nariai gausiai jame 
dalyvauti, nes susidaro daug 
svarstytinų reikalų. Pradžia 1 vai. 
p.p. ‘ * ap.

Tautos Fondui aukų rinkimas 
jau gerokai Įpusėjęs, kaikurie au
kų rinkėjai jau grąžino aukų la
pus su pinigais. Tenka pastebėti, 
kad iš iki šiol grąžintų aukų lapų 
nebuvo nei vieno nepaaukojusio. 
Tikime, ateis diena, kada paaiša 
kės, koki dėkingumą okupuotoje 
Lietuvoje likę lietuviai jaučia au
kotojams ir pasišventusiems aukų 
rinkėjams. Nekalbant apie tas 
VLIKo veiklos sritis, kurių šian
dien okupuotoje Lietuvoje likę 
lietuviai gal nežino, jau vien radi
jo bangomis gautos lietuviškos ži
nios iš laisvojo pasaulio daug pa
lengvina ir paįvairina jų niūrias 
dienas. TF Toronto sk. v-ba

Buv. Oldenburgo liet, gimnazi
jos suvažiavimas pr. šeštadienį ir 
sekmadieni praėjo labai jaukiai. 
Suvažiavo gražus būrys buvusių 
tos gimnazijos moksleivių ir mo
kytojų iš Čikagos, Montrealio, Ha
miltono, Londono ir kt. vietų, ne
skaitant gausiai dalyvavusių vie
tinių torontiečių. Be kitų, iš Či-

Dienos minėjime, kuris bus mūsų 
salėje 5 vai. p.p.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais laikomos 8 vai. vak., o 
sekmadieniais — po 11 vai. Mi
šių. Kviečiame ir raginame gau
siai dalyvauti!

— Motinos Dienos novenos Mi
šios laikomos kasdien, 8 vai. ryto.

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

— Vaikų choro bendra repeti
cija — šį penktadienį, 6 vai. vak. 
muzikos studijoje.

— Praėjusią savaitę, vadovau
jant KL Moterų dr-jai ir talkinant 
dr-jos narėms ir parapijiečiams, 
sudaryti ir išsiųsti 5 siuntiniai 
liet, ligoniams Vokietijos sanato
rijose ir 101 — lietuviams i Su
valkų trikampi. Esame dėkingi vi
siems, kurie prie šio gražaus arti
mo meilės darbo prisidėjo drabu-

Lietuvių studentų g.arbei siesmių 
v f 47 sios vado pamokso.

Kun. dr. J. Tadarausko jubiiė- i ?iais- Ė,a,u!Smis- Vis0 au‘ 
______ ___ i ku surinkta $421.69.jus. — Hamiltono klebonas kun.! j

dr. J. Tadarauskas mini 25 m. ku
nigystės jubilėjų. Hamiltone yra

— Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
kun. B. Jurkšui; artistams, pagal-

susiorganizavęs Specialus komite- »įninkams ir visiems parapijos 
tas, kuris ruošia birželio 17 d. Ha- choro vaikučiams uz gražų opere-
miltone iškilmes, į kurias vyks 
ir kaikurie Toronto lietuviai. Vie
tų skaičius salėje yra ribotas, ir 
todėl yra prašoma, kas norėtų to
se iškilmėse dalyvauti, apsirūpin
ti pakvietimais, kurių iš anksto 
galima gauti pas: kun. B. Pacevi- 
čių, šv. Jono Kr. par. klebonijoje; 
B. Pabedinskienę, Prisikėlimo p. 
raštinėj; krautuvėj “Daina”, 974 
College St., tel. LE. 44274; F. 
Senkus, Real Estate, 1717 Bloor 
St. W., tel. RO. 7-8131. Mt.

Nauja apylinkės valdyba

tės “Prie koplytėlės” pastatymą. 
Linkime sėkmės ir užsidegimo to
limesniuose darbuose!

— Ateinančią savaitę bus lan
komi pavieniai iki šiol dar neap
lankyti parapijiečiai. Kažkurių 
adresai pakeisti, ir jų neįmanoma 
surasti. Kurie dar nelankyti, ma
loniai prašome apie tai pranešti 
par. raštinei.

— Linkėdami laimingo vedybi
nio gyvenimo, nuoširdžiai sveiki
name jaunavedžius Aldoną Balt- 
rutę ir Stanislovą Podsadeckį.

— Pakrikštyta Vlado ir Elenos

«. 7 AllldVili*Alndl^ lAlVz

kagos dalyvavo buv. girnn. dir. chanikai, elektrikai ir kt. Kanda esąs 
Karpavičius ir dabartiniu metu ! didelis ir turtingas kraštas, ir mes rei- 
JAV pagarsėję p. Leonai - Leo-i kalingi gerų žmonių iš kitų kraštų, 
navičiai.

šeštadieni šv. Jono Kr. par. sa- 
______Įėję Įvyko vaišės, sveikinimai, 

Gegužės 3 d. nauja Toronto Lie- Ulbikų dukrelė Regina Vida. Tė-i kalbos ir šokiai. Sekmadieni 11 
tuvių Bendruomenės apyl. valdy- vėlius nuoširdžiai sveikiname, o val- šv. Jono Kr. par. bažnyčioje 
ba pasiskirstė pareigomis: pir. J. mažytei linkime gausių Dievo ma- buvo pamaldos, kurių metu kle- 
R. Simanavičius, vicep. ir paren- lonių. 
girnų reikalams kun. P. Ažubalis,: 
g^kr J Gustainis ižd J Alažei- t______ ~ — ___  __  __

■ ka, kultūrinių ir jaunimo reikalų Į damos visuomeninį bei tautini lie- j susirinko i par. salę, kur dar bu-' tęsi tik vienas lietuvis, kai kitų tauty- 
vadovė dr. J. Matulionvtė, solida- tuviškojo jaunimo auklėjimo dar-į vo pasivaišinta kava ir nudširdžhi Įtokiais 
rūmo inašu ir šalnos vadovas M bą Toronte, dar randa laiko gilin-1 atsisveikinta. Br. momentais išnaudoti mums pio0ąminu Įnašų 11 šaipus yduuvds m. ,• ; nusviesti bei supažindinti Kanados va-
Abromaitis, informacijos reika- savo žinias vietiniuose vaikų

Darbo yra visiems, tik reikia geresnio 
krašto planavimo.

Žymus Kanados ekonomistas W. L. 
Gordon pabrėžė, jei liberalai grįš at
gal į Otavą, darbo bus visiems.

Taip pat Hon. P. Helliyer, pasakė 
: trumpą kalbą, kviesdamas visus atei- 

! bonas kun. P. Ažubalis pasakė vius dar daugiau Įsijungti į Kanados 
! suvažiavimui skirtą pamokslą.. Po' gyvenimą.

Nek. Pr. Marijos seserys, dirb-: pamaldų suvažiavimo dalyviai dari Gaila, kad tokiuose priėmimuose ma-

VARSLAUSKUI PETRUI yra laiš- dovaujančius asmenis su Lietuvos būk- 
kas, siųstas iš Lietuvos į 19 Palmer- ^s-
ston Avė.. Toronto, Ont. Galima atsiim
ti “Tž” administracijoje.

Jams S. Juozapavičius. i bei jaunimo auklėjimo institu-
Apyl. inf. tuose.

. . . Ši pavasari sės. M. Margarita ir
Hiatelistų dėmėsiu, ses.M. Emnianuelė baigė vakari-

Latviu ir estu filatelistu imcia-i nillc « A rt wnri-chm” Vnrcn« ----------------------------- ------------tyva organizuojama bendra Balti-!?- Art Woikshop rkursus, sės. DOvanų ir rūkalų krautuvei reikalinga, 
jos tautu filatelistu sąjungą, var-i 
du “BaKica’\ Iki šiol estai ir lat-|Child stud 
viai veike atskirai, tik pries kele- f—

M. Jonė ir sės. M. Viktorija — vyresnio amžiaus mergaitė. Patyrimas 
“Basic Theory and Principles of nereikalingas. 1615 Weston Rd/Telef.

CH. 1-7383.
, .v. . , ,, i Sėkmės seselėms perduodant
tą savaičių sujungdami savo klu-1 įgytąsias žinias mūsų jauniesiems! i 
bus, bendrai apie 50 narių, suda- J gkait
rė minėtai sąjungai gražią pra-! 
džią.

Tikimasi, kad lietuviai filatelis
tai taip, pat bus suinteresuoti Įsi
jungti i šią sąjungą ne vien tik 
dėlto, kad atstovautų savo tautai, 
bet ir bendraudami su savo kai
mynais rastų daugiau galimybių 
papildyti savo rinkinius, iškeisti 
ar parduoti savo atliekamus paš
to ženklus.

Latviai ir estai nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius filatelistus at
silankyti i susirinkimą gegužės 13 
d.. 3 val.p.p., Latvių Namuose, 
123 Huron St. Dėl smulkesniu in
formacijų prašoma skambinti Ign. 
Alksniui LE. 6-4975. A.

*•
Anglų kalbos kursai. — Onta

rio prov. pilietybės departamen
tas rengia vakarinius anelų k. 
kursus pradedantiems ir pažengu
siems International Institute, 709 
College St. Kursų oamokos—pir
madieniais. trečiadieniais ir penk
tadieniais 7.30 v.v. Registruotis 
tų dienu vakarais nuo 7 iki 7.30 v. 
v. pas Mrs. De Voin. Dieniniai 
anglų k. kursai tame institute 
vyksta nirmadieniais ir penktadie
niais. Teirautis pas Mrs. Mitchell 
tel. LE. 7-2561.

Išnuomojami 2 kambariai II augšte 
! viengungiams arba vedusiai porai su ■ 
teise naudotis virtuve. Tel. 7674917. j 
SPRINGHURST vasarvietėje išnuomo
jama maisto produktų krautuvė su vi
sais Įrengimais ir gyvenama patalpa. 
Teirautis nuo 6 iki 8 vai. vak. telefonu 
LE. 4-8112.

S. Bužinskas su šeima persikėlė 
iš Australijos į Kanadą be didelių 
sunkumų ir apsigyveno Toronte.

Vaikų operetę 
“Prie koplytėlės” pr. sekmadieni 
išpildė Prisikėlimo parap. vaikų j 
choras. Operetės tekstą ir muziką - DEKORATORIUS 
parašė kun. Br. Jurkšas. Režisa
vo ir pagrindinį dėdės Anakleto 
vaidmenį atliko K. Kaknevičius. 
Saulutės rolėje debiutavo J. Tu- 
mosaitė. Mykoliuko rolę atliko A. 
Kuolas. Petriuko — K. Dilkus. 
Antanuko — A. Bušinskas, Vin
cuko — Alg. Kryžanauskas. Gyv. 
naveiksle Mariją pavaizdavo R. 
Kairytė, angelus — I. Vaičiūnai
tė. S. Virkutytė, D. Kairytė ir D. 
Kryžanauskaitė. Dainoms ir gies
mėms pianinu akomponavo D. 
Rautinš. Dekoracijas paruošė 
dail. S. Ramanauskas. Grimas — 
L Jagėlos. Scenos šviesas tvarkė 
J Zadavičius. Aktorių drabužius 
ir uniformas pasiuvo G. Dubinin- 
kienė.

Nenilna salė žiūrovų šiltai įver
tino vaiku pastangas. Teko nu
girsti. kad operetės ansamblis bus 
kviečiamas gastrolėms į Hamil
toną. R.

• Įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

BALTIC MOVERS / 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montrealį. Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Siidburi ir kitur.

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

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė.

Tel. CL 5-6451

A. t A.
MONIKAI ŠALCICNIENEI mirus Lietuvoje^ 

jos sesutei Genutei Grikinienei su šeima 
reiškiame gilią užuojautą

M. ir A. štuikiai
■3

zinios
KAS GALI GAUTI PREMIJAS?

Nustatytos taisyklės, pagal kurias stu- rainą. Visos mergaitės dalyvavo pasi- 
(lentai ir abiturientai gaus premijas puošusios tautiniais drabužiais. Vaišė- 
už gerus pažymius 1961-62 mokslo m. se dalyvavo ne tik programos dalyvės, 

Premijos bus duodamos: a. abitu
rientams, kurie per birželio mėn. egza
minus (XIII grade) gaus vidurkį 75 ar 
daugiau; b. studentams, perėjusiems į 
augštesnį kursą ir baigusiems TU, R. 
Instit., Teachers College su honour 
(vidurkis 70 taškų). e

LSR Būrelio valdyba, skirstant pre
mijas, pasilieka teisę pridėti taškus 
prie vidurkio už pasireiškimą lietuviš
koje veikloje, atsižvelgiant į šeimos 
vaikų gausumą ir ekonominę padėti. 
Pvz. premijų kandidatui prie vidurkio 
bus pridedama 1 taškas, jei jis priklau
so studentų ar kuriai kitai jaunimo 
organizacijai — skautams, ateitinin
kams, sporto ar pan.; 2 taškai 
yra valdyboj ir pan.

Prašymus premijoms gauti reikės 
paduoti iki 1962 m. rugsėjo 1 d. LSR 
Būrelio valdybos vardu.

Premijų dydis paaiškės, kai bus 
baigtas vajus pinigams rinkti. Šiuo 
metu premijų fondui jau suaukota virš

Po iškilmių par. salėje sambūrietės 
ir kitos jaunesnio amžiaus mergaitės 

{turėjo gražią ir Įvairią meninę prog-

IŠKILMINGA ŠVENTE ŠV. KAZI
MIERO PARAPIJOJE. — Po daugelio 
metų gegužės 6 d. buvo paruošti 11 
vaikučių Pirmajai Komunijai. Šv. Mi
šias atnašavo kun. dr. Jucevičius. Iš
kilmes tvarkė NP seselės. Po Sumos 
buvo suruošti iškilmingi pusryčiai, ku- 

, riuose dalyvavo vaikučiai/ abu parapi
jos kunigai, seselės, tėvai.

ŠV. KAZIMIERO par. ruošia Moti
nos Dienos minėjimą su programa šį 
sekmadienį, gegužės 13 d.

PAKRIKŠTYTAS E. ir A. Kudžmų 
sūnus vardu Algis Kazimieras. Krikšto 
tėvais buvo Aid. Gaurytė ir Vyt. Ru
gienius iš Detroito. Vakare buvo vai
šės, kuriose dalyvavo 40 asmenų.

ŠV. KAZIMIERO parap. salėje su
ruošta Aldonai Svotelytei priešvestu- 
vinė staigmena. Dalyvavo 200 asmenų. 

E. N.
Įdomi programa bus transliuo

jama per CKVL-FM radijo stotį 
J gegužės 12 d., šeštadienį, 11.30

bet ir svečiai. Visas šventės iškilmes 
filmavo G. Šimaitienė.

Sambūriui . vadovauja ir programą 
parengė NP seserys. Mūsų visų padė
ka priklauso mieloms seselėms už jų 
nenuilstamą darbą su lietuvių jauni
mu. Malonu buvo stebėti jaunųjų pro
gramos dalyvių prisirišimą prie savo 
mokytojų - seselių. Tėvai turėjo sun
kumų šokiams ir dainoms pasibaigus 
išvesti savo mažuosius namo.

SKAUTU IR SKAUČIŲ TUNTAI pr. 
sekmadieni paminėjo savo Globėjo šv. 
Jurgio šventę iškilmingomis pamaldo
mis AV bažnyčioje. Tuojau po pamal
dų parapijos salėje Įvyko bendra tun
tų sueiga ir laužas.

PAVASARIO KONCERTAS pr. sės-• vaĮ ryĮ0 kurįoje SOL G. ČapkailS- 
tadieni buvo maloni staigmena Mont-1 kienė su pianino ir smuiko paly. 
realio lietuvių kolonijoje. Jis parode,i , rt’in,A.c Mnzartn “I’ampro 
kad ir vietinėm pajėgom galima pa- Ga’ ua.llUOS MOZa lO L ame O, 
siekti gražių rezultatų. Koncertą ruo- saiO COStante — ariją 1S operos 
šė A v par. choras, vad. muz. A. Amb- D re Pastore , o taip pat kelias 
rozaičio, dalyvaujant op. sol. E. Karde- Šuberto dainas.
lienei ir pianistui K. Smilgevičiui. 
Programoje: A V par. mišrus choras: 
“Kur giria žaliuoja” — Gudavičiaus, 
“Mes grįšim ten” — Aleksio, “Apynė
lis” — Šimkaus, “Stikliukėlis” — Ka- 

FINIS SEMESTRI ŠOKIAI — šį roso; vyru choras: “Karas” — Račiūno, 
penktadieni, gegužės 11 d., 8 vai. vak., “Juodas žirgas” — Zdanavičiaus; solo 
šv. Jono Kr. salėje. Visi studentai-ės! op. soi. e. Kardelienė: “Kristus kėlės” 
prašomi ateiti ir linksmai laiką pra-Į_ Rachmaninovo, “Ir vienąkart” — 
leisti. Visiems bus smagu užbaigus eg- Laumenskienės, “Romansas” — Šuma- 
zaminus. LSS valdyba

jei

LSR BŪRELIO VALDYBA nutarė 
apmokėti už fotografijas, dedamas “T 
Ž”, šiemet baigusiųjų lietuvių studentų 
Toronto un-tą ir kt. augšt. mokyklas.

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. A. KACIULIS
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154

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

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

Cigarečių kartonas _Š’S- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN į 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni pigia kaina. P. Lu 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM 
1-0537.

MnfrrieLne kniirtPC — Nylon seamless — reg. si.oo pora fvlUlLllalvUa IvUJIltUb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Eliz Abeth's
PRIVATI SUKNELIŲ 

PARDUOTUVĖ.
laibai nupigintomis kainomis 

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir jvalrią reikmenų krautuvėn

✓/
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BER2INSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

Drabužių vajus Suvalkų lietu
viams ši pavasari jau baigtas ge
gužės 5 d. Tikimasi, kad vajus bus 
tęsiamas sekančią žiemą. Visi su
rinkti drabužiai bus pasiųsti šio
mis dienomis. Dar trūksta apie 
$50 turimų drabužių persiuntimo 
išlaidoms padengti. Todėl galin- 

_____ _ tieji prisidėti piniginė auka ma-
- Sasnausko,* W Joniai prašome tai padaryti dar 
_ Budriūno: miš- šią savaitę. Šiuo reikalu skambin- 

i rus choras ir pian. K. Smilgevičius: įti J. Kęsgailienei PO. 7-5956, Iz. 
i ištrauka iš operos “Cavalleria rustica-1 Mališkai RI.‘ 7-5846, A. Rusinui 
na” Velykų rytas. Pianistas K. Smilge-'DO. 6-7231... .... ...

j no; mišrus choras ir sol. E. Kardelie-
■ nė: “Karvelėlis*’ 
no protėvių žemė

Praeitą savaitę aukojo pinigais: 
P. Adamonis $Ž0. A. Daugelavi- 
čius. E. Bernotienė ir L. Balaišis 
po $5, L. Stirbys ir G. Verbya po 
$2. Drabužių aukojo: L. Stirbys, 
G. Verbvla, Ė. Bernotienė, E. Mo-

■ \ patinga musų padėka priklauso; tečienė. L. Baradinskienė. I. Kli- 
. kun. klebonui P. Ažubaliui ir sv. Jono čjenė z Burkšaitis ir v. Sabalys.
Kr. parapijos kunigams uz sales naudo-1 . , „ . - , , J
jima ir visokeriopą pagalbą. | VaJaus talkininkų vardu 

Nuoširdžiai dėkojame p. J, Jagėlai,; Maliska
kuris, negailėdamas laiko, su tokiu pa- ■ 
sišventimu. pastatė komediją “Teodo- 
linda”, turėjusią dideli pasisekimą.

Ačiū visiems, dalyvavusiems prog
ramoje artistams, solistui p. Rožaičiui 
ir akt. p. Beresnevičienei.

Taipogi dėkojame ponioms ir mūsų j 
prekybininkams už suteiktas dovanas: 
turtingai loterijai.

Mes esame labai dėkingos gerb. “T ■ 
ž” redaktoriui už nemokamus praneši-1 
mus. Valdyba i

Padėka
i

j Liet. Evangelikių Moterų dr-ja nuo- 
■ širdžiai dėkoja visiems prisidėjusioms 
; prie mūsų vakaro rengimo.

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

Park Extension 12 butų po 4 atski
rus kambarius, 100’ pločio, statyta 
1947 metais, nuomininkai apsišildo. 
Pajamų $9.000. Kainą $65.00.

P. Adamonis, RA. 2-2472

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tol. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

Vakarais — HU. 94543.

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

DU ŪKIAI. $18.500 pilna kaina už abu, Įmokėti ame $8.000, balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk. Ont.

ATSKIRAS DUPLEKSAS. $18.900 visa kaina. 6 metų senumo, modemiš
kai įrengtas. Įmokėti $4.000. Randasi prie Queonway ir Royal York g vių.

KRAUTUVE — BLOOR ST.. $10.000 įmokėti, 2 moderniški apartamentai ir 
krautuvė geroj vietoj. Prašoma $32.000.
SEIMŲ. $5.000 įmokėti, moderniškai įpenėtas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklypas statybai. Galima siūlyti $25.000.
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Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimu Ilieh Pa’-k ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.
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