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KATALIKIŲ MOTERŲ SUVAŽIAVIMO PROGA
Lietuvių moterų sąjūdžiai atgimusioj Lietuvoj ir išeivijoj vi

sada buvo reikšmingi. Jie buvo ir tebėra mūsų tautinės tėkmės gy
voji dalis. Buvo metas, kad moters išėjimas visuomenėn, ypač orga
nizuotu būdu, buvo sutinkamas abejingai. Mūsų visuomenėje ilgo
kai laikėsi, o iš dalies ir šiandien tebesilaiko, prietaras, apribojąs 
moters vaidmenį virtuve, vaikais ir dievnamiu. Tai prietaras, ku
ris buvo priimtas visoj V. Europoj, ir vokiečių buvo išreikštas tri
mis K — Kinder, Kueche, Kirche. šiandieną jis nebeveiksmingas. 
Niekas dabar moters vaidmens taip siaurai nebeaprėžia. Šiandieną 
moteriai atviros visos gyvenimo sritys. Ir tai žymia dalimi dėlto, 
kad moterų sąjūdžiai pralaužė visuomenės abejingumą ir įrodė, 
kad moteris sugeba dalyvauti visose gyvenimo srityse jai tinkamu 
būdu, šis prolaužis labai praturtino ir visuomeninį, ir kultūrinį, 
ir mokslini gyvenimą. Tai buvo visuotinis laimėjimas netik mo
terims, bet ir visai visuomenei. Tik negalima laikyti laimėjimu 
kraštutinės moterų linkmės, pasinešusios į “suvyriškėjimą”, ne
tinkamo moters prigimčiai. Toks “sumodernėjimas” yra vyriškumo 
pamėgdžiojimas, kuris rodo bėgimą nuo moteriškos prigimties ir 
dvasinį tuštumą.
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Moterų proveržis i visuomenini gyvenimą ir jų iškilimas orga

nizaciniame gyvenime sukūrė Įvairiausių organizuotų vienetų. Tai 
natūralus socialinio gyvenimo reiškinys. Tiktai kyla klausimas, 
ar lietuvių moterų organizacijos išeivijos sąlygose yra reikalingos? 
Ar jos atlieka koki rimtą uždavinį, ar tik padidina ir taip gausų 
popierinių vienetų eilę? Galimas daiktas, ir moterų sambūriuose 
yra tuščio skambėjimo, kaip ir daugelyje kitų atsineštinių orga
nizacijų. Visdėlto reikia pasakyti, kad moterų organizacinė veikla 
daugeliu atvejų yra realesnė nei kurių kitų. Ypač tai reikia pasa
kyti apie katalikių moterų sąjūdi. Jo veikloje matyti daug konkre
čių darbų, kurie pilnesniu vaizdu pasirodo ypač per suvažiavimus. 
Be jų rankų neapsieina nei parapijos, nei šalpa, nei parengimai, 
nei šventės, nei spauda. Toronte jos leidžia žurnalą “Moterį”, per 
kurį sklinda sąjūdžio dvasia, rūpesčiai .gairės, idėjos. Jis palaiko 
dvasinį ryšį tarp laisvajame pasaulyje išsisklaidžiusių lietuvaičių. 
Jame atsispindi mūsų moterų religinės, tautinės, kultūrinės, peda
goginės ir praktinės pastangos. Tiktai reikėtų linkėti, kad katali
kių moterų sąjūdis nesiribotų vien Kanada, kur jis pirmiausia 
atsikūrė. Jau girdėti, kad jis atgijo Australijoje. Yra gražios inicia
tyvos P. Amerikoje, uofs organizacinėj plotmėj ji plačiau nepasi
reiškė. JAV katalikės moterys veikia senąja forma, prie kurios nau
jai atvykusios nepritapo. Naujųjų bandymai atsisteigti, rodos, ne
buvo sėkmingi.
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Pabaltiečių Moterų Tarybos Kanadoje dešimtmečio minėjime. Iš kairės dešinėn: E. Jurkevičienei, 
pakeltai į garbės pirmininkes, prisegamas ženklas; M. Jūrmala, estė iš JAV, skaičiusi paskaitą; A. 
Gailite ir J. Paeis — latvė ir estė,.pakeltos į garbės pirmininkes. Antroj eilėj: Hamiltono “Gyvataro” 
grupės šokėjai rengiasi pasirodv mui; lietuviškų rankdarbių parodos kertelė.

P. . . r. Nuotrauk os S. Dabkaus ir M. Pranevičiaus

Sovietoms nemalonios paslaptys
Katalikių moterų sąjūdis, būdamas plačiosios lietuvių tėkmės 

dalimi, jaučia, kad jam tenka atsakingas baras, kuriame reikia ne- 
paliaujamkr budėti. Pirr.ūausia tenka budėti, kad lietuvė moteris 
išliktų savo pašaukimo augštumoje. Amerikinio gyvenimo vilionės 
yrą tokios, kad jos traukte traukia, ypač jaunąsias moteris, į savo 
pinkles, kuriose žūva nepavaduojamos lietuvių moralinio baro bu
dėtojos. Moralinis moters atsparumas yra gyvybinis mūsų, ginklas. 
Juo laikosi mūsų lietuviškoji šeima ir visuomenė. Jei moteris nu
slysta nuo savo pašaukimo, atsparumo fronte atsiranda spraga, pro 
kurią skverbiasi sunaikinimo vėžys. Katalikės moterys tą gerai jau
čia ir kur galėdamos pabrėžia moralinio atsparumo reikalą. Būda
mos nepamainomos budėtojos išeivijos bare, jos negali užsnūsti 
ant viliojančių patogumų laurų. Jų budėjimas ypač reikalingas 
būsimoms moterims, šioms juk reikia įkvėpti lietuvišką sielą, 
kad ir jos mokėtų budėti patikėtame lietuvių išeivijos bare. Be to, 
reikia įkvėpti lietuvišką sielą ir būsimiems vyrams. Moteris kaip 
motina ir kaip auklėtoja yra pirmasis šaltinis, iš kurio plaukia tasai 
dvasnis įkvėpimas. Ir iš kur jis plauks, jei to šaltinio nebus arba 
jis bus menkas? Katalikėms moterims tai ypač rūpi, ir savo veik
loje jos tai visais būdais skleidžia. Jos siekia, kad tuo budėjimu 
gyventų netiktai narės, bet ir visos lietuvės. Gal jų veikloje nevi- 
suomet pasirodo grandiozinių darbų, be visuose jų pasireiškimuo
se gyva yra dabartinio budėjimo mintis. Tik reikėtų, kad ji pa
siektų plačiąsios moterų mases. Katalikių moterų sąjūdis nėra ke
lių asmenų reikalas. Tai visų moterų reikalas. Juo didesnis bus 
sąjūdis, juo stipresnis bus mūsų moterų atsparumas. Kaikur yra 
tendencija organizuoti smulkius vietinio pobūdžio moterų viene
tus. Gal jie ir turi šiokios tokios siauros naudos, bet jie niekad 
neturės tokios reikšmės, kaip sąjūdis visos išeivijos mastu. Tesi- 
jungia tad visos bendro tikėjimo ir bendro likimo moterys į vieną 
sąjūdį, kuris įgalintų atlikti savo misiją. Nepalikit kelio dėl ta
kelio! Pr. G.

JAV-bės kietai spaudžia Švedi
ją ir Šveicariją, nors Austrijos at- 
žvilgiu 
nuolaidesnę prekybos politiką. 
Tokios nuotaikos vyravo Stock- 
holme, kur šiomis dienomis trijų 
neutralių Europos valstybių mi
nisterial buvo susirinkę svarstyti 
klausimų, susijusių su Europos 
Bendrąja Rinka. Spaudoje reiš
kiama nuomonė, jog Anglija pil
nai pripažįstanti ypatingą neutra
liųjų valstybių padėtį, tačiau pa
stangos paveikti amerikiečius ne
davusios jokių vaisių.

V. Europai persitvarkant
Europos ūkinio apsijungimo 

pažanga ’ pastaruoju metu švedų 
politikams sudaro tikrą galvosūki. 
Socialdemokratinė vyriausybė il
gą laiką stengėsi ne tik atidėlioti 
betkokį sprendimą, bet dargi mė
gino menkinti viso klausimo 
reikšmę. Tačiau pastaruoju me
tu vis daugiau kyla balsų, reiš
kiančių nerimą dėl galimų neigia
mų pasėkų, pasilikus nuošalyje už 
vieningos europinės rinkos. Li
beralinė ir konservatorinė opozi
cija daugiau ar mažiau remia min
tį, jog Švedijos neutralumas gali 
būti suderintas su pilnateisiu da
lyvavimu Europos ūkio bendruo-

suverenumo JT naudai. Lygiai 
taip, kaip pavieniai žmonės, jeigu 
jie nori gyventi tvarkingoje vi
suomenėje, atsisako absoliutinės 

. . . teisės daryti, kas jiems patinka,
menėje. Abi puses — vynausybi- stiprinant, didelis vaidmuo 
nių sluogsnių remiami dalinio tenkąs mažosioms valstybėms, ku- 
pnsijungimo ir opozicijos reika- rjos gali tarpininkauti tarp di- 
laujamo pilnutinio įsijungimo ša- džiųjų galybių ir skelbti tiesą,

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

AMERIKA STAIGA NUKREIPĖ SAVO DĖMESĮ Į RYTŲ AZIJĄ. 
Prez. Kennedy, pasitaręs su savo politiniais ir kariniais vadais, įsa
kė karinėms JAV pajėgoms būti pasiruošusioms įsikišti į Laoso įvy
kius. 7-sis laivynas su aviacijos ir marinų daliniais, taipgi amerikie
čių karinės pajėgos P. Vietname buvo užaliarmuotos veiksmams La
ose, kur komunistinės Pathet Lao pajėgos, nepaisydamos paliaubų 
sutarties, staiga puolė karališkosios vyriausybės linijas ir užėmė du 
stambiu miestu Nam Tha ir Houei Sai, tuo būdu priartėdamos prie 
Tailandijos. JAV bandė protestuoti bei reikalauti, kad įsikištų pa
liaubų priežiūros komisija, kurią sudaro Kanada, Indija ir Lenkija. 
Taipgi jos kreipėsi į 14-kos vals-D---------------------------------------- -
tvbių Ženevos konferenciją, ku- buvo nuleisti, bet olandų kariuo- 
rios pirmininkai yra britų ir so
vietų atstovai, bet ikišiol ir vienu 
ir kitu atveju nieko nelaimėjo. 
Kur laimi komunistų ginklas, va
kariečių diplomatija būna bejėgė. 
Tai patyrė JAV dešimtimis kartų, 
ir todėLR. Azijos atveju yra pri- 
verstos’veikti nevien diplomatija. 
P. Vietname jos jau turi savo ka
rinius dalinius, kurie padeda prie
šintis iš šiaurės besiveržiantiems 
komunistų daliniams. Laose JAV 
remia planą sudaryti koalicinę vy
riausybę, kurion įeitų dešiniųjų 
grupė, vadov. gen. Nossavan ir 
kunigaikšč. Boun Oum, komunis
tinis sąjūdis Pathet Lao ir neutra
lusis, vadov. kunig. Souvanha 
Phouma, Ikišiol koalicija nebuvo 
sudaryta, nes komunistinė pusė 
statė didelius reikalavimus, ne
priimtinus dešiniųjų grupei. Aus
tralija ir N. Zelandija sutiko pri
sidėti prie JAV karinės akcijos R. 
Azijoje. Tuo tarpu JAV kariniai 
daliniai,'gavę Tailandijos vyriau
sybės sutikimą, išsikėlė jos terito
rijoj, kur ir anksčiau buvo ameri
kiečių bazės. Diplomatiniai pasi
tarimai vyksta tarp Maskvos ir 
Vašingtono. ' ' ’ - "

Berlyno byloje įvyko viešas su
sidūrimas tarp JAV ir V. Vo
kietijos taktikos. Amerikiečiai, 

remiami kitų sąjungininkų, tęsia 
derybas su Maskva. Buvo paskli
dę gandų, kad yra vilties susitar- 

I ti. JAV pasiūlė planą, kad priėji-

Kas naujo Kanadoje?
MOKESČIU ĮSTATYMO
PAKEITIMĄ pažadėjo min. 

pirm. J. Diefenbakeris. jeigu kon-

j PRAGYVENIMO LYGIS Js’atymu yra leidžiama kiekvie- 
KANADOJE vėl pakilo balan-'nam asmeniui be muito išsivežti

'džio mėn., pasiekdamas 130.3 taš- iš Kanados 100 cigarų.
servą toriai bus vėl išrinkti vai- kus. Tie taškai išvedami iš 1949 
džion. Kai kraštas ekonomiškai m. kainų indekso, kuris tada buvo 
pradeda smukti, mokesčiai visada žymimas 100 punktų. Pragyveni- 
pasidaro perdideli. Kanadoje 63 mas pakilo dėl padidėjusių mais- 
% visų valstybės pajamų gauna- į to kainų. Ekonomistai tvirtina, 
ma iš mokesčių, tuo tarpu ekono- kad ateityje pragyvenimo lygis 
miškai stipriose V. Europos tau-į dėl nuvertinto kanadiško dolerio 
tose tas nuošimtis yra žymiai ma-j dar labiau pakils.
ŽPsnis. V. Vokietijoje ■— 22% 
Šveicarijoje ir Prancūzijoje 
31%ir Italijoje — 26%.

IMIGRACIJOS MIN-JOS DUO
MENIMIS per pirmąjį š.m. ke
tvirti imigravo i Kanadą 10 lietu
vių. Tiesiai iš Lietuvos nei vieno. 
Per praeitus metus atvyko 86 lie
tuviai. Iš Lietuvos — 2.

LIBERALU PARTIJOS
POPULIARUMAS pagal pasku

tinius Galhmi viešosios nuomonės 
tyrimo instituto duomenis dar la- 

i biau pakilo, šiuo metu už libera-

liniukai — mėgina įvairiai pa
grįsti savo nusistatymus.

Įsijungimo priešininkai tarp 
kitko tvirtina, jog Europos ūkio 
bendruomenę kuriančios jėgos — 
reakcinės, nedemokratinės, pa
lankios nežabotam kapitalizmui. 
Tas priekaištas kitoje pusėje at
remiamas, primygtinai nurodant 
kitų europinių socialistų partijų 
teigiamą nusistatymą. Įdomu pa
stebėti, jog neseniai kaimyninėje 
Norvegijoje įvykusiuose parla
mento debatuose įstojimo mintį: 
labiausiai parėmė kaip tik socia
listai. “Dagens Nyheter” ta proga 
net teigė, jog norvegų valdančioji 
partija pasikeitė vaidmeniu su 
švedų opozicija.

Ten pat toliau nurodyta, kad 
nūdieniame pasaulyje V. Europa 
šalia Š. Amerikos yra stipriausia 
demokratijos tvirtovė, ūkinės po
litikos suderinimas veda į plates
nę politinę vienybę — į Jungti
nes Europos Valstybes. Tuo tarpu 
dar nėra ženklų, kad Švedijos par
lamente galėtų susidaryti tokia 
įtikinanti dauguma už įsijungimą 
i Europos ūkio bendruomenę, 
kaip tatai įvyko Norvegijoje. Rei
kia pripažinti, jog tam tikros 
reikšmės čia turi reikalas atsi
žvelgti į ypatingą Suomijos pa
dėti, fe

JT — kalbėtojų tribūna?
Maždaug tuo pačiu metu Švedi

joje lankėsi JT gen. sekretoriaus 
pareigas einąs U Thant. Pagerb
damas tragiškai žuvusio savo j 
pirmtako atminimą, pirmąjį ofi- 

Į rialų vizitą jis kaip tfk skyrė j

kaip ji joms atrodo.
U Thant nesutiko su nuomone, 

jog JT pastaruoju metu praradu
sios savo įtaką. Nepolitiniame 
lauke, būtent, ūkio, visuomenės 
ir žinybinių reikalų tvarkyme pa
daryta didžiulė pažanga, šiose sri
tyse JT organizacija esanti labai 
paveiki. Galbūt dėlto, kad tuo rū
pinasi 16.500 JT tarnautojų. Tuo 
tarpu politinio pobūdžio klausimų 
sprendime tedalyvauja tik 1.500. 
Ar tai reiškia, kad JT turėtų ap
siriboti nepolitine veikla? Tai ne
būtų išmintinga, teigė U Thant. 
Juk kaip tik politinėje srityje rei
kia nugalėti didžiausias kliūtis 
tarptautiniam susipratimui, šiuo 
metu dalis valstybių siekia, kad 
JT sustiprėtų, o kita dalis norėtų 
jas paversti paprastų kalbėtojų 
tribūna.

Kremlius -— Munters lūpomis
Kaip ir buvo galima laukti. Šve

dijos pabaltiečių tarpe savotišką 
įspūdį sukėlė buv. Latvijos užs. r. 
min. Munterso straipsnis “Izves- 
ti tose”, nersnaudintas kituose so
viet. laikraščiuose. Oficialią nuo
monę bene taikliausiai nusakė 
vienu savo vedamųjų estų dienr. 
“Eesti Paevaleht” — smegenų 
plovimo triumfas. Daug buvo ta 
proga rašyta apie paliestojo as
mens praeitį, net būdo savybes, 
kurios nepavaizduotos šviesiai. 
Privačiai sutinkama, jog straios- 
nyje esama dalykų, kurie anks
čiau režimo buvo visiškai neiria
mi ar nutylimi. Tik niekas neabe- 

*Nnhr>ltn i g psl.)

MAurvii k inad’^c'm
PERSPĖJAMI nesusižavėti

k: 'kvięn’i kandidatu, kuris ateinamus pasisako 45%. už konservato- 
i sus’rinkimus ir stengiasi isi-rrius — 45% .ir už NDP — 9%. 
teikti ateiviams. Vokiečiu laikraš- Ontario prov. 47% pasisako uz Ii- 
♦is “Der Courier*' sako, kad kan-J totalus. 41% už konservatorius: 
riidato išmokimas poros žodžių Quebede už liberalus — 53%, 
betkurios tautvbės kalbos dar ne? < kpnseryatorius — 32%. Apklausa- 
t«rčtu būti užtikrinimu, kad iis nėjimas buvo pravestas dar prieš 
ištiktųjų domisi ateiviais. Prieš ‘ dolerio nuvertinimą.
rinkimus bandomi visokį triukai *

Nauiieii ateiviai turėtu dauriau KUBOS CIGARU
įsijungti i rinkimini vaiu ir vieti- j pardavimas Kanadoje pakilo net 
nes partijas, nes tai gali daug pa- 75%. JAV tu cigarų negalima 
dėti bendriem mūsų reikalam. įgauti, tad atvyksta amerikiečiai

• I perka kiek gali ir išsiveža į JAV.

KELIŲ SAUGUMO
KONFERENCIJOJE. įvykusio

je Reginoje. Saskatchewan prov., Hammarskibldo tėvynei. Ansilan- 
Uppsalojc. padėjo vainiką

nrie Hammarskjdldo kano. o uni
versiteto aulėie pasakė kalbą po- 
r»i tūkstančiu klnusyto’u. U

re’kšmę taikai ir ^„Įį^d^ig^šitadėjimų davė^ 
<........... _ - , mc vis0Ir,is italėmis kovoti iki Lietu-

j va bus išlaisvinta iš kruvinos sovieti-

menės nesunkiai sudorojam!. In
donezijos vyriausybė sudarė nau
ją sutartį su Sov. Sąjunga gink
lams gauti. JAV diplomatas E. 
Bunker bandė tarpininkauti tarp 
Olandijos ir N. Gvinėjos, siūlyda
mas, kad salos valdjjną perimtų 
Indonezija prižiūrint JT. Planas 
nepavyko. Olandai siūlo plebisci
tą, o Indonezijos JSukarno — be
sąlyginį perdavimą. Esą jis paim
siąs salą jėga iki š.m. pabaigos. 
Jau penktą kartą jo paties pilie
čiai bandė jį nužudyti.

Prezidento rinkimai Italijoj pa
rodė senas partijų opas. Parla

mentas išrinko kr. demokratą A. 
Segni, 71 m., buv. min. pirm, ir 
užsienio r. min. Fanfani vyriau
sybėj. Jo oponentas buvo nuosai
kusis socialistas G. Saragat, kuris 
surinko 334 balsus, o Segni — 
443. Reikėjo net 9 balsavimų. Pa
čioj kr. dem. partijoj nebuvo su
tarimo. Dalis jos narių pradžioj 
nebalsavo už Segni, nes jis nesąs 
palankus bendradarbiavimui su-” 
socialdemokratais.

Amerikiečiai nepataikė į mė
nulį, — pareiškė “astronomas”- 
N. Chruščiovas. Jo teigimą 

omerikiečių atitinkami mokslinin
kai paneigė, pareikšdami, kad ra
keta Ranger IV pasiekė mėnulį 
bal. 26 d. maždaug 1000 mylių 
alsi ūme nuo sovietu Luniko II, 

Aauy.a pliekė mėnuli 1959 m.
vi. u jn. v paoiuiv uiaua, nau uzAiVzil- ...
mo kelius iš V. Vokietijos į V. rugseJ° men.
Berlyną kontroliuotų tarptautinė i Hong Kongą atbėga daug 
komisija, kurion įeitų 4 didieji, žmonių iš raud? Kinijos. Hong 
abi Vokietijos ir neutralieji. Šis Kongas vra Anglijos kolonija. Da- 
planas labai nepatiko kancleriui; bar policija ir britu kariuomenė 
Adenaueriui, ir jis, atvykęs į Ber- j pradėjo visus atbėgėlius grąžinti 
lyną, viešai pareiškė savo nepasi-i ----- - —
tenkinimą, esą planas visiškai ne-' 
priimtinas. Tos pačios nuomonės 
yra ir prez. De Gaulle.

Alžerijoj įvedamos vis griežtes
nės priemonės prieš slaptosios 
karinės org-jos narius, kurie te- 

bežudo civilius žmones gatvėse, 
neišskiriant moterų ir vaikų. Di
džiųjų miestų savivaldybės pa
keistos naujais civiliniais ir kari
niais pareigūnais. Kariuomenės 
daliniai apsupa ištisus miestų 
kvartalus, uždraudžia civilių pa
sirodymą gatvėse ir daro kratas 
visuose namuose. Alžeriečių na
cionalistų daliniai, paruošti par
tizaninėms kovoms, prisijungė 
prie prancūzų policijos bendrai 
kovai prieš teroristus, kurių di
džiąją dalį sudaro 18-25 m. jau
nimas. Suimta visa eilė vietinių 
prancūzų veikėjų, kaltinamų ben- 
iradarbiavimu su teroristais. Su
imtas net vienas vyskupas ir keli 
kunigai, atsisakę savo pareiški
mais įsikišti į vykstančią vietinę 
kovą. Alžeriečių sukilėlių vyriau
sybės premjeras savo radijo kal
boj iš Tuniso ragino tautiečius 
laikytis paliaubų sutarties, nepai
syti provokacijų. Pažadėjo ne- 
prikl. Alžerijoj respektuoti euro- 
niečių teises. Daugelis prancūzų 
jau keliasi Prancūzijon.

Indonesia veriasi į N. Gvinė
ją. valdomą olandų. Jau nepir- 

mą kartą parašiutininkų būriai

Į Hong Kongą atbėga daug

atgal į Kiniją. Girdi. Hong Kon
gas yra perpildytas ir nėra vietos 
naujiems. Grąžintų pabėgėlių liki
mas tiksliai nėra žinomas, žmo
gaus teisių taryba kreipėsi tarp 
kitų ir i Kanadą, prašydama pri
imti naujų pabėgėlių. Bet čia gau
tas atsakymas, esą kiniečiai “bus 
laimingesni būdami Azijoj”.

Britanijos darbo partijos vadas 
II. Gaitskell pasisakė prieš Bri
tanijos Įstojimą i Europos Ben
drąją Rinką, nes esą bus baigta 
su britų Comonwealthu. Bet jei 

viso Commonwealth© min. pirmi
ninkai. susirinkę rugsėjo mėn. 
konferencijos, pasisakys už, tai 
tik tokiu atveju Anglija gali eiti 
su Europa.

Britanijos rinkimuose i miestų 
tarybas konservatorių partija 
skandalingai pralaimi: neteko 

525 vietų ir laimėjo tik 13. 35 
miestų tarybos perėjo j kitu par
tijų rankas. Yra atsigavę libera
lai, kurie laimėjo 334 ir neteko 
turėtu tik 12. fe

buvo nasiūiyta priimti įstatymą, 
kad visi autovežimių vairuotojai 
turė'ij laikyti egzaminus kas 5 m.

R \KETOM ' IŠGAUTI 
naudojamas skvstas kuras pradė
tas gaminti Winninege. Fabriką 
pastatė ir finansavo amerikiečių 
firma.

AZIJA TAPO
DIDŽIAUSIA RINKA Kanados 

eksportui. Paskutiniais metais 
eksportas i Azijos kraštus padidė
jo net 75%. Europos rinka kas 
metai mažėja. Taip pat sumažė
jo eksportas į kitus Common- 
wealtho kraštus.

Aukos Lietuvai laisvinti
t G nonėpmM praėjo. Mine- 

darni šn didžiąją savo tautos ir vals-
visas organizacijas ir asmenis, ku-ie 
snHnktųjįi ?”kų da- neišsiuntė, kaip 
galima greičiau paskubėti perduoti: 
Amerikoje — ALTai, o visų kitų — 
Tautos Fondui. Tatai prašau padaryti, 
kad VLIKui netektų sustoti kalbėjus

mo reikalams. 1 mos ir Vatikano radijo stotis. Reikia
i S.m. balandžio 28 d. r įvykusioje VL1 skubiai reaguoti j vis Ir vis naujus tau- 
Ko. ALTos ir Tautos Fondo konferen- tos ir Bažnyčios persekiojimus. Mus 

i rijoje Niujorke, paaiškėjo, jng esama : pasiekė žinios, kad Kaune uždaryta 
lietuvių kolonijų, kunos Lietuvos lais- j Ignlos bažnyčia ir paversta muzėjumi, 
vinimo reikalams surinktųjų lėšų ligi o Klaipėdos naujoji bažnyčia paversta 
šiolei neperdavė kam tos lėšos buvo sandėliais.
skirtos ir kam jos priklauso. I Prel. Jonas Baikūnas.

I Tautos Fondo valdybos vardu prašau!

našlių valsfybių vaidmenį.
Taikos viltys, — sakė jis.

dabar dedamos daugiausia į te-nės okupacijos. Ta pačia proga dang
roro pusiausvyros išlaikymą, ta-i ir auku sudėjome Lietuvos laisvini- i pavergtąja Lietuva nėr Madrido. Ro- 
nau foii pusiausvyra pradeda 
virsti iliuzija. Jis pasisakė už tai. 
kad Rytai ir Vakarai sustabdytų 
mnklavimosi varžybas, nes nai
kinančioji karo priemonių galia 
taousi bauginančiai grėsminga. 
Visiškai būtina, kad pavienės 
valstybės atsisakytų dalies savo

Gegužes 18 - 
pilietybės diena

Ta proga pilietybės ir imigraci
jos min. E. L. Faircloūgh paskel
bė atsišaukimą, kviesdama ir nau
juosius ateivius ja minėti. Esą tai 
specialiai kanadiška c’iem. Teisi
nė Kanados nepriklauso mybė bu- 
msi ’'-ina^inte tik rrioš 15 metų.

j f. y. 1947 m., kai isig'liz'^n Cana
dian Citizenship Act. Prie’; taj ka- 

h’,”-. “Cannč’an Nation
als” ir “British subjects” — Ka
nados gyventojai ir britų valdi
niai. Be to, Kanada buvusi įkurta 
ateivių ir jų vaikų išplėtota. Visi 
turi būti atsakingi už krašto ateitį 
ir nrisidėti prie anglų-prancūzų 
kultūra praturtinimo "c-jiais įna
šais. “Mūsų šalies veidas tebesi
formuoja. Tai uždavinys, kuris 

• įpareigoja visus kanadiečius, mi-
Tautos Fondo pirmininkas rainčius 1962 m. pilietybes dieną”.
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ANTRASIS KANADOS LIETUVIŲ 
VAIKŲ KONGRESAS

Maskva tęsia caru religinę politiką
" Nors sakoma, kad istorija nesi
kartoja, nes jos kūrėjai žmonės, 
naudodaniiesi Dievo suteiktąja 
laisve, net ir tokiose pat aplinky
bėse, gali visiškai skirtingu būdu 
veikti, tačiau dažnai Įvykių eigoje 
susidaro nuostabus panašumas, 
verčiąs teigti apie istorijos pasi
kartojimą, ypačiai, jei siekiama
sis tikslas pasilieka tas pats.

Kai laicistinė ir antiklerikalinė 
Prancūzijos valdžia naikino Kata
likų Bažnyčios institucijas, vie
nuolijas ir respublikinį režimą 
identifikavo su atsiribojimu nuo 
tautos katalikiškų tradicijų, ta 
pati valdžia paskyrė savo konsulą 
Jeruzalėje būti Jeruzalės lotynų 
apeigų katalikų globėju ir gynė
ju prieš Konstantinopolio sultono 
valdžią. Aišku, kad toks žygis, 
nors ir teisinamas, kad antikleri
kalizmas nėra eksporto prekė, bu
vo grynai politinis: panaudoti Ar
timųjų Rytų katalikus kaip prie
monę skverbtis į arabų pasaulį.

Tokios pat politikos laikosi da-. 
bartiniu laiku Sovietų Sąjunga Pa
lestinoje ir Egipte — teisingiau 
Egipto Aleksandrijoje.

RUSAI SKVERBIASI 
Į ŠVENTĄJĄ ŽEMę

Paskutiniu laiku Maskvos patri
archas, žinoma, su Kremliaus ap- 
robata ir leidimu, pasiuntė būrį 
kunigų ir vienuolių, kurie Šven-

Kadangi 1920 m. pradžioje len
kų užs. reik, ministerijoje viešpa
tavo netvarka (atsakingos galvas

nisteris Varšuvoje (RumboMas) iš
siprašė sausio 22 d. pasimatymą 
su valsybės galva PJlsudskiu. Sis 
pritarė sumanymui sudaryti len
kų-lietuvių komisiją tirti visiems 
ginčams dėl sienų, tik lietuviai, 
sako, privalo liautis suiminėję 
lenkus. Anglas pranešė, kad pulk. 
Ward (anglų atstovas Kaune) per 
paskutinį atsilankymą Varšuvoje, 
sakęs, jog peoviakų sąmoksle su
imtieji visi paleisti, išskyrus 43. 
Pilsudskis prikišo, kad lietuviai 
vėl suėmę kitų lenkų. Rumbol- 
das tada priminė, kad lietuviai la
biausiai pyksta dėl laužymo Vy
riausios Alijantų Tarybos nusta
tytosios demarkacinės linijos. Jų 
nustatyta dvi: pirmoji 1919 m. 
birž. 13, antroji liepos 26 d. Pary
žiui lenkai skundėsi, būk pirmoji 
nepakankamai apsaugo susisieki
mą geležinkeliu su nuo bolševikų 
išlaisvintu Daugpilio rajonu. Ta
čiau lenkai ir antrą liniją sulaužė 
keliose vietose. Lietuvos vyriausy
bė atmetė sausio 26 alijantų kari
nių atstovų pasiūlytą 20 km. pla
tumo neutralią zoną, reikalauda
mi. kad lenkai sugrįžtų į demar
kacinę liniją.

Pabaltijo kraštams alijantai bu
vo paskyrę ypatingą savo komisi
ją, kuriai vadovavo prancūzų gen. 
Niessel. Šis Ambasadorių Tarybai 
1920 m. vasario 3 pateikė raportą, 
kuriame pareiškė, kad Pabaltijo 
kraštai, Suomija ir Lenkija, pa
likti vieni, niekados savo tarpe ne
susitars. Čia reikią “tvirtos ali
jantų rankos”. Ekonominė būklė

nė valstybė imasi remontuoti se
nus ir statydinti naujus pastatus, 
skirtus augštiems religiniams pa
reigūnams, kurie, jei nenorės iš
duoti savo pašaukimo ir misijos, 
turės ir toliau smerkti tuos prin
cipus ir tą praktiką, kuriais pa
remtas maskvinis ateizmas, — vi
sa tai yra kažkas nesuprantamo ir 
įtartino.

Gali kam atrodyti, kad visą tą 
Artimųjų Rytų ir Egipto akciją 
varo Maskvos patriarchas, taigi, 
ne valstybinė, o religinė institu
cija. Lygiai ir tos milijoninės su
mos, skirtos atstatyti pravoslavų 
vienuolynams ir patriarchato rū
mams Aleksandrijoje, esančios 
rusų pravoslavų sumestos cerkvė
se aukos, kurių ne tik pakanka 
kulto reikalams, dvasiškijos išlai
kymui, bet dar ir gana daug atlie
ka nesunaudotų. Jomis Maskvos 
patriarchas disponuodamas ir to
kias žymias sumas perkeldamas į 
užsienį, turi turėti valdžios leidi
mą. Kitaip jį ištiktų sunkesnis, 
negu Klaipėdos klebono likimas 
už pinigines spekuliacijas žinant, 
kaip Sov. Sąjungoje yra suvaržy
tas pinigų judėjimas. Reiškia, 
Maskvos patriarcho geraširdišku
mas Artimųjų Rytų “broliams 
pravoslavams" sutampa su Mask
vos satrapų tikslais — net per Pabaltijo kraštuose kelianti rū- 
pravoslavų Bažnyčią įsigalėti bet- pėsčio. Tai žemės ūkio kraštai, ka- 
kuriame pasaulio kamoe. Juo la- ro metu netekę daug arklių ir gal-

tojoje Zemeje lanko senus, be- biau. Maskvai svarbu įkelti savo vijų, kurių stoka gali kenkti jų at
griūvančius pravoslavų vienuoly-; fcoją į Palestiną ir Egiptą. O tam kutimui. Vidaus bolševizmas ne- 
nus, mezga rysius su vienuoliais,i reįkajuį šiandieninė bedieviškoji pavojingas, nes juo gal tesižavi

&
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misijos. Pilsudskis jam

kurių didesnė dalis yra graikai, ir į Maskva atkuria cafistinės “šven- 
pranesa jiems, kad Maskvos pa-itosjos Rusijos, visu pravoslavu 
triarchas yra pasiryžęs paremti globėjos” taktika. Taip bedieviš- 
pimgais, jei tik jie norėtų patai- koji Rusija gaii‘taoti “Šventąją 
syti ar atstatyti savo vienuolynus. Rusįįa” jei tik pagrindinis tikslas 
Bendra suma, kuria Rusijos pra ■_ ] ...............
voslavų Bažnyčia galinti' skirti. ] ma> _ fea|j bent kiek priartėti, 
vra pusantro milijono doitiiu ......

Turimomis žiniomis, Maskvos 
patriarchas projektuoja įsteigti 
vienuolini ordiną — šventosios 
Pravoslavijos Kariai, — kurio na
riai bus siunčiami apgyvendinti 
senuosius rusų vienuolynus šven
tojoje Žemėje. Rusijos pravosla
vų Bažnyčia davė Jeruzalės pra
voslavų patriarchui didelę pinigų, 
sumą, kuria tasai atnaujins jam 
priklausančias bažnytines institu
cijas ir atstatys “visuotinės pra
voslavų Bažnyčios” prestižą, ku-i 
ris Artimuosiuose Rytuose buvo Į . v
susilpnėjęs, kai Rusija nustojo:. 9rest? 5 int° ,bu.v.? pasiryžęs'.; kalba, šis suktas vokiečiu .agentas ■ 
buvusi visų pravoslavu globėja, i prisipažinti pralaimėjimą.Nujau-; par0(jė nepaprastą susivaldymą!

EGIPTO PATRIARCHUI įu^na'vokieau agentas8 Tauriu metu’ negalėjo nfu’
siūlo MII BONUS ii \ia V0R1^clM^genias ; slėpti džiaugsmo, kai jam gimtą-SIŪLO MILIJONUS 11A h.ndvmn mrin npdn-| ja pasakyta kad jis

; vra laisvas ...

darbininkai Rygoje. Lietuvių-len
kų santykiai kupini rūsčių kliū
čių. Niesselis,-be abejojimu ten 
kų Įkalbėtas, manė, didžiausia ne

7j___ sutarimų priežastis yra vokiečiu
komunistinis pasaulio užvaldy- intrigos, todėl jis paveikė, kad iš 

'. 4 <■ ! Kaunu būtu .skcaubtvta didesnė
Dr. V. M ar. i dalis -’ana Gausios ten

už tai padėkojo. Niesselis patarė 
alijantų viršūnėms- “imtis griež
tos rankos” ir baigti lenkų-lietu
vių kivirčus.

Toliau raporte gen. Niesselis 
pabrėžė Pabaltijo kraštuose pa
stebimą be galo stiprią nacionaliz
mo dvasią. Sako, nežiūrint koks tų 
kraštų likimas ateityje būtų, šios 
dvasios negalima ir neteikia ig
noruoti. Pabaltijo valstybės nori 
lygiomis kalbėtis su Rusija ir vi
somis kitomis vasltybėmis.

Ambasadorių Taryba padėkojo 
generolui už raportą.ir. atgaivino 
Taikos Konferencijos metu suda
rytą Pabaltijo Komisiją, kuriai 
pavedė nuodugniai raportą išstu
dijuoti ir pateikt!**iarybai reko
mendacijų. i .

Lietuvos premjeras E. Galva
nauskas (anglų rašomas Galva- 
novvski) atvyko Londonan vasario 
8 d., ir anglų užs. reik, ministe
rijos šiaurės Departamento na
rys O. C. Harvey ta proga paruošė 
šitokį memorandumą ministeriui 
Curžonui:

Anglų 1920 m. pažiūros 
į Lietuvą

Lenkų - lietuvių reikalai kėlė 
rimto rūpesčio nuo pat paliaubų 
— 1918. XI. 11. Pas lenkus esą 
vyrauja dvi srovės. Viena norėtų 
atgaivinti istorinę Lietuvos - Len
kijos uniją, reiškia sudaryti dvily
pę valstybę su viena galva, bend
ra kariuomene ir muitų sistema, 
bet kiekvienai valstybei savitais 
seimais. Antrieji mano, unija ne
įvykdoma, ir nepriklausomą Lie
tuvą nori tiek apkarpyti, kad ji 
teapimtų kuosiauriausias etnogra
fines ribas.

Paderewskis ir Pilsudskis eina 
su pirmąja srove. Lenkai bijo ga
limų vokiečių - rusų susitarimų 
prieš juos, todėl norėtų, kad jų 
priešų sienos nenueitų. Be to, no
rėtų n pridėtinio išėjimo į jūrą. 
Juos drąsina faktas, kad lietu
viai yra katalikai ir daug žymių 
Lenkijos žmonių yra gimę Lie
tuvoje.

I: i ’i atsikratę lietuviai neturį

Lenkija turi apie 20 nąjl. gyv., 
Lietuva apie 3. Tokiu būdu išeitų 
nekokia lygybė planuojamoje dvi
lypėje valstybėje. Lietuviai, nors 
pilni stiprios tautinės savijautos, 
mato, kad permaži būti vieni. Lie
tuvos atstovas Londone neseniai 
pareiškė, esą, Lietuva nevengtų 
prisidėti prie Pabaltijo Valstybių

Beliko tik pusantro mėnesio iki bir
želio 30 d. Tą dieną įvyks malonus ir 
gražus katalikų vaikų kongresas, vie
nintelis lietuvių išeivijoj. Didieji dar
bai jau atlikti. Naujoje šv. Onos* baž
nyčioje, netoli Niagaros krioklio, 12 
vai. bus pamaldos, kurias atnašaus 
St. Catharines vyskupas T. McCarthy, 
pamokslą pasakys Tėvas Juvenalis 
Liauba, OFM. Mišių metu bus giedama 
kartu šios giesmės: “Marija, Marija”,

sąjungos ąr konfederacijos (net ir “Sveika Marija” ir bendra malda. 
SU Lenkija), jei būtų priimtos jos Po pamadų eisena, orkestrui gro- 
sąlygos. Šiuo metu Lietuva labai i ianC Pr*e Nežinomo kario kapo, kur 
nusiteikusi ir pries vokiečius ir 
prieš bolševikus.

Augščiau išdėstytų tautinių sie
kimų pagrindu ginčas dabar dau
giausia sukasi apie Vilnių ir Su
valkų kraštą. Vilnių sąvinasi abu. 
Jo gyventojų pusė žydai, pusė len
kai su žymia gudų priemaiša. Ka
dangi lietuviai žydams labiau pa
lankūs, šie gal balsuotų už Lietu
vą. Suvalkų kraš.te yrą Seinai — 
stambiausias lietuvių kultūrinis 
ir tikybinis centras su garsia se
minariją.

Ginkluotam susikirtimui gre
siant, praėjusių metų birželyje 
alijantai Paryžiuje nustatė demar
kacinę liniją maršalo Fošo vardu. 
Abiem pusėm buvo Įsakyta jos 
laikytis. Linija ėjo 5 km. i vaka
rus nuo Vilniaus - Daugpilio gele
žinkelio. Vilnių paliko lenkams, 
Suvalkus — lietuviams.

Lenkams ji nepatiko. Jie Įsi
veržė lietuvių žemėn, atsisakė pa
sitraukti ir niekas jų niekados ne
privertė. Alijantų Vyriausioji Ta
ryba tada nustatė kitą demarka
cinę liniją, kuri Suvalkus, Į vaka
rus nuo Černoganžos iki Nemuno 
su Seinais atidavė lenkams. Sei
nų iš tikrųjų gal ir nenorėta len
kams atiduoti, bet tuo metu turi
mame maršalo Fošo žemėlapyje 
Černoganža nebuvo tiksliai iš
vesta.

Nuo to laiko linijoje esą vyksta 
susikirtimai. Lenkai vis gilyn ir 
gilyn kanda lietuvių žemę, veid
mainingai teisindamiesi, kad lie
tuviai remia bolševikus ar intri
guoja su vokiečiais. Mūsų atsto
vas Kaune gauna nuolatinių skun
dų dėl lenkų skriaudų lietuviams, 
ypač dėl persekiojimo mokyklų 
;r <jpr«iinariios Seinuose.

Dalykas tiek įkaitęs, kad ir vie-1 Ref O rmOS O te i t i n i n kuOSG

trumpą žodi tars miesto burmistras ir 
vienas iš lietuvių, čia bus padėti vai
nikai. Nuo paminklo einama į karalie
nės Viktorijos parką, kur bus pietūs. 
Ten yra rezervuotas paviljonas.

Didingoje kolegijos auditorijoje, kur 
telpa apie vienuolika šimtų žmonių, 3

val. p.p., prasidės koncertas, kurį iš
pildys Įvairių parapijų ir pavienių ko
lonijų atvykę vaikai, šią meninę dali 
sudarys dainos, šokiai ir muzika. Ver
ta gerai pasiruošti! *

Niagaros miestelis nedidelis; iškil
mės vyks labai arti krioklio, taip kad 
nebus kur paklysti nei nuvargti, o ma
lonumas po sunkių mokslo metų bus 
didelis. Maloniai prašoma ruoštis ir 
nesigailėti pastangų. Tėvai ir mokyto
jai kviečiami prisidėti prie vaikų pa
ruošimo ir suteikti jiems lietuviško 
džiaugsmo. Geresnės datos nebuvo Įma
noma surasti, nes visi birželio mėn. 
šeštadieniai perkrauti parengimais. 
Norintieji vykti Į vasarvietes suspės 
nuvažiuoti ir to paties šeštadienio va
kare arba išvyks anksti sekmadienio 
rytą. Vaikų džiaugsmas—tėvų džiaugs
mas! * M. B.

Lietuviu katalikių moterų
suvažiavimas

Š.m. gegužės mėn; 19-20 d. -Toron
te, KLK Moterų Draugijos ^centro val
dyba kviečia skyrių atstovių suvažia
vimą draugijos organizaciniams ir kul
tūriniams reikalams svarstyti. Atstovės 
renkasi iš Montrealio, Hamiltono, To
ronto, Delhi, Tillsonburgo ir kitų Ka
nados vietų.

Į suvažiavimą kviečiamos ne tik at
stovės, bet ir šiaip narės ir viešnios. 
Pastarosios gali dalyvauti visose su
važiavimo dalyse, tiktai jos neturės 
balsavimo teisės.

Oficialus suvažiavimo adresas: Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo seselių 
namai, 57 Sylvan Ave., Toronto. Tel. 
LE. 4-5773.

Viešnių nakvynių reikalais kreiptis 
i D. Keršiene, 487 Windermere Ave., 
Toronto. Tel. RO. 2-5521.

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Šeštadienį, gegužės 19 d.:
9 vai. ryto šv. Mišios šv. Jono 

par. bažnyčioje, 941 Dundas St.

jos skyriaus, 
patalpose.

Po pusryčių suvažiavimo dalyvės 
persikelia į NMP seselių namus, 57 
Sylvan Ave., kur Vyks visa sekanti tos 
dienos programa.

10.30 vai. dalyvių registracija ir įžan
ginė dalis; cv dvasios vado kun. dr. 
Pr. Gaidos žodis; pranešimai: c. v-bos, 

i “Moters” redakcijos ir administracijos,

Kr. 
W.; 

po to pusryčiai, ruošiami šios parapi- 
Šv. Jono Kr. parapijos

cv revizijos komisijos ir skyrių; 
diskusijos;
1.30 vai. pietūs.
3 vai. p.p.: naujų draugijos Įstatų 

priėmimas; naujos centro valdybos rin
kimas; klausimai ir sumanymai; pa
skaita; diskusijos; kava.

Sekmadienį, gegužės 20 d. — iškil
mingoji suvažiavimo dalis prasideda 
11 vai. šv. Mišiomis Prisikėlimo par. 
bažnyčioje. Pamokslą sakys T. J. Bore- 
vičius, SJ, iš Montrealio.

Toronto ir kiti skyriai, kurie tik gali 
dalyvauja pamaldose su savo vėliavo
mis; moterys — tautiniais drabužiais. 
Visos kviečiamos priimti šv. Komuni
ją. Po pamaldų kavinės patalpose Pri
sikėlimo parapijos skyriaus moterys 
ruošia agapę, i kurią kviečia visas su
važiavimo dalyves, dvasios vadus, šv. 
Jono Kr., savo ir aplinkinių skyrių na
res, kurioms tik įmanoma, i šią šven
tę atvykti.

Agapės metu kalbės O. Bačkienė iš 
Vašingtono, D.C. Prelegentė, Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjo dr. St. Bačkio 
žmona, yra ilgai gyvenusi Prancūzijo
je, daug keliavusi, pažįstanti pasaulio 
katalikių moterų judėjimą ir galinti 
daug apie tai papasakoti.

Padarykime šią šventę stipraus ka
talikiško veikimo ir gražaus tarpusa
vio bendravimo demonstracija.

Visas maloniai kviečiame —
KLK Moterų dr-jos centro v-ba

Patyrusio šnipo atsiminimai ■

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS
Paruošė VYT. KASTYTIS

na ir kita pusė graso karu.
Lietuvių-lenkų ginčas nusvėrė 

visus kitus klausimus Helsinkyje 
įvykusioje Pabaltijo valstybių 
konferencijoje. Kitos Pabaltijo 
valstybės laikėsi sU Lietuva ir 

i bandė dalyką išlyginti. Lenkų de
legatas net pasiūlė ginčą pavesti 
tarpininkų teismui, kuri sudarytu

Ateitininkų Federacijos Tarybos 
komunikatas

ŠIE SIND FREI

telėjo Pinto. Nuo tos minutės iki 
egzekucijos, kuri buvo Įvykdyta 

\ po kelių dienų, Emile Boulanger 
/ Įkalbėjo tik savo gimtąja vokiečių

miesto. Čia jis pirmą kartą susiti- Pabaltijo ' valstybių teisininkai.
ko su garsiuoju King Kongu — Tei ir čia nepavyktu, sakė, tegul 24 rytuose — Niujorke.

Lietuviškojo jaunimo veiklos proble- į specialybėms; jungti didesni jaunimo 
moms svarstyti Ateitininkų Federaci- • skaičių į stovyklavimą pagal tris moks- 
jos Taryba turėjo du posėdžius: kovo' lelviškojo jaunimo grupes: jaunučius, 
1748 vakaruose — Čikagoje ir kove jaunesniuosius moskeivius, vyresniuo-

beveik legendariniu olandų po-iTaU^ Sąjunga dalyką sprendžia, 
erindžio vadu. Praeidamas pro Į Tačiau ta pačią dieną atėjo žinių 
stovyklos vartus. Pinto išvydo! apie naujus lenku Įsiveržimus, ir

I jo laikysena bandymų metu neda- j 
Bet ne tik šventojoje žemėje vė pagrindo net menkiausiam įta-j 

Maskvos patriarchatas paskutiniu rimui. Tardytojas negali remtis 
laiku išvystė savo veiklą. Egipte įtarimu. Agento pasmerkimui rei- 
(Aleksandrijoje) yra pravoslavų kalingas jo prisipažinimas arba 
patriarchatas, kuris iki šiol buvo įrodomoji medžiaga.
graikų įtakoje, bet dabar atsidūrė Ankstyvą rytmetį Emile Bou-graikų įtakoje, bet dabar atsidūrė '
į tam tikras sunkenybes, nes dau-j janger vėl buvo atvestas pas Pin-
gybė graikų paliko Egiptą. Taigi, 
ir šis pravoslavų patriarchatas at
sidūrė Maskvos patriarcho, teisin
giau pasakius — Sovietų Sąjun
gos valdžios dėmesio centre. Ne
seniai Sovietų Sąjungos ambasa
da Kaire pranešė Aleksandrijos 
patriarchatui, kad komunistinė 
Sov. Sąjungos vyriausybė nutaru
si “atšaldyti” Odesoje esančius 
Aleksandrijos patriarcho kapita
lus ir sumokėti už praėjusį laiką 
$50.000 sumą. Bet tai dar nevis
kas: 1961 m. Maskvos vyriausybė 
pasisiūlė pastatydinti Aleksandri
jos patriarchui naujus rūmus.

Nasserio valdymo nepakesdami 
graikai pamažu palieka Egiptą. 
Jų vieton atvyksta rusai. Todėl 
Sov. Sąjunga siekia Egipto pravo
slavus atolėšti nuo graiku pravo
slavų Bažnyčios ir palenkti juos 
Maskvos patriarcho valdžiai.

KREMLIUS VEIKIA 
IR PER PATRIARCHĄ

Kaip matome, Maskva tiek per 
savo diplomatus, tiek per patriar
chą siekia Artimuosiuose Rytuose 
ir Egipte paimti į savo kontrolę 
religinius tų kraštų pravoslavų 
centrus. Kaip vertinti tokią Mas
kvos “religinę” politiką?

Sov. Sąjunga yra komunistinė 
valstybė, pagrista markiszmo - le
ninizmo doktrina, tai reiškia ma
terializmu, kuris paneigia Dieva, 
sielos nemarumą ir visas religi
nes vertybes. Jei tad tokia ateisti-

to. Instinkto vedamas, Pinto nuta
rė dar kartą pamėginti savo lai
mę:

' So, jetzt bin ich zufrieden. 
Šie koennen gehen. Šie sind frei... 
(Dabar aš esu patenkintas. Jūs ga
lite eiti, esate laisvas):

Ši kartą vokiečių kalba padarė 
stebuklą. Emile atsiduso, lyg di
džiausią naštą numetęs nuo savo 
pečių. Jo veidas užregistravo 
triumfo ženklus ... Pinto pradėjo 
juoktis. Išgirdęs juoką, Emile su
sigriebė, mėgino grįžti i vokiečių 
kalbos nesuprantančio padėti, bet 
jau buvo pervėlu ...

— Mein lieber Freund! — šyp-

OLANDU 
POGRINDŽIO VADAS

Kai sąjungininkų armijos įsi
veržė į Belgijos ir Olandijos teri
toriją, karo nusiaubtoje zonoje li
ko daug civilių gyventojų, prara
dusių savo gyvenvietes. Jų tarpe 
vokiečiai paliko nemažą skaičių 
savo agentų. Sąjungininkų saugu
mo organai šiems benamiams ci
viliams įrengė spygliuotomis vie
lomis aptvertas stovyklas, čia bu
vo rūpestingai patikrinama kiek
vieno stovyklos įnamio tapatybė. 
Patikrintieji būdavo išleidžiami 
į laisvę — pas gimines ir pažįsta
mus. Įtariamieji ir toliau likdavo 
už spygliuotų vielų, kur jie nega
lėjo padaryti jokio nuostolio są
jungininkų kariuomenėms.

Oreste Pinto tokią civilių sto
vyklą turėjo netoli Antverpeno

milžiną, besiginčijantį su sargybi
niais. Milžinas norėjo išsivesti dvi 
stovykloje uždarytas merginas:

— Šios merginos yra olandų 
patrijotės. Pasakykite savo pulki
ninkui. kad King Kongas garan-

pasiūlymas atpuolė.
Pulk. Ward Kaune pakartotinai 

ragino Sudaryti lenku-lietuvių ko
misiją, alijantų pirmininkaujama. 
Lenkų atsakas vis būdavo —~ čia 
mūsų vidaus reikalas. Sausio" pa-

tuoja iu lojalumą los man padės ^ieo’e alll:,nt1u kariniai atstovai 
vyną gerti...

Oreste Pinto buvo girdėjęs apie 
Christian Lindemans, kurį visas 
pogrindis pažino King Kongo var
du dėl jo labai augšto ūgio. Nor- mauaiv i vov mum
maliomis sąlygomis Pinto King jjnjją Lenkai to nenori daryti, u /Avirf'S Riifu nnoil'vintoc i corn _ -- _ _ J ’

Vilniuje pasiūlė nustatyti 20 km. 
platumo neutralia zona. Pasiūly
mas Įteiktas abiejų valstybių vy- 
riausvbėms. Lietuviai tuojau pa
reikalavo, kad lenkai pirma atsi
trauktu i maršalo Fošo nustatvta

Įvairūs
• <• • • į Lietuva.Latvija.Siuntimai Estija, Ukraina ‘

le If Siunčiame Y*.. Jūsų sudarytus ir ap-IS IKanaOOS. paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

Atsiveža n t į 
Kanadą ar 
keliaujant

jams patars, ir padės

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

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

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

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

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

S K ¥ R
105 Cannon St E„ Hamilton, Ont.
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jnraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

I A I :
94 Douglas Street. Sudbury. Ont.
Tel. OS.3-5315, p. M. VenskevKienė.

Kongą būtų pasikvietęs į savo 
kambarį ir pasiūlęs tostą už jo nu
veiktus žygdarbius. Tačiau jam 
nepatiko civilio elgesys su stovyk
los sargybiniais.

Pinto šūktelėjo:
— Ei, tu, eikš čia!....
King Kongas paleido merginas 

ir visu savo milžino ūgiu atsisuko 
į nykštuką Pinto britų pulkininko 
uniformoje:

— Kalbi su manim?
— Taip, su tavim. Eikš čia!
King Kongas žengė keletą 

žingsnių į priekį. Per krūtinę jis 
turėjo persimetęs automatini vo
kiečių šautuvą. Ant rankovės bu
vo prisegtos trys auksinės žvaigž
dės.

— Kas davė teisę nešioti tas 
žvaigždes? Jeigu esi kapitonas, pa
sakyk kokiai armijai priklausai!

— žvaigždes man suteikė olan
dų pogrindis...

— Pogrindis? Kas esi per vie
nas?

— Kas aš esu? Mielas, pulkinin
ke, kiekvienas vaikas žino, kas aš 
esu ... Aš esu King Kongas!...

— Vienintelis King Kongas, 
apie kuri man teko girdėti, buvo 
šiaudų prikimšta beždžionė ame
rikiečiu filmuose... Ą

įsižeidęs King Kongas sugniau
žė kumščius. Jo muskulingos- ran
kos be ypatingų pastangų galėjo 
sulaužyti Pinto sprandą. Tačiau 
Pinto dešinioji ranka jau glostė 
automatinio pistoleto rankeną.

— Kadangi pats neturi olandų 
kariuomenės kapitono laipsnio, 
negali ir šių žvaigždžių nešioti.

Kairiaja ranka Pinto nuplėšė 
auksines žvaigždes nuo milžino 
rankovės. King Kongas nepajudė
jo. Jis matė, kad Pinto yra pasi
ruošęs panaudoti savo automatini 
pistoletą. Minutė nejaukios tylos. 
King Kongas žengė žingsni atgal.

nes sakosi biją pakenkti savo su
sisiekimui fronte prieš bolševi
kus.

Etnografiniu požiūriu, ginčas 
be galo painus, bet jame prasikiša 
vienas dalvkas — tai lenku veda
mos politikos trumparegiškumas. 
Juk Fošo liniją nustatant, buvo 
aiškiai pabrėžta, ji nekenks sie
noms nustatyti ateityje. Lenkai 
vis i akis Ivsdami ir >“faits ac
complis” atlikinėdami, vis kalbė
dami apie gaunamas1 gyventojų 
peticijas ir būsimus balsavimus, 
savo reikalams tik kenkia. Jei no
ri Lietuva kokion nors federaci- 
ion prikalbinti (tai gal būtu svei
kiausias išsprendimas). Lietuva 
turi būti tam nuteikta. Dabartiniu 
gi elgesiu Lenkiia Lietuvą tiesiog 
i Vokietijos glėbi varo.

Tinkamo išsprendimo nebus, 
kol dalvko nepaims alijantai ar 
Tautų Sąjungą. Lietuva tėra de 
facto pripažįstama valstybė. Gali 
būti, kad ji. atsidūrusi tarp pasi
rinkimo grįžti nauion būsimon 
Rusijon ar prisidėti orie Lenki
jos. pasirinktu Lenkija. Dalykas 
tačiau tegul lieka nejudinamas 
iki Lietuva patirs, kokia ta naujo
ji Rusija bus. Laukiant, mums 
privalu teikti ramių patarimu Lie
tuvai ir tvirtai spausti Lenkiją. ■

o r' . f
čia išdėstyto Harvey memoran

dumo nuorašai buvo išsiuntinėti 
nulk. Ward i Kauna. Rumboldui i 
Varšuva ir pulk. Tallentsui Ry
gon pasiskaityti ir pateikti, jei rei
kia. pastabų.

Istorija vėliau Įrodė; kad nei 
“tvirta alijantų ranka”, nei Tau
tu Sąjungą lietuvių-lenku ginčo 
(dėl lenkų atkaklumo) neišspren
dė. Ji išsprendė Maskva. Lietu
va visai pasigrobdama, o Lenki
jai užnerdama smaugiamąją kil
pą. Bet, ar šis sprendimas amži
nas?

sius moksleivius ateitininkus; propa-
Dabartięs gyvenimas reikalauja pa- guoti savaitgaliu išvykas į gamtą; dau- - 

trauklių ir efektyvių priemonių, kurios i giau tarpmiestinio bendravimo ir savi- 
padėtų lietuviškajam jaunimui ugdy-1 tarpinio draugiškumo jaunimo tarpe 
tis pasirenkamąja kryptimi ir atsverti. ugdymo; nuo referatų prie debatų, tai 
neigiamas aplinkos įtakas. Į reiškia įvadines paskaitas pratęsti bū-

AF Taryba, vedama minties, kad in-1 relių diskusijomis; j aktyvų dalyvavi- 
tegruotos pasaulėžiūros organizacijai 
yra būtina ypatingai šiuo momentu 
efektyviai sustiprinti sąvo veiklą aiš
kia kryptimi, pogrindi nitu posėdžių 
klausimu pasirinko ateitininkiškojo 
jaunimo veiklos metodiką.

Posėdžiuose buvo jieškoma patrauk
lių metodinių priemonių, kurios pa
lengvintų jaunimui pažinti ir prisiimti 
integruotą pasaulėžiūrą, o visuomenei 
palengvintų suprasti integruotos pa
saulėžiūros reikšmę ir svarbą.

Posėdžių svarstymuose buvo palies
tos trys pagrindinės sritys:

veiklos metodika,
konkrečių veiklos formų aptarimas,
jaunimo globėjų vaidmens nusaky
mas.
Veiklos metodikoje pasigesta ar pa

geidauta šių pakeitimų ar paryškini
mų: ,,

1. išsikovoti jaunimo dėmesį lietu
viškiems rekalams naudojant jauni
mui patrauklesnes veiklos formas;

2. lietuviškumo klausimu*? svarstyti 
ne normąs^ustatąnęiuj bet jnąstančio 
išsiaiškinimo būdu;

3. vedamąją religinę mintį pateikti 
ne abstraktinę forma, bet vispusiškai 
ją rišant syL jgyVeninio konkretybėmis; 
sakralinį ir SekuIianhĮ ’gyvenimą pa
vaizduojant vieningoje visumoje;

4. keisti nusistovėjusi veiklos vie
nodumą^ Įvedant į veiklą praktinių 
darbų artimų jaunimo nuotaikoms ir 
keliančių jaunimo dvasią;

5. integruotą pasaulėžiūrą pristatyti 
ne atitrauktai, bet išeinant iš šio gy
venimo reikalų, ją paryškinant šio gy
venimo pavyzdžiais.

Veiklos formų aptarime bendriniai 
metodiniai dėsniai buvo papildyti kon
krečiais praktiniais nutarimais:

daugiau vaizdinės pramoginės me
džiagos naudoti jaunimo veiklai pagal 
jų amžių; steigti būrelius konkrečioms

mą programoje traukti visus narius be 
išimties, į veiklą jungti kuo plačiausiai 
lietuviškąjį jaunimą; didinti dėmesį 
knygų skaitymui ,organizuoti jauni- 
mo karitatyvinius darbus; suaktyvinti 
religinį auklėjimą lietuvių kalba; iš
leisti jaunimui pritaikytą lietuvišką 
maldaknygę — mišiolą.

Posėdžiuose, nusakant jaunimo glo
bėjų vaidmenį, iškelta visa eilė konkre
čių uždavinių ir klausimų surištų su 
jaunimo globėjų institucija, kaip pvz.: 

skatinama, kad bent 20% vyresnių
jų Ateitininkų Federacijos narių Įsi
jungtų į jaunimo veiklos organizavimo 
bei jaunimo pilnutinės asmenybės ug
dymo darbus; rekomenduojama AF 
valdybai telkti lėšas jaunimo veiklai 
remti, skatinti vietovėse rinkti lėšas 
specifiniams jaunimo veiklos reika
lams; globėjai yra prašomi suintensy
vinti tėvų rėmėjų komitetų organiza
vimą; su tėvų rėmėjų komitetų pagal
ba steigti jaunimo romoves; prižiūrėti, 
kad kiekvienas moksleivis ateitinin- 
kas-ėx išeitų pilną ateitininkiškojo ug
dymo programą; jaunimo globėjų ta
ryba su kuopos valdyba metų pradžioje 
sustato metinį veiklos kalendorių ir 
padeda valdybai jį Įvykdyti; pritaria
ma sumanymui turėti keliaujantį dva
sios vadą toms draugovėms, kur nėra 
nuolatinio dvasios vado.

Turint galvoje studentų ateitininkų 
aplinką, studijų sąlygas, bei studentų 
ateitininkų atsakomybę prieš lietuviš
ko jaunimo bendruomenę, nutarta su
ruošti seminarą rytuose ir vakaruose 
tema: “Dabarties studento veidas ir už
daviniai ateičiai”.

Ateitininkų Federacijos Tarybos 
pirmininkas dr. Ad. Damušis

Posėdžių sekretoriai: Alina Skrups- 
kelienė ir kun. Vikt. Dabušis

Detroit, Mieli. 1962 m. geg. 1 d.
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TŪKSTANTIS MISIjy LIETUVIAMS
PRANYS ALSĖNAS

Vienas uoliausių ir energin-; mėnesius ir tris dienas. Marijam- 
giausių mūsų misijonierių, taip'polės kalėjime laikytus kalimus 
pat vienas ugningiausių pamoksti- j bolševikai rengėsi išžudyti, tačiau 
ninku Tėvas J. Bružikas, SJ./ išmestos apie kalėjimą vokiečių 
švenčia dvigubą sukaktį: 40 metų bombos juos išvaikė, o kaliniai 
kunigystės ir 65 m. amžiaus.

Įstojo seminarijon Ukrainoje
l'ėv. J. Bružikas SJ, gimė 1897 nSo'diX

m. gegužes 20 d. Tvarkiškių km., tl nes buv0 ištinusios kojos. Ne- 
Garliavos parapijoje. Motinos ne- ygaį iauKęS> misijonierius vėl pra
teko būdamas vos puses metų am- Qej0 darną. Vokiečių okupacijos 
ziaus. Paaugęs labai troško moky- meJlai lig^ pasitraukjmo fVolįc. 
is tačiau arti nebuvo mokyklos, tij LietUvoje jis pravedė per 100 

turi ic vipnn iikinmkn nas kita fp- r r

išlaužę duris, išėjo į laisvę. Tik 
penki per neatsargumą žuvo. Išė
jus iš Kalėjimo vienuolyno vyrės-

tad iš vieno ūkininko pas kitą te
ko sekioti paskui kaimo “darakto
rius”, kaip Jusevičių arba Danie
lių. Jau kiek “prasilaužęs”, jis pa
teko į Garliavos, o paskui į arti-; 
mesnę Pažėrų mokyklą, Ją baigęs 
ir mok. Jeronimo Jonkaičio vie
nerius metus paruoštas, 1913 m. 
įstojo į Veiverių mokytojų semi
nariją. Ją baigė 1917 m. jau trem
tyje, Rusijoje — Sorošimuose, 
Poltavos gubernijoje. Tais pačiais 
metais Bružikas įstojo į kunigų 
seminariją žitomiriuje, Ukraino
je. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1922 
m. gegužės 17 d. Prienuose buvo 
įšventintas kunigu.

Vėliau J. Bružikas studijavo 
Kauno un-te. Po trijų semestrų iš
vyko į Olandiją ir Ęerenberge, įs
tojo į jėzuitų naujokyną. Po fi
losofinių studijų buvo pašauktas 
atgal į Kauną ir paskirtas jėzuitų 
gimnazijos direktoriumi nuo 1926 
iki 1931 m. Vėliau dar gilino stu
dijas Olandijoj ir Austrijoj.

Primosios jo gyvenime misijos 
įvyko Miroslave, ties Alytum, kle
bonaujant toje parapijoje kun. 
Lelešiui, antros — Šakiuos, Iki 
šio meto misijonierius J. Bružikas 

•yra pravedęs per tūkstantį di
desnių ir mažesnių misijų net 14 
valstybių.

Iš sakyklos į kalėjimą
Pirmą kartą okupavus Lietuvą 

bolševikams T. J. Bružikui dar pa
sisekė pravesti misijas keturioli- 
koj parapijų. Deja, bolševikams 
jau buvo “perpildyta taurė”. Be
vedant misijas Sasnavoj, enkave
distai misijonierių suėmė ir užda
rė į Marijampolės kalėjimą. Nuo
lat tardydami, kankindami ir pus
badžiu laikydami išlaikė devynis

misijų.
Kietuose dirvonuose
Tremtiniams išsiskirsčius iš 

Vokietijos į visą pasaulį, ir misi- 
jonienui T. Bružikui teko naujas 
paskyrimas. Jis išvyko ir nuolati
nai apsigyveno P. Amerikoj. Iš 
pradžių — Urugvajuje, Montevi
deo mieste. Jo žinioje buvo apie 
5000 lietuvių, kurie per 25 metus 
neturėdami pastovaus lietuvio ku
nigo nei savos bažnyčios ir para
pijos, buvo labai atšalę nuo tikė
jimo, o kiti net pradėję garbinti 
ir ilgėtis bolševikinio “rojaus”. 
Dėlto darbo pradžia T. J. Bruži
kui buvo labai sunki. Ilgainiui rei
kalai ėjo geryn. Montevideo mies
te pakilo į viršų tik lietuviams ski
riamos bažnyčios bokštai.

Įtemptas darbas ir sunkios pa
reigos T. Bružikui gerokai palau
žė sveikatą. Ilgus mėnesius- jam- 
teko išgulėti ligoninėj ir pagaliau 
atsisakyti nuo klebono pareigų 
Montevideo mieste.

Šiuo metu T. J. Bružikas gyve
na Sao Paulyje, Brazilijoj, kur 
darbuojasi to krašto lietuvių tar
pe. Jis yra perėmęs “Mūsų Lietu
vos” administratoriaus pareigas. 
Kiekvieną sekmadienį kalba lie
tuviškosios radijo valandos metu. 
Jo sveikata šiuo metu pakenčia
ma, nors dar vis tenka lankytis 
pas gydytojus ir priiminėti vais
tus. Brazilijos klimatas švelnes
nis, todėl ir gydytis lengviau.

■ Ilgiausių metų Kristaus vynuo-. 
gyno energingam darbininkui ir 
lietuviškųjų dirvonų nepailstan
čiam piešėjui!

Dabartinis adresas: Rev. J. 
Bružikas, SJ., R. Dr. Rodrigo Sil
va 45, Sao Paulo 3, Brasil.

į.

■

Liet. Rašytojų Dr-jos koncerto — literatūros premijų vakaro, įvykusio Niujorke, dalyviai. I eilėj 
iš kairės: P. Jurkus, A. Kepalaitė. L. Andriekus, gavęs $500 premiją už “Saulė kryžiuose”, A. 
Stempužienė, K. Grigaitytė. II eilėj: Pr. Naujokaitis, LRD pirm., J. Brazaitis, J. Matulaitienė, J. 
Bolevičius, O. Audronė - Balčiūnienė, J. Daubėnas. Trūksta L. Žitkevičiaus ir Stp. Zobarsko. Taip
gi nėra P. Andriušio, gavusio irgi $500 premiją už “Rojaus vartus”.

Stovyklų metas artėja (2)

Vaiko auklėjimas stovykloje

Spaudos darbuotoji) atlyginimai
AL. GIMANTAS

Kas nors turi prabilti. Patiems. laikraščiai galėtų įjungti į savuo- 
redakcinio kolektyvo nariams lyg sius kolektyvus ir eilę kitų asme- 
ir nepatogu. Leidėjai, galimas da- nų, kurių talentai, rasi, gal būtų 
lykas, gal kiek ir prisibijo galimos ir labai naudingi pažangos kely, 
neigiamos reakcijos iš skaitytojų ' ‘ ’ 
pusės. Tuo tarpu patys skaityto
jai, mūsų visuomenė, aplamai 
žvelgiant, yra pakankamai jautri 
ir suprantanti. Čia tik reikalinga 
bent kiek daugiau aiškumo ir at
virumo—lietuvis skaitytojas nie
kad neliks abejingas kvietimui ar 
raginimui, jei tik jis bus pakan
kamai pagrįstas, aiškus.

Ne! Nepakankama
Labai neseniai teko sutikti pa-

bet, kurie, tegu ir negobšūs pini
gui, tikrai negalėtų ateiti talkon, 
nes iš žadamo atlyginimo tegalėtų 
tik skurdžiai vegetuoti, nukentėtų 
šeimos, arba, reikėtų galvoti apie 
antrą, pagalbinį darbą. Su tuo, ži
noma, savaime nukentėtų ir pats 
pagrindinis užsiėmimas. Paga
liau, žmoniškesnis atlyginimas 
būtų neblogu paskatų ir dabarti
niams darbuotojams, kurių kar
tais išties negali kaltinti už nepa- 

zisunų d'arbuotOH,1 £ i-adingun,,. Jekartoji-
ris orieš keletą metu kuri laika mą senų lr atg-vvenuslll z11111! Per’ Lunn roILniin davimo būdų, nejieškojimą nau-
je. Plačiai išsikalbėjome, peržvel- )u- r]fOrml! •nau« bendradarbių ir 
gėme visus, su profesionalo laik- p ’ 
raštininko darbu ir pareigomis su- Tarnyba ir diskriminacija

[sijusiomis problemomis, reikalą- Nėra normalu, kai asmenys, 
I vimus. Tikėkite, jie nemaži. Po- šiuo atveju mūsų laikraščių dar- M M M • B * _ • > • 1 » M • « • • « • . • • • • «

Kanadiškės Liet. Bendruomenės 
valdybos posėdis

Įvyko gegužės. 8 d. “NL” redakci
joje, Montrealy. Nors posėdis 
svarstė einamuosius reikalus, ta
čiau padaryta svarbių nutarimų 
bei iškelta gana svarbių minčių.

Pirm. St. Kęsgailą pirmiausia 
pasveikino Petrą Lukoševičių, 
v-bos sekr., gavusį agronomijos 
daktaro laipsni. Pirmininkas api- ... _
budino pirminius KLB Kr. Tary- suėmė Andre Canal — The Mo- 
bos rinkimų duomenis: pasidžiau- node. Jis vadovavo visai OAS te-

ninką. Pirmininkas painformavo, Į 
kad šį savaitgalį valdybos išrink
toji delegacija vyksta į Windso- 
rą, kur tikisi atlikti svarbius užda
vinius, ypač ryšium su Devinto
sios Lietuvių Dienos ruošimu.

KLB KV informacija

Stovykla — lietuvybės sala
Ką kalbėjome iki šiol, liečia 

bendrai auklėjimą stovyklose, bet 
mums, lietuviams išeiviams, rei
kia daugiau. Mūsų programose 
būtinai turi būti įtrauktas mūsų 
tautiškumas—lietuviškumas. Ka
dangi esame tremtyje, šis klausi
mas labai aštriai atsistoja vaiko 
auklėjime. Jam tikrai kyla klau
simas, ar jis lietuvis, ar amerikie
tis, ar kanadietis, ar dar kas nors 
kitas. Ir man atrodo, kad tautišku
mas susiliečia su visais keturiais 
paskutiniaisiais pradmenimis.

Jeigu būtume savame krašte, 
tas savaime atpultų, nes natūra
liai vaikas įaugtų i savo tautą, jos 
kalbą, papročius, o dabar turime 
labai sąmoningai tai skiepyti ir 
ugdyti. , .

Reiktų išmokyti vaikus, kad ne 
mums pasirinkti gimti ar negimti 

! lietuvių šeimoje; tai Dievas duoda 
per tėvus; kaip negalime pakeis
ti ūgio, akių spalvos, taip negali
me pakeisti tautybės. Žinoma, 
kartais vaikui sunku priimti sa
ve patį tokį, koks esi, pvz. mažas 
ar augštas, storas ar plonas, luo
šas ar nevisai gražus, bet tai yra V.” Ai—. 1 J V ~ X • T- • ‘

Paryžius. — Saugumo organai

gė, kad šie rinkimai buvo daug 
sėkmingesni, negu praėjusieji, 
nes balandžio 29 d. balsavimuose 
dalyvavo žymiai daugiau tautie
čių, gal visu trečdaliu balsavusių
jų. Dėl Lietuvių Fondo susitarta 
su komisijos pirmininku Ignaičiu. 
Pastarasis pritarė KLB Kr. v-bos 
komisijos paredaguotam statutui. 
Nutarta pasveikinti Edmontone 
ivyksimą Kanados vakarų lietuvių 
sąskrydį, o valdybos atstovo ke
lionę, kuri į vakarus yra reikalin
ga. nutarta atidėti.

JAV ir Kanados kultūros kon
greso statutas patvirtintas, gavus 
pritarimą Kultūros Fondo pirmi
ninko.

Dėl KLB įstatų įregistravimo 
padaryta žygių, bet* kadangi jau 
praėjo 10 mėn., kai visi formalu
mai atlikti, o atsakymo vis nėra, 
tai nutarta tuo reikalu kreiptis 
tiesiog į Kanados ministerį pirmi

roristų akcijai pačioje Prancūzi
joje

kalbi baigėme diskutuodami mū- buotojai, kurie netiesiogiai žvel- 
sų laikraščių redakcinio kolekty- giant, yra mūsų pačių tarnyboje, 
vo narių atlyginimus. Išgirstoji dirbą mums ir mūsų visų naudai, 
teisybė buvo sukrečianti. Įsivaiz- yra savotiškai diskriminuojami, 
duokite savaitinį atlyginimą vos Galima drąsiai tvirtinti, kad kiek- 
$55! Šiandien, tikime, jis bus pa- vienas jų, dirbdamas betkurį kitą 
kilęs, gal penketu, gal visa dešim
ke, gal, pačiu geriausiu atveju ir 
penkiolikine, bet ir ši suma (kiek
vienas galime puikiai suprasti), 
toli gražu nėra pakankama asme
niui su šeima, gal 3-4 ar ir dau- 

' giau burnų, kurias reikia ir mai
tinti ir aprengti ir i mokslus iš- 

■ leisti. Trumpai — yra aišku ir 
tikra, kad mūsų laikraščių dar
buotojų atlyginimai yra pernelyg 

dės ir nekreips geron linkmėn, ■ skurdūs, nes žodis “kuklus” jau 
stovyklautojų masė pati auklėsis,. čia tikrai būtų peršvelnus ir ne
tik nežinia kurion pusėn ... i atidengiąs visos tiesos.

(Paskaita, skaityta Kanados' Dažnai, labai dažnai kritikuoja-

SESUO M. PAULĖ i ™ik„U±??LjeįS„V„at!ailna^

išaiškinti teoriškai ir praktiškai, 
jog tie du dalykai gali būti labai 
gražiai suderinami.

Lietuviškos stovyklos vaiko lie
tuviškumui duoda daug daugiau, 
negu kuri nors kita man žinoma 
institucija. Lietuviškos stovyklos 
sukuria tai, ko mes tremtyje ne
beturime — bent trumpam laikui 
leidžia nors mažame laipsnyje pa
justi ir išgyventi vispusiškai natū
ralią lietuvišką aplinkumą, kurio
je natūraliai Įaugi i savo tautą. 
Juk viskas stovyklose lietuviška: 
nuo pirmojo žodžio keltis iki pas
kutinio labanakt. Su vadovais kal
bi lietuviškai, visi draugai supran
ta lietuviškai; maldos, giesmės, 
dainos, žaidimai ir visos progra
mos — lietuviškai. Ir žmogus psi
chologiškai pasijunti tartum gy
ventum lietuviškoje saloje ir lie-

darbą gyvenamos aplinkos ūkinia
me gyvenime, uždirbtų žymiai 
daugiau ir, greičiausia, iš savųjų 
darboviečių turėtų daugiau įvai
rių privilegijų.

Kas lieka daryti? Kur šio klau
simo visas sprendimas? Reikia 
kad mūsų visuomenė, skaitytojai, 
laikytų lietuviškosios savigarbos 
reikalu, savuosius tarnus atlygin
ti, kad ir nedaugiau, tai bent ly
giai ar panašiai, kiek uždirba vi
dutiniokas darbininkas. Ir jo al
ga nėra jokia prabanga, greičiau 
tik minimumas pakenčiamam 
pragyvenimui susidaryti. Mūsiš-lietuvių mokytojų suvažiavi- į me savuosius laikraščius, beveik 1

me Montrealv 1962. IV. 28.) kiekvienas pasigendame juose ir kiaį, deja-, neturi nei to minimu
v t _ • • .1:2... _______ __________ *   _ x.    *    -  _t   i to ir šio ir kito, svarstome priežas- mo. Ar ne mūsų, skaitytojų, pa- 

; tis, kurios, mūsų manymu, truk- reiga jiems sudaryti bent tą mi- 
do kelti lietuviškosios spaudos ly-! nimumą? Tiesa, iš pačių redakto- 
gi, bet, prisipažinkime, mažiausiai rių, tiesioginių nusiskundimo bal- 

, pagalvojame, kad, tarp visų kitų su lyg ir nesigirdi, bet tai dar ne- 
’ priežasčių, tik jau nepaskutinėj i reiškia, kad jų tas kuklumas, ne
vietoj, yra ir perdėm nepakanka-i turėtų būti mūsų išgirstas ir su

DISKUSIJOS DĖL SESELĖS
PASKAITOS

— Kas pirmiausia kaltas, kad stovy 
klos nepasiekia pilnų rezultatų?

— Tėvai, nepakankamai paruošdad
mi vaikus stovykloms ir apskritai Ii-j 
tuanistiniam ugdymui. • x i x x i u i * x-'-'i j •

— Reiktų pratęsti stovyklas ilges-1111 redakcinio personalo narių at-j prastas, arba galvoti, kad visa yra
niam laikui? ; lyginimai. Galimas dalykas, kad i tvarkoje.

— Taip, bet nėra tiesioginių sąly
gų.

— Ar neperkrauta Putnam stovy-■ 
klos programa?

— Galbūt, bet ta stovykla turi ke-Į 
leriopą tikslą, todėl vaikams tenka Į, 
daugiau ir padirbėti.

— Putnamo programa?
— įdomesnieji punktai:
9.45 '— 12.45 vai. pamokėlės, pa

remtos literatūra, jei galima, pakvie-:

būtina, kad nebūtu jo asmenvbės'šioje, taip stovyklos sujungia vai 
brendimas iškreiptas. jkus ir jaunimą.

Ar pavyks sovietams pasivyti JAV?
“U. S. N. a. W. Report” surink-idol., 1928 m. skirtumas buvo 

b-ais duomenimis, sovietų pramonė-$56 bil., .o 1955 m. — $115 bil. 
I ir žemės ūkis gali pasivy ti JAV, Į Taigi, duomenvs rodo, kad Sov. 

minimum 23 metu laikotarpvje,' e . .... * . , . .
tačiau gali užtrukti ir 500 metu.Js?JunSa pasivijime nėra padarius!

Tv .°,.. . ‘ jokios pažangos ir turėtų kas nors
tiivvhpc atžviloin npvipnac Tnkc -• .. - “ . - i oi 2 S ^10-0^ gaminių tarp; j<atastrofiško atsitikti JAV eko-tuvybes atžvilgiu nevienas, loks ciant pačius autorius. Į jų programą 1913 — 19o8 metu sovietai pra- 'nnmiinio d i; hfltll nrqipntta 
bendras išgyvenimas lietuvišku-1 įeina dainos, tautiniai šokiai, rankų lenkė amerikiečius tik penkiuose: i J J''! J ’ piaieu^id. 
mo duoda atsparos ir vėliau. Taip i darbai. ' ■ dviračiu gamyboje, siuvamu ma-1 ‘
kaip masinės tautinės dienos su-1 1.30 — 5 vai. laisvas laikas. išinu, žuvies, miltu ir guminės! ---------
jungia suaugusius tautinėje dva-!k^ ~ 6 val-sportas ar klt0^ia vaikų avalinės. * *

Vakare laužai dažnai turi specifini j _ 
i charakteri, sakysime: tautosakos, lite- i gamyba augs tuo pačiua 1 j j i •! *• : UlldldMcl I, ddKybllllt. idl

Brendimo amžiuje iškyla opus;. Daug duoda kaikur ruošiamos ratūros talentu vakarai 
klausimas, nors kartais jau ir pra- didesnės stovyklų užbaigimo die- 

derinti lietuvybę su lojalumu gy- augusių stebi stovyklautojas dai- 
venamajam kraštui. Ir čia reikia

džios mokyklos vaikuose, kaip su- nos su programom. Kai minios su-

Baltijos - Juodosios jūros kanalas
Lietuvių spaudoj apie projektą 

sujungti Baltiją - Juodąją jūrą ka
nalu buvo plačiai rašyta. Apie jį 
pradeda rašyti ir kitataučių spau
da. “Engineering” žurnale 1962 
m. kovo 16 d. pasirodė žinutė, kad 
Sov. Sąjunga žada statyti kanalą, 
jungiantį Klaipėdą su Kievu ir ki
tais neužšąlančiais pietų uostais. 
Planuojama sujungti Nemuną su 
Dniepru. Tos upės jau seniau bu
vusios sujungtos sekliais kanalais, 
tinkančiais plukdymui. Naujasis 
kanalas, kuris bus 45 mylių ilgu
mo, galės būti naudojamas 9 mė
nesius į metus. Juo galėsią plauk
ti dideli prekiniai ir jūros laivai.

Būsią gabenama anglis, koksas, 
geležies rūda ir javai iš Ukrainos. 
Dvidešimt aštuoni laivų šliuzai 
kanale būsią automatiškai kont
roliuojami radijo bangomis iš at
plaukiančio laivo.

Be to, planuojama pastatyti 
penkias naujas hidraulines stotis 
ant Nemuno ir dvi ant Dniepro. 
Pirmoji stotis ant Dniepro ties 
Kievu jau pradėta. Eilė tvenkinių 
būsią panaudota žemės drėkini
mui; 12 milijonų akrų Lietuvos 
peikiu būsią nusausinta.

E. A. B.

ELIAS ROGERS
SIŪLO

3 patogius apšildymo planus
išlaikyti patogiai savo šeimą ir sutaupyti pinigus.

ŠTAI JIE:

PLANAS 1 — metinis burnerio remontas ir krosnies išvalymas.
PLANAS 2 — "populiarus” plonos.
PLANAS 3 — "pilnas" pianos.

Skambinkite mums dabar, kad galėtumėte 
pradėti gauti jūsų pasirinktą planą.

KURUI ALYVA • KROSNYS • ALYVOS BURNERIAI • ANGLYS

- eliaSROGERS)
COMPANY MMItfft

2221 YONGE STREET • Tel. 481-2221

Medeliai nužu
dytiems pagerbti

Visi priėjimai prie paminklo 
nacių nužudytiems žydams pager
bti Jeruzalėje apsodinami mede
liais. Po vieną medelį turės gar
bės pasodinti asmenys, kurie.II 
D. karo metu gelbėjo žydus nuo 
mirties. Gegužės 1 d. buvo paso
dinta vienuolika tokiu medeliu. 
Tarp sodintojų buvo ir Jonas Piet- 
kun iš Vilniaus, slėpęs vieną žy
dų šeimą. Medelių sodinimas or
ganizuojamas kiekvieną pavasarį 
Didvyrių ir kankinių dieną. — 
Nissan 27 d., kuri šiemet sutapo 
su gegužės 1 d.

nuojant ar šokant, vaikai tais mo-1 
mentais išgyvena, kad jie svarbūs viškumui? 
kitiems vien dėl to, kad jie lietu- j 
viai. Jie jaučia, kad nėra gėdos 
būti lietuviu, bet atvirkščiai —į 
lietuviai turi daug kuo didžiuotis, 
žinoma, nežemindami kitų tautų. 
Tokie nuostabūs išgyvenimai įsi- 
spaudžia stovyklautojų mintyse ir 
širdyse, kurie ilgai juos gaivins.

Taip pat neretai stovyklose da
romi pirmieji žingsniai lietuviško
je kūryboje. Daug stovyklų lei
džia savo laikraštėlius.

žinoma, stovyklos neatstos šeš
tadieninių mokyklų, bet gal sto
vyklos sukurs lietuviškas nuotai
kas ir paskatins vaiką pradėti do
mėtis tuo, kas lietuviška.

Reikia gerų ir 
geriausių vadovų

Užbaigdama norėčiau tik at
kreipti stovyklų organizatorių dė
mesį, kad jiems tenka didelė at
sakomybė už auklėjimą stovyklo
je. Atsimintina, kad neužtenka 
stovyklautojus tik užimti, bet rei
kia stovyklavimą panaudoti auklė
jimui iki augščiausių galimybių, 
parinkti gerus, kiek galima pačius 
geriausius, vadovus ir iš anksto 
tiksliai žinoti, ko norima stovyklo
je pasiekti — turėti aiškią progra
mą ir pramatyti smulkmeniškai 
būdus, kaip programa bus vykdo
ma.

Žinoma, kaip ir visi žmogiški 
dalykai, stovyklos nebus tobulos, 
bet svarbu vis atsargiai jieškoti 
visokių pagerinimų. Nepateisina
ma, jeigu iš metų į metus karto
jamos tos pačios auklėjimo klai
dos. Vistiek stovyklos veiks ir ug- Į

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,

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

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

T . „ o . ,, i Otava. — Kiekvienais metaisJe>gu Sov. Sąjungos ir JAV ! [00 000 kalla(tiečių patenka ilges.
♦ VV% X/ p, V4 A vi I C 1 C 1 vi , I . .
į kaip* 1928 — 1955 m. laikotarpy- nlam ar trumpesniam laikui į ka-‘ m. idmjicii pv-j

ije, sovietai pasivys JAV tik po 
i 54 metų. Tais pačiais duomeni- 
I mis įrodoma, kad Sov. Sąjungos 
gamybos augimas nėra pastovus 

a. — Taškų sistema už lietuviškumą,! ĮY užtat betkokios kalbos lieka 
sakysime, už kalbėjimą lietuviškai; i ^lk pasakomis. Pagal 19o4 m. kai

ta. — lietuviškai nekalbantiems yra nas, sovietų pramonė 1913 m. bu- 
atskiros lietuvių kalbos pamokos. ‘ vo atsilikusi nuo JAV 30 bilijonų 

/

9.15 vai. tyla.
— Kiek Putnamas kaštuoja?
— Imama po S25 į savaitę.
— Kokios naujos priemonės lietu-!

Įėjimą. 30.000 sėdi kalėjime dėl
to, kad negali užmokėti piniginių 
bausmių. Valstybei išlaikyti kali
ni kalėjime kainuoja $2.500 per 
metus, bet tik $250, jei jis yra 
laisvėje ir valdžios pareigūnų 
priežiūroje.

EKSKURSIJŲ, EŽERU, MALONUMU VADOVAS
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Maloniai kviečiame
visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų apylinkių lietuvius atsilankyti Į

TĖVIŠKĖSŽIBURIAI

KAN. RAUDA, ilgus metus kalintas togumais kapitalistinių kraštų darbi- 
Sibire grižo i Lietuva ir apsigyveno ninkai> ^oma, negali pasigirti - vai- 
Vilniuje. Sveikata palaužta, ypač nusil-. ’fydam‘i,e netnn progos ^.maudyti... 

pęs regėjimas. VODKOS MYLĖTOJŲ 
TELEGRAMA

A. GALAUNIENĖ • NEZABITALS- “šluota” atspaude nuotrauką iš Vii- 
KAITĖ, buv. operos solistė, mirė bal. niaus siųstos telegramos, kurią pri- 
25 d. Kaune ir palaidota Petrašiūnų ėmė Jonavos ryšių skyrius perduoti 
kapinėse. Gimusi Baidoku km., Kretin- finansl’ Telegramos turinį api- 

i, iqi^ budinga “Šluotos” pastaba: “Tokio šif-
gos apskr. 1897 m. ro paįg raguočiausias kipšas

neišskaitytų...” Adresatui skirta te
legramos blanka atspausta lotyniško
mis ir rusiškomis raidėmis. Nors teks- 

į tas, atrodo, yra lietuviškas, bet, kadan
gi išleista daug raidžių, jo išskaityti 
neįmanoma.

Jonavos ryšių skyriuje, atrodo, šil
tas gūžtas yra susisukę telegramų pri
ėmimo specialistai iš plačios tėvynės. 
Jie ne tik nemoka lietuvių kalbos, bet 
tarnybos metu, matyt, gurkšnoja iš So
vietų Sąjungos atsigabentą vodką. Jos 
įtakoje juk nesunku susipainioti skir
tinguose raidynuose ir pamesti lietu
viškiems žodžiams reikalingas raides...

NEPATENKINTI AUTOBUSŲ 
STOTIMI
Važiuojant į Šiaulius, visose paplen-

DR. POVILAS RINDZEVIČIUS 
Kėdainių ligoninės vedėjas, 40 m. am-i 
ii aus, balandžio 26 d. staiga mirė Ra-' 
mygaloje, kur buvo nuvykęs su dra
mos vaidintojų grupe. Palaidotas Kė
dainių kapinėse. Laidotuvėse dalyva
vo daug giminių, jo kolegų ir didelė 
minia žmonių. Paliko žmoną, irgi med. 
daktarę, 2 sūnelius, senute motiną, bro
lį ir 4 seseris su šeimomis.

SNIEGO SIMFONIJA KAUNE
Nepriklausomybės laikotarpyje pas

tatyta Kauno sporto halė entuziastų 
pastangomis buvo aprūpinta šaldymo 
įrengimais ir dirbtiniu ledu. Kaunas 
pralenkė Vilnių — tai vienintelė tokio 
pobūdžio halė visoje Lietuvoje.

Sovietų valstybinis ledo baleto an- į^se gali matyti autobusų sustojimo 
samblis kauniečiams parodė “Sniego vietose įrengtas gražias laukimo būde- 
simfoniją”, kuria, atrodo, mėginama |es< Vaizdas pasikeičia, kai privažiuoji 
sekti jau seniai egzistuojančių JAV le-: autobusų stotį Šiauliuose: “Senas ap- 
do baleto trupių pėdomis. lūžęs namas, grindys išpuvę, duobėtos,

PREMIJUOTOS KNYGOS ’ visi PašaIiai prišnerkšti, krosnis pakry-
Maskvoje buvo pravestas konkursas' ,pusi- h‘bps laikosi’. apsisukti nėra 

išleistųjų knygų meniniam apipavida-:kur - -. J®*“* JodzJa,s, aytO aSU St°' 
linimui Įvertinti. Iš lietuviškųjų leidi- L LVTf*
nių pirmo laipsnio diplomu atžymėta *
dail. A. Surgailienės iliustruota liau-r 
dies pasakų rinktinė “Pasakų skryne
lė”. Antrojo laipsnio diplomu apdo-; 
vanotas E. Mieželaičio “žmogus” —

i lapiuose. Jis taip pat užregistruoja ke
leivių tylų skundą: “Kur viena kita 
bobelė autobuso laukia — puikiausias 
būdeles pastatė, o kur kasdien po ke
lis šimtus žmonių praeina — lėšų ne- 

dait’i Krasauskas? S. NėriS “Eglė Užtenka autobusų stočiai pastatyti ” 
žalčiu karalienė” - dail. S. Valiuvie- V K°3e1’ Nemenči
nė; A. Baltakio “Velnio tiltas” - dail. nes , S-vvento-'u skundu. Jų autobusų 
V. Kalinauskas; J. Paleckio eilėraščių įstot,es Pastatas labai gražus, bet kelei- 
rinkinys “Gyvenimo vardu”.

Antro laipsnio diplomu taipogi ap- s 
dovanotas pedagoginės literatūros lei
dyklos išleistas vadovėlis mokykloms

NUOTAIKINGUS SOKIUS, 
kurie įvyks ''Victoria Day" proga, gegužės 21 
dienų, pirmadienį jaukioje "Brant Inn" salėje, 
Burlington, Ont

Šokiams gros Benny Ferri orkestras; Įvairus bufetas, turtinga lote
rija, Jaimės staliukai, įėjimo dovanos ir t.t. Pradžia 7 vai. vakaro.

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

J “SPRINGFIELD DAILY NEWS” ve
damajame prisiminė kaip Lietuvoje 

LIET. KATALIKŲ MUZIKŲ SUVA- persekiojama religija, tremiami kuni- 
ŽIAVIMAS kviečiamas gegužės 20 d., 4 gai ir vyskupai; iš “Sovietskaja Litva” 
vai. p.p. Apreiškimo parapijos salėje, cituojama kompartijos sekr. A. S. Ba- 
259 5th St., Brooklyn 11, N.Y., USA. rakausko antireliginė kalba.
Suvažiavimas šaukiamas ryšium su pa- LADIŠW SEIMA> Athol> Mass>> Jie.

Budreckas ir kun. J. Pakalniškis, 259 
5th St., Brooklyn 11, N.Y. Sis praneši- 
mas prašomas laikyti pakvietimu.

LIETUVOS ATSTOVAS ir p. O. Ra
uckienė dalyvavo JAV prezidento ir 
ponios J. F. Kennedy oficialiame pri
ėjime Baltuosiuose Rūmuose gegužės 
2 d. Gegužės 4 d. JAV prez. J. F. Ken
nedy laišku pakvietė Lietuvos atstovą 
J. Rajecką vykti į Elgin aviacijos ba
zę, Floridoje, dalyvauti aviacijos pra
timų stebėjime.

ASSOCIATED PRESS bendradarbis, 
Raymond J. Crowley, paskelbė ilgoką 
straipsnį apie Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovus ir tų valstybių pasiunti
nybes JAV. Jo straipsnis, iliustruotas 
Lietuvos ir Latvijos atstovų Nuotrau
komis, yra tilpęs eilėje laikraščių: Re
gister Guard, Eugene, Oregone, bal. 
15 d.; Buffalo Courier-Express, Buf
falo, N.Y., bal. 22 d.

Bal. 24 d. “Newark Star-Ledger”, 
Newark, N. J., paskelbė kolumnisto 
Edgar Anzel Mowrer straipsnį “On 
World Affairs” skyriuje, pavadintą 
‘^Baltic Nations occupied, won?t ac
cept ‘inevitable’ ”. Straipsnis Lietuvai 
palankus.

SOL. ST. KLIMAITĖ-PAUTIENIE. 
NĖ, po sėkmingo liet, dainų rečitalio 
pr. rudenį Čikagoje, gegužės 5 d. tą pa
tį kartojo Clevelande. Solistė numačiu
si aplankyti ir kitas lietuvių kolonijas.

DR. J. BALYS Filadelfijos lietu
viams skaitė paskaitą “Lietuvių dai
nos”, pailiustruodamas į juosteles įra
šytų dainų pavyzdžiais.

LIET. šv. JURGIO PARAPIJA, Nor
wood, Mass., šiemet švenčia 50 m. su
kaktį. Jai atžymėti yra sudarytas ko
mitetas, kuriam pirmininkauja Br. Ku
dirka, sūnus pirmojo parapijos steigė
jo ir šv. Jurgio bažnyčios statytojo Vin
co Kudirkos. Parap. klebonas — kun. 
F. Norbutas, vikaras — kun. Al. Kli
mas.

KUN. K. RAKAUSKAS, N. Fiadel- 
fijos liet. švč. Jėzaus širdies par. kle
bonas gegužės 6 d. atšventė 25 m. kun- 
gavimo sukaktį.

INŽ. VL. SIRUTAVIČIUS, ryšium 
su 85 m. amž. sukaktimi, buvo pagerb
tas Bostono lietuvių inžinierių ir ar
chitektų. Sukaktuvininkas gimęs Lie
tuvoje, Kairiškiuose, Tryškių valse., 
Bendradarbiavo dar draudžiamoj lie
tuvių spaudoj, ypač “Varpe”. Tremtyje 
dirbo VLIKo Lietuvos atstatymo komi
sijoje.

AL. LAIKŪNASr clevelandietis, 
“Dirvos” redakcijos pakviestas, sutiko 
būti redakcinės kolegijos nariu. Al. 
Laikūnas jau nuo 1928 m. reiškėsi tau
tinės krypties spaudoje. Vokietijoj bu
vo “Mūsų Kelio” redaktorių, o prieš 
emigruojant į JAV, “Lietuvio” redak
torių.

ANTANAS IR ALDONA PAULAŪS- aid 14. ini. iv, payuuau. j . . .
Didžiausia padėka mano bendrinin- torontieskiai, persikėlę į

kams choristams už prisiųstas gražias 
gėles choro varau mano nelaimės atve
ju — susižeidus.

Už dovanas nuoširdžiausia padėka

LADIŠIŲ SEIMĄ, Athol, Mass., lie-

mą, kuris pirmą kartą buvo panaudotas 
D. Ketvirtadienį ir Velykų procesijoje. 
Baldakimas importuotas iš Prancūzi
jos ir paaukotas a4. Adolfo Ladišiaus 
prisiminimui.

HAMILTON, Ont
VISI VAŽIUOJAM į rengiamus TJ

Fondo Hamiltono skyr. v-bos linksmus * ŽMUIDZINO KALBA MAIRONIO 
šokius, kurie įvyksta “Victoria Day” i 
proga ateinantį pirmadienį, gegužės 
21 d., gražioje “Brant Inn” salėje, Bur
lingtone, Ont.

šokiams gros Bennie Ferry orkest
ras; loterija, laimės staliukai, įėjimo 
dovanos ir t.t. Pradžia 7 vai. v. Pel
nas — pavergtos tėvynės laisvinimo 
reikalams.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono, 
Toronto ir visų kitų vietovių lietuvius 
gausiai atsilankyti į šį parengimą. Bus 
geriausia proga su artimaisiais ir pažįs
tamais linksmoje nuotaikoje praleisti 
laiką užbaigiant ilgąjį savaitgalį, o kar
tu ir mums padėsite lėšų 
be minėtam reikalui.

telkimo dar-
Valdyba

“DAINŲ SKRYNELĖ
muno” tunto skautų Stosiaus. Breich-

— tai “Ne-

LIETUVOS KONSULO DR. J.

MINĖJIME
Kai suėjo 67-ri metai pirmajai ma

skolių okupacijai Lietuvoje, ties Ra
seiniais gimė vaikas, kurį pakrikštijo 
Jonu ir kuris užaugęs ir pasivadinęs 
Maironiu taip galingai uždainavo apie 
savo tėvynės didžią praeitį, jos raus
tančius žemčiūgus, apie tai, kaip bro
liai vargdieniai dejuoja ir aušra nau
jos gadynės teka, kad visa Lietuva ke
liasdešimt metų kartu su juo pro aša
ras ir džiaugsmą dainavo, dainavo kol 
išsidainavo laisvę ir nepriklausomybę.

Ir kai dar sykį lietuvis nustoja lais
vės, Maironis — vėl kovotojų gretose, 
vėl eina su tauta, net bažnyčiose jis 
gieda Marija, Marija ... išgelbėk nuo 
priešo baisaus.

Kitais, nesulegendarintais žodžiais 
tariant, didysis lietuvių tautinio atgi

SPAUDOS KONFERENCIJA. — Ha 
miltono rytinės dalies liberalų kandi
datas John Munro gegužės 7 d. Con
naught Royal viešbutyje suruošė spau
dos konferenciją. Joje dalyvavo tauti
nių grupių laikraščių atstovai, kurių 
tarpe buvo ir “TŽ” atstovas. Konfe
rencijai' vadovavo Mrs. Edith Hyder. 
Liberalų kandidatas J. Munro pasakė 
gražią kalbą, kurioje pabrėžė, kad tau
tos, kurios myli laisvę, nebus liberalų 
valdžios užmirštos. P.

Italija
5 KLASIŲ LIETUVIŠKAI GIMNA- 

ZIJAI Castelnuovo Don Bosco, Itali
joj, kunigų saleziečių vadovaujami, šie
met sukanka 10 m. Gimnazija yra iš- 
laikoma geradarių aukomis. Prie gim
nazijos taip pat veikia spaudos m-kla.

Gimnazijos suorganizavimui daug, 
prisidėjo buvęs pirmasis jos ‘direkto
rius kun. prof. J. Zeliauskas, S.D.B. 
Dabartinis gimnazijos direktorius yra 
kun. St. Petraitis, SDB.

mano ir Enskaičio pastangomis išleis- mi"w ku™ šimtąjį gimtadie-
viai autobuso laukia pašte. Rajono ko- Įgraži lietuviškų dainų knyga, skir-

• operatyvų sąjungos vadovai Nemenči- ‘ ta mūsų didžiojo dainiaus Maironio 
nės autobusų stotyje taip gerai suorga- ltK)-to metų sukakčiai paminėti. Visas 

UVKIOS imcislhs vHimveiis iTiiiKVKioms nizavo įvairių skysčių prekybą, kad sto- darbas turėjo būti atliktas iki Maironio 
“ Gimtasis žodis” dail D Tarabil ties Patalpose neužtenka vietos nie- minėjimo š.m. gegužės 6 d. Tai pirmas 
dienė “ k«r nekeliaujantiems Nemenčinės pi-1 toks didelis darbas atliktas .“Nemuno”

Paskatinamųjų garbės raštų sušilau- į i°Kams • • • 
>■_ • ■_ V _ • V • • v -W • >

Argentina
LIET. SESELĖS KA2IMIERIETĖS 

Kordoboje turėjo 9 postūlantes. Viena 
jų neseniai padarė įžadus. Apeigom va
dovavo Kordobos arkiv. R. Gostellano.

M. RACKEVIČIUS, gyvenąs Mar del 
Plata, turi baldų apdirbimo fabriką, 
šalia jo jis pasistatė patogų mūrinį gy
venamą namą su visais moderniais 
patogumais. M. Rackevičius Argenti
non atvyko po II D. karo. Augina ir į 
mokslus leidžia 3 vaikus.

“LIETUVOS AIDAI”, radijo valan
dėlė, šiemet mini 15 m. sukaktį. Su
kakties paminėjimas įvyks gegužės 26.

D. GINTERYTĖ kovo 19 d. Buenos 
Aires valstyb. un-te užbaigė medicinos 
fakultetą. Naujoji gydytoja gimusi 
1936 m. Kybartuose. Į Argentiną atvy
ko 1948 m.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 56 toje 
savaitėje tebėra gerame ženkle! Devy
ni tautiečiai paskyrė po šimtinę išviso 
$900 ir bendrą vajaus sumą pakėlė iki 
$63.200. V-bos vardu nuoširdi padėka 
mieliemsiems Pyragiams, įrašiusiems 
savąją Ramoną su $100. Naujais na
riais su $100 įstojo J. Budninkas, -VI. 
Panavas, M. Garkūnienė ir 3 asmenys 
— X, Y ir Z — neleido jų pavardžių 
skelbti. Ąlb. Krakaitis ir D. Kriaučiū
nas pridėjo po antrą šimtinę.

Taip gausi ir nuolatinė tautiečių pa
rama yra mums užtikrinimu, kad pui
kų lietuvišką centrą Hamiltone turė
sime! Be abejonės, šį milžinišką mūsų 
lietuvišką darbą žymiai palengvintu- 
mėm, jei visi į jį įsijungtumėm. Be to, 
kai jau šie rūmai bus užbaigti, kiek-

nį šiemet minim, buvo neabejotinai di
delio talento poetas, sugebėjęs lengva, 
paprasta, bet įstabiai vaizdžia forma ir 
skambia gaida išsakyti savo sveikas ir 

; nesudėtingas mintis, išreikštą savo gi
lų, labai įtikinamais argumentais pa
remtą tikėjimą šviesia Lietuvos ateiti
mi ir uždegti savo vulkanine tėvynės 
meile visą tautą.

Brazilija
BR. STANKEVIČIUS mirė kovo 19 

d., sulaukęs vos 46 m. amžiaus. Velio
nis buvo šoferis ir ilgus metus gyveno 
Mokoje. Yra valdęs Mokos ’ lietuvių 
mokyklos barą ir daug kartų pasirodęs 
kaip geras artistas Brazilijos Liet. Są
jungos suruoštuose vaidinimuose. Da
lyvavo “Vyčio” chore, Ralickų kvarte
te ir kurį laiką — parapijos chore. 
Mirė ligoninėj nuo inkstų ligos, aprū
pintas šv. sakramentais. Palaidotas 
Quarta Parada kapinėse.
ITALIJA

tunto narių. Šios minties iniciatoriai 
paukojo Velykų atostogas. Jie surin
ko 110 liet, dainų, kurios apima liau- 

i dies, partizanų ir Maironio kūrybą.
kė E. Mieželaičio eilėraščių knyga
“Saulė gintare” — dail. V. Valius; ko
lektyvo paruoštas leidinys “Hitlerinė 
okupacija” — dail. J. Galkus.

1 ____________________ _____________ ____________ ___________________ _____________

DUŠAS DARBININKŲ ; je buvo iškilmingai atidaryta naujai skautai aukoja tėvynės labui.
VALGYKLOJE pastatytoji pirtis. Prausėsi kolūkiečiai Šios knygos išleidimo didžiausias

Šiaulių gelžbetonio gamyklos antra-; ir, prausdamiesi, atsidžiaugti negalėjo. • nuopelnas dar tenka mažai žinomam 
me augšte s—tybos valdyba įrengė du- Tačiau didelio džiaugsmo labai trum-; mūsų kolonijos nariui p. Enskaičiui, 
šus darbininkams, bet užmiršo izoliuo- pos kojos. Po dviejų mėnesių pirtyje kuris sutiko skautams leisti pasinaudo-
X * • X • J ' V • j • iv V • 4 _ _ •  • i • . a • . •

VADOVŲ KARVĖS 
KOLŪKIEČIŲ PIRTYJE
Jiezno rajono Butrimonių apylinkės Leidinio kaina tik 75 et. Norima pa- 

“Pirmūno” kolūkyje siu metu pradžio- bengti tiktai medžiagos išlaidas, o dar-i W i ~ k .. ... .. .... Croi VazioI it-

Taigi, jis sielojosi, dirbo, kūrė ir ki- vienam bus maloniau į juos užsukti, 
tus žadino tai daryti, kad Lietuva bū- Jei jausimės prie jų įkūrimo prisidėję.

me augšte s—tybos valdyba įrengė du- Tačiau didelio džiaugsmo labai trum-; mūsų kolonijos nariui p. Enskaičiui,

ti grindis. Gavosi tikras dvidešimtojo buvo apgyvendintos Butrimonių apy- 
amžiaus stebuklas: kai dalis darbinio-: linkės ir “Pirmūno” kolūkio vadovų 
kii naudojasi dušų pa-arnavimu, kita karvės. Kadangi vadovų karvės, nors 
jų dalis, pirmame augšte esančioje; ir labai poniškos, praustis nemėgsta, 
valgykloje, valgo vakarienę ir kartu pirtį teko uždaryti. Dabar žalosios žiū-; 
ima vonias, nes visas vanduo per lubas ri pro pirties langus ir šypsosi iš 
subėga i pirmąjį aukštą. Tokiais pa- zinų kolūkiečių .

ti jo spaustuve nemokamai. Be to, ir 
pats palikęs savo darbą, 
skautų ir tėvynės labui, 
komplikuotą spausdinimo 
Enskaičiui

mur- i visuomenė
I dėka.

pasiaukojo 
atlikdamas 
darbą. P. 

taip mūsųtaip skautai, 
reiškia nuoširdžiausią pa-

mtai kodėl ir dabar, kai Lietuva vėl 
maskolių pavergta, Maironio kūryba ir 
tautinis jo idealas tebėra artimi ir ak
tualūs kiekvienam lietuviui, ir štai dėl 
ko lietuvių tauta su meile jį prisime
na, lenkia prieš jį galvą ir tebetiki jo 
pranašyste, jog “laikas ir tuosius ga
liūnus, kaip perėjūnus, nušluos”.
1962. V. 6.

KARTŪNŲ BALIUS, ruoštas ateiti
ninkų kuopos, praėjo sėkmingai. Buvo 
susirinkęs nemažas būrys hamiltonie- 
čių pasigėrėti moterų sugebėjimais

: Geg. 9 d. grąžinta skolos už LN skly- 
! pą $1000. Liko dar $3000. Pasispausta
me, kad per ateinančias kelias savaites 
ją visai likviduotumėm!

LN v-bos pirm, vardu nuoširdžiai 
prašome visus v-bos narius iki ateinan
čio v-bos posėdžio, kuris numatomas 
birž. 6 d., surinkti po $500. Lietuviai 
šį darbą remia, tik reikia, kad visi 
v-bos nariai rastų laiko juos aplankyti 
ir nuoširdžiai visais Liet. Namus lie
čiančiais klausimais išsikalbėtu.

Sk. St.

PO V. BABECKO MOKINIŲ koncer-

Motinos Dienos minėjimo dalyviai Wellande. Iš kairės į dešine: B. Simonaitis, E. Šakienė, skaučių vadovė, skautės iš 
Buffalo, išpildžiusios menine programą. Tėvas B. Mikalauskas, OFM, A. čepukas, L. Bendruomenės pirmininkas.

kartūno suknelių srity. Keletas sukne- to LN^salėje, Jauke buvo rasta hetu- 
liu tikrai buvo vertos atžymėjimo. Pa- T
žymėtina p. Gasiūnienės suknelė, vi-; rauįantl spaIv’a ~
sa pačios rankų darbo: iš atskirų kvad- ^0 Fairholt Rd. S., telef. LI. 4^708.

vaitės tautinė karūna — kepurėlė. Vy-

j ratų susiūta — šachmatų lentos tvar- 
; ka;spalvos — balta ir tamsiai mėly- 
I na. ant baltu kvadratu dar rausvi ras- i * *. tai užsiūti. Tris savaites siuvo vaka
rais. nors augina keturis vaikučius! Ka
nadiečiai nori tą suknelę išstatyti Ka
nados parodoje Toronte, bet p. Gasiū- 

, nienė norėjo pirmiau lietuviams paro
dyti.

Padėka
Mūsų nuoširdžiausią padėką, tilpu

sią “TŽ” Nr. 18, papildau:

Los Angeles, Calif. Jie planuoja netru
kus tenai atidaryti restoraną.

LIET. VYČIŲ STIPENDIJA. — Kas
met vienas ar daugiau jaunų mokslei-... . B b - nuvoii urmuoia yauuna 1I1X7V > ICIldS dl UdUįldU JdUHU lilVhMCl-

Komisija, susidedanti is p. DeKsnie- j mįeioms ponioms D. Kamaitienei, po- viu iš vyčiu tarpo gauna finansine pa-
1 Ar* Ci t A i ______ _ _ __ * * * •- xnės, Mažeikienės, Subatnikaitės, A. • nįaį zubrickienei. D. Jonikienei ir iš

Juozapavičiaus ir Vainausko, po ilges
nio pasitarimo, paskyrė: I premiją — 
p-lei Rakauskaitei, II — p. Gasiūnie- 
nei ir III — p-lei Martinkutei.

Premijas skyrė: I — statyb. rango
vas A. Liaukus, II — Ham. liet. par. 
klebonas dr. J. Tadarauskas ir III — 
statyb. rangovas J. Deksnys (specia
lybė — grindų dėjimas). V.

Prestono ponams Zubrickams.
Liekame visiems nuoširdžiai dėkingi

Kunigunda Dervaitienė ir šeima

ramą toliau siekti augštesnio mokslo. 
Šiemet 5-ta metinė S600 stipendija bus 
įteikta Lietuvos vyčių 49 seimo metu 
rugsėjo mėn. Newark, N.J.

WINDSOR, Ont

nas padėti skautams ir kitoms lietuviš- 
! koms org-joms: prašė vaikus vesti į 
tokių org-jų parengimus, kur jie gali 
išgirsti apie Lietuvą, jų kilme ir iš kur 
jie yra kilę.

Buffalo liet, skaučių “Vaidilučių” 
skiltis svaidino 2 v. vaizdelį “Motinos 
Diena”, kuri parašė ir paruošė pačios 
skautės. Vaidino: A. Masiulionytė, L.

WELLAND, Ont.
TAUTOS FONDAS. — Atskiros TF 

atstovybės Welland apyl. š.m. nebu
vo. Apyl. v-ba pati atliko TF atstovo 
pareigas ir surinko pagal aukų lapus 
iš Welland ir apyl. lietuvių $56. Au
kojo: po $5: A. Stankevičius. J. ir O. 
Staškevičiai, J. Radvilas; po $3: V.
Bieliūnas, K. Stankevičius: po $2: V. Stankūnaitė, B. Stankūnaitė, M. Gam- 
Zinaitis, B. Luomanas, M. Kuzavas, E. 
Bersėnienė, V. M. Jasiulionis. V. Šiur- 
ka, A. Smolskis, G. Sinkus. A. Cepu- 
kas, P. Adomynas, Z. Izokaitis: po $1: 
J. Baliukas, J. Masauskas, J. Butkus, 
B. Jackevičius, K. Sangaila, A. Ra
manauskas, V. Vitauskas, P. Šidlaus
kas, J. Bieliūnas, J. Kutka, J. Blužas, 
A. Pivariūnas ir J. Paužuolis. Apyl. 
v-ba TF vardu visiems aukojusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

MOTINOS DIENOS minėjimas ge
gužės 6 d. buvo pradėtas šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo už motinas ir Lietuvą 
kun. B. Mikalauskas, OFM. ir pasakė 
dienai pritaikytą pamokslą. Tuojau po 
gegužinių pamaldų prasidėjo meninė 
dalis. Vald. pirm. A. čepukas paprašė 
visus susirinkusius pagerbti mirusias 
motinas vienos minutės susikaupimu. 
Po to pristatė E. Šakienę iš Buffalo, 
N.Y., kuri skaitė paskaitą. E. Šakienė 
pradėjo Maironiu: “Ten močiutė užlin
gavo raudomis mane..be to, ji nu- į nu, kad tai, ką buvote pažadėję, ište- 
švietė lietuviškų org-jų reikšmę mūsų: sėjote. įvertindamas gražią ir patrijo- 
tremties gyvenime ir prašė visas moti-! tinę L. Bendruomenės valdybos veik-

ziukaitė ir G. Sakaitė. Dar skautės pa
dainavo ir padeklamavo eilėraščių. N. 
Zinaitytė, Wellando liet, šeštad. mo
kyklos mokinė, paskaitė labai gražų 
laišką motinai.

E. Šakienei, jos vyrui ir R. Masiulio- 
niui iš Buffalo, N.Y., už gražią paskai
tą ir atvežimą skaučių į minėjimą Wel
land apyl. v-ba nuoširdžiai dėkoja. Taip 
pat dėkojame visiems, kurie papuošė 
altorių, pirko gėles ir padėjo tvarkytis. 
Po paskaitos ir meninės dalies buvo 
bendros vaišės, kur susirinkusieji pa
sistiprino sumuštiniais, pyragaičiais, 
tortais ir kava. Motinos Dienos minėji
mas buvo surengtas apyl. v-bos ir pa
rapijos iniciatyva su kun. B. Mikalaus
ku priešakyje, kuris minėjimui paau
kojo $30. Apyl. v-ba kun. B. Mikalaus
kui už šeštad. m-los vedimą buvo su
mokėjusi $75, bet ' ’’Vii ;,Luskas 
šiuos pinigus grąžino valdybai su laiš
ku, kuriamo tarp kitko rašo: ”...mato

lą, ypač nuoširdų bendradarbiavimą su 
parapija, mielai paremiu Jūsų darbus, 
paaukodamas šiuos 75 dolerius”. Apy
linkės v-ba už abi aukas kun. B. Mi
kalauskui labai, labai dėkoja; tai maž
daug visa suma, dabar turima bend
ruomenės ižde.

Dar kartą primename ir prašome vi
sus Bendruomenės narius atvykti į vi
suotinį narių susirinkimą gegužės 20 
d., tuojau po pamaldų, 12.30 vai. Co
lumbus salėje, Keliems Ave., Welland.

Apylinkės valdyba

TRADICINIS KARTŪNO BALIUS.
— Jau kelinti metai, Wellando lietu
vių medžiotojų ir meškeriotojų klubas 
“Lituanica” ruošia tradicinį kartūno 
balių. Šiemet jis Įvyks birželio 2 d., 
šeštadienį, 5 vai. p.p., St. Stephen’s 
Hall, East Main Street ir Port Robin
son Rd. kampe, Welland. Ont.

Atsilankyti tikrai yra verta, nes čia 
kasmet susirenka daugybė lietuvių iš 
įvairių Kanados ir JAV vietovių, čia 
užmezgamos naujos pažintys bei atnau
jinamos senosios. Ypatingai šiuo laiku, 
kai pasavaris savo gėlėtais pirštais iš
puošia gamtą, švelnus lietutis nuplau- 
ja kelius, takelius bei pievas, gamta 
kviečia žmogų išeiti ir gėrėtis ja.

Šis kartūno balius suteikia mums 
progą atsigaivinti, išeiti į gamtą ne 
paskirai, bet dideliame lietuviškame 
būryje, nes salė, kur įvyks šis balius, 
yra gamtos prieglobstyje — žaliojo 
miško apsupta, čia atvykę pasijusime

lyg savo brangioje tėvynėje Lietuvo- 
; je ir gražių lietuviškų dainų garsai nu
neš mus keletai valandėlių į purieno
mis ir žibutėmis pasipuošusius Lietu
vos laukus bei klonius.

Be to, ponios ir panelės čia turės 
progos pademonstruoti savo skoningą 
apsirėugįmą.

Trims ponioms ar panelėms, dėvin
čioms gražiausias kartūno sukneles, 
bus skiriamos labai vertingos dovanos, 
šiemet dovanoms skirstyti komisijos 
nebus, o jas skirs — visi dalyvaujan
tieji, nes prie įėjimo kiekvienas gaus 
tam tikrą balsavimo kortelę.

Bus pravesti įvairūs šokiai su dėvin
čiomis kartūno sukneles. Gros garsusis 
Benni Ferri orkestras, veiks puikūs 
bufetai. Įėjimas tik $1.

Tad birželio 2 d. tikimės pasimatyti
i Wellande, kartūno baliuje.

Klubo valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už labai gražų 

pobūvį, suruoštą mums pagerbti įsikū
rus versle. Ačiū rengėjams: Bieliū
nams, kurių namuose vyko vaišės, Luo
mams, A. Stankevičiui ir Adomynams. 
Ačiū dalyvavusiems ir prisidėjusiems: 
Blužams, Kutkoms, Mašauskui, Žinai- 
čiams, Birsėnams, Sileikiams, Boguše- 
vičiams, Ramanauskams, čepukams, 
Jesilioniams, Yordanui, Simkams, And- 
riušiui, Urbšiui, Pauriui, čipinskui, 
Mačiukaitei, Stankevičiams, Baliu
kams, Šamui, Karaliams, Tamulėnie- 
nei, Vaškui, Tamulėnienei, Kavaliaus
kams, Kuzavams, Simonaičiams, Jac- 
kevičiams, A. Pivariūnams, V. Pivariū- 
nams, Butkams, Radviloms, Staškevi
čiams ir Rimazaičiams. Ačiū už didžiai 
vertingą dovaną.

Vladas ir Stefa Vitauskai

Visais draudimo reikalais 
prašom kreptis į

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

ING ST. EAST, 
v1 ONT.

Telefonas U. 9-8643

NAMŲ: WH. 5-S4&3 
GWMSBAY, ONT. 

skambinant palikti savo numerį.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pieta. 
5 val’ “ 8 val- vakaro.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. --------- Telefonas JA. 7-5575

Urugvajus
PAGALIAU IŠVYKO. — Po ilgo 

laukimo ir seniai įvykusių išleistuvių 
pagaliau išvyko “sovietinėn tėvynėn” 
Diktorų šeima. Sakosi, nuolatiniam ap
sigyvenimui. Jų duktė Urugvajuje bu
vo ilgametė lietuvių komunistų sekre
torė. Ji prieš keletą metų kaip eks
kursantė lankėsi pavergtoj Lietuvoj. 
Nors grįžusi sovietinį pragarą gyrė 
kiek įmanydama, bet jo gerove nei ji 
rati, nei jos tėvai, turbūt, neperdaug 
tiki, kad išvykdami apsirūpino viskuo, 
net semi virtuvės indų ir čiužinių ne
pamiršdami ... Paruošė Pr. Al.

PAREIŠKIMAS DĖL ARENOS. — 
Windsor Arena, Ltd. advokatas N. Wil
liam Baksi atsiuntė “TŽ” redakcijai šį 
pareiškimą:

“Man pranešta, kad jūsų laikrašty
je šio balandžio 26~d. laidoj pasirodė 
straipsnis, liečiąs Windsoro areną, ku
riame sakoma: “Joje rengia šokius tik 
negrai savo metiniuose suvažiavimuo
se”. Pareiškiu, kad šis tvirtinimas yra 
klaidinantis ir neteisingas, nes Wind
soro arena 99% atvejų yra nuomoja
ma ne negrams, ir mano klijentai pra
šo aną tvirtinimą atšaukti sekančio] 
jūsų laikraščio laidoj, toj pačioj vie
toj, kur buvo paskelbtas anas praneši
mas”.

Red. — Negalėdami patikrinti rei
kalo vietoje, manome, kad minimo are
nos atstovo pareiškimas yra paremtas 
faktais, ir žinutę bal. 26 d. laidoj šiai 
prasme atitaisome. | metus sugrįžęs iš Sibiro ir ten palaido-

NAUJAS KUNIGAS. — Klebonui V. 
Rudzinskui reikalingas ilgesnis gydy
mas. Jis yra perkeltas i London, Ont.

SUDBURY, Ont.
BIRŽELIO 17 D., sekmadienį, bus 

Pirmoji lietuvių vaikų Komunija.
ATOSTOGAVO Aldona Dranginienė • 

iš Toronto pas M. J. Kriaučeliūnus.
ĮKURTUVĖS. — St. Krivickas, uo

lusis KLB Sudburio apyl. pirm, iškil
mingai šventė savo vardines ir drauge 
įkurtuves naujame gražiame mūro na
me. Toje džiaugsmo šventėje dalyvavo 
gražus būrelis artimųjų draugų ir visa 
valdyba, kuri atminimui jam padova
nojo gražų paveikslą.

A. KUSINSKIS pasiuntė saleziečių 
gimnazijai $95. Ragina gerb. rėmėjus 
nepavargti ir laiku atiduoti priklau-

ligoninę. Windsoro lietuvių kolonijai sančią duoklę. Pasekime pavyzdžiu šių 
yra paskirtas kun. Viktoras Kaleckis. [ rėmėju, kurie apsimokėjo už visus me- 
Prieš Velykas, Verbų savaitgalyje, ji-;tUS: kun. Ant. Sabo, J. Vaičeliūno ir V. 
sai pravedė parapijiečiams rekolekci- Bružo .Ačiū jiems! A. K.
jas. Tą patį sekmadienį po pamaldų 1 
parapijietės moterys suruošė bendrą 
kavutę - agapę, kurios metu naujasis 
kunigas turėjo progos susipažinti su 
Windsoro lietuviais. Ta proga išrinktas 
naująs bažnytinis komitetas: Bronius 
Earisas, Antanas Tautkevičius, Salia
monas Kazlauskas. Buvo siūloma išsi
rinkti choro seniūną, bet tas reikalas 
pavestas pačiam chorvedžiui J. Sodai- 
čiui.

MIRĖ LIETUVOJE p. Kizienės tė
vas a.a. Balčytis, Šilutėje, vos prieš 2

VELYKŲ PROGA J. SODAICIO VA
DOVAUJAMAS CHORAS gražiai išpil
dė velykines giesmes savo pilname są
state, j kurį įeina ir nekatalikai cho
ristai. Šioms ponioms tenka didelė pa
dėka; tai pp. Puidienė, Kairienė ir Ei- 
dukienė. Jos negailėjo savo brangaus 
laiko besimokydamos katalikiškų gies
mių ir tuo praturtina mūsų pamaldas 
bei padidina mūsų chorą.

PAKRIKŠTYTA: E. ir Br. Barisų 
dukrelė Gintarės Emilijos vardais. 
Krikštijo kun. V. Kaleckis. Krikšto tė
vais buvo M. Pakauskaitė ir V. Kara
liūnas iš Toronto, o ne dr. Samušis iš 
Čikagos, kuris dėl asmeninių reikalų 
negalėjo krikštynose dalyvauti.

GEGUŽES 1 PARADAS, skirtas Ma
rijos garbei, įvyko kaip ir kiekvienais 
metais. Parade dalyvavo apie 50.000 
Windsoro ir apylinkių katalikų, kita 
tiek jį stebėjo. Lietuviai irgi dalyva
vo šiame parade, šalia kun. V. Kalec- 
kio ir Windsoro lietuvių dalyvavo De
troito skautai ir jūrų skautės su savo 
vėliava. Mūsų grupė nepasižymėjo gau
sumu, bet pasipuošusi tautiniais drabu
žiais ir skautiškomis uniformomis at
rodė labai gražiai.

HOTEL DIEU — ŠV. JUOZAPO LI- 
GONINĖS laboratorijos technikių mo
kyklą baigė vienuolė sesuo Bernadeta, 
gailestingųjų seserų mokyklą — M. 
Stygaitė; dar tebesimoko p. Vundery- 
tė. Be to, ten dirba keletas tautiečių 
virtuvėje, kavinėje ir kitokiuose ligo
ninės darbuose.

jęs savo žmoną — p. Kizienės motiną. 
P. Kizienę nuoširdžiai užjaučiame.

SUSITUOKĖ M. Šimkutė ir Ant. 
Tautkevičius. Moterystę palaimino 
kun. V. Kaleckis. šiems pavyzdingiems 
Bendruomenės nariams ir ilgamečiam 
choristui vestuvinio baliaus metu pa
linkėta laimingo vedybinio gyvenimo, 
sugiedota ilgiausių metų, įteikta cho
ristų dovana. Be giminių, jaunuosius 
sveikino kun. V. Kaleckis. p. Kazlaus
kas — choro vardu ir apyl. v-bos pirm. 
E. Butavičienė—Bendruomenės vardu.

MOTINOS DIENA buvo paminėta 
gegužės 13 d. Po pamaldų iškilmingas 
aktas įvyko kroatų salėje. Kalbėtoju 
buvo pakviestas J. Mingėla iš Detroito. 
Meninėje daly: tautiniai šokiai ir kito
kie jaunimo pasirodymai. E. B.

SWSDAMI SIUNTINIUS, pasi- 
naudokite savų tautiečių patarna^ 
vimu. A. Kusinskis atlieka greitą 
ir sąžiningą visokių siuntinių per
siuntimą i Lietuvi ir tolimąsias 
Sibiro sritis. Priima Įvairius už
sakymus: medžiagų, avalynės ir 
maisto produktų, tiesiai iš Euro
pos sandėlių.

Naujos maisto produktų kai
nos, i kurias Įeina muitas ir visi 
kiti mokesčiai:

20 svarų cukraus — $16.90,
20 svarų taukų — $28.50,
20 svarų bekono ar lašinių — 

$30.75, ir daug kitokių su
dėčių.

Dėl informacijų kreiptis: 61 
Front St., arba skambinti—41605.

RODNEY, Ont.
REIKALINGAS mėnesinis dar

bininkas tabako farmoj dirbti. 
Visas išlaikymas ir $130 atlygini
mas. Adresas: Pranas Dumčius, 
R.R. 2 Rodney, Ont Telefonas 
124 J 2. Autobusu važiuoti 3 keliu 
iki Rodney kelio; paskambinti te
lefonu — atvažiuosim pasiimti.

Mielai P . J . L A U R E C K V šeimai

Ponios Tėveliui Lietuvoje mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą

F. L. Pociai, A. A. Pociai ir Daniliūnai

mane..be
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Naujos Irenos Joerg novelės
J. GOBI S

Iręną Joerg sėkmingai debiutą- suveda juodu, jie jaučiasi laųniji 
vo su savo romanu “Taika ateina gi, bet sūnelio palikimas Buda 

pešte, jo nebuvimas jų tarpe su 
daro lyg kokią žaizdą jų laimėje 

“Bailyje” autorė vaizduoja Re 
mą — lietuvį berniuką, gabų mc 
kinį vokiškoje mokykloje, bet ve 
kietukai jo nemėgsta dėl jo gabų 
mų ir užgaulioja jį fiziškai ir mo 
rališkai, prikaišiodami jam jo mc 
finos intymius santykius su jo 
darbdaviu malūnininku. Ir šio 
novelės svorio centras yra Romi 
ir jo motinos meilėje. Roma 
miršta užkliuvęs už koplyčios du 
rų rankenos: mat, jis norėjo sav< 
klasės draugams įrodyti, kad ji 
nebijąs toje koplyčioje besivaide 
nančios neseniai mirusios vals 
čiaus sekretorės Pivos. Tikra mir
ties priežastis—išgąstis ir džiova.

Panašią širdgėlą išgyvena Pau
liukas “Pergalėje”; jam irgi vo
kietukai prikaišioja, kad jo mo
tina — “neteisėta”, kad jis — įsū
nytas vaikas. Parėjęs iš mokyk
los, Pauliukas su skausmu širde
lėje pasisako savo “antrajai” mo
tinai, ką girdįs iš savo klasės 
draugų, ir iš jos sužino, jog jis 
tikrai įsūnytas jos vaikelis, kad 
jo motina mirė jo nepamačiusi, o 
tėvas emigravo i Australiją. Įsū
nijimo fakto sužinojimas Pauliu
kui Įrodo, jog “antroji” jo motina 
jam yra tokia pat meilinga, kaip 
kad būtų buvusi pirmoji motina, 
jei nebūtų mirusi. Ir jis savo 
“antrąją” mamą myli, karštai my
li ir sako: — “Aš melsiuos dieną 
ir naktį, kad tu, mama, amžinai 
gyventum, kad niekas, niekas iš 
manęs tavęs neatimtų. O, mama, 
aš tave taip neišpasakytai myliu”. 
^Puolęs jai ant kaklo, nesustoda
mas bučiavo jai akis, skruostus ir 
jos virpančias lūpas, o pliušinis 
meškinukas bambėdamas nusirito 
ant kilimo” (144-145 p.), šia no
vele autorė pasakė, kad tarp Įsū
nyto vaiko ir jo “antrosios” moti
nos gali būti tokie pat šilti santy
kiai, kaip tarp natūralių tėvų ir 
vaiku.

Autobiografiškoje “Dainėje”, 
parašytoje laiško forma, aprašo
mas Dainės pabėgimas iš karštai 
mylimos Lietuvos i Austriją nuo 
artėjančios sovietų armijos, pasi
naudojant susituokimu su leite
nantu Albertu Mohr. Autobiogra-

į slėnį”, — dabar štai išėjo jos 
antra knyga — novelių rinkinys 
“Laimės jieškotojų” vardu. Šioje 
knygoje 7 novelės: “Auksinės sa
gos”, “Kelionė j Ameriką”, “Bai
lys”, “Laimės jieškotojai”, “Per
galė”, “Vengriška madona” ir 
“Dainė”. Kaip savo romanui, taip 
ir novelėms autorė ima siužetus 
iš sunkaus karo tremtinių gyveni
nio svetimame krašte; veiksmas 
lokalizuojamas Austrijos Alpių 
regi jone. Alė Rūta ir M. Katiliš
kis vaizduoja gyvenimą Lietuvo
je, Jurgis Gliaudą savo romanuo
se sprendžia žmogiškas ' proble
mas, neglaudžiai susijusias su jo 
gimtuoju kraštu.

Antra. Irenos Joerg novelių sa
vybė — tai svorio centras ant tė
vų meilės vaikams ir vaikų mei
lės tėvams, o ne ant erotinės mei
lės. Matyt, autorė yra šiuo atžvil
giu “kompetentiškesnė”; kaip 
žmona ir motina galbūt bus pri
miršusi mergautines godas bei 
svajonės ir, palyginti, silpnai pri
simena sielos, virpėjimus, kylan
čius iš romantiškos menės, vedan- 
čios į santuoką. IŠ ligšiolinių Ire
nos Joerg kūrinių nematyt, kad ji 
galėtų parašyti stiprų, estetišką 
erotini kūrinį, kaip pvz. Pr. Nau
jokaičio “Įlūžę tiltai”, bet ji mo
ka stipriai atvaizduoti patrijoti- 
nius, tėvų ir vaikų sentimentus. 
K. Girtauto “Skausmo pergalėje” 
visi Šie sentimentai yra vienodu 
ryškumu, 'vienodu intensyvumu 
išreikšti, bet visos meilės pajung
tos Dievo ir tėvynės Lietuvos 
meilei.

Štai Irenos Joerg “Laimės jieš- 
kotojuose” Irvė von Rimgaudis 
tragiškai žūsta vien dėlto, kad ne
gali savo mylimam vyrui Albertui 
von Gurnelius pagimdyt įpėdinio. 
Ji bando savo vyrą, aristokratą, 
apgauti, “užsakydama” kūdiki iš 
nėščios paleistuvės Liucės ir tuo 
“gelbėti skęstančią laimę” (107 
p.), bet kai Liucė susilaukia kūdi
kio, atšaukia savo pažadą, pasilie
ka jį sau, o Irvė pasijunta besan
ti pagauta grubiai apgaudinėjant! 
savo mylimą vyrą, negali pergy
venti tragizmo ir nusižudo, šios 
tragedijos nepakelia ir jos vyras, 
bet jo mirtis nėra tinkamai moty
vuota. Iš šios novelės siužeto ga
lėjo autorė padaryti puikų psicho
loginį romaną. “Laimės jieškoto- 
jai” — tai stipriausia iš jos sep
tynių novelių.

“Vengriškoje madonoje” Gitos 
charakteris, elgesys ir “madoniš- 
kumas” nėra skaitytojui visais at
žvilgiais aiškūs. Gitai labiau tik
tų čigoniškos, negu vengriškos 
“madonos” epitetas, bet ir čia Gi
tos kūdikis, nepasiimtas bėgant iš 
Vengrijos nuo bolševikų i laisvuo
sius Vakarus, sudaro Gitai ir jos 
vyrui savotišką rakštį širdyje, o 
ne išviršinis atrodymas žmonėms,1 liai stūmiau laiką”;’ berankis, be- 
kad Gitą, pasimetusi su vyru, Įsi
mylinti savo šeimininką kunigą 
Frideriką. Kai kun. Friderikas su
randa Gitos vyrą Vokietijoje ir

Operetės “Prie koplytėlės” dalyviai: paruošėjas ir muzikinis vadovas kun. Br. Jurkšas (dešinėje prie 
trobelės) ir Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų choras su vaidintojais.

Vaikę operetė “Prie koplytėlės
Gegužės 6 d., Prisikėlimo salėje, 

kun. Br. Jurkšo pastangomis, pastaty
ta vaikų operetė “Prie koplytėlės”, šis 
meno žanras, neradęs .platesnio atgar-x 
šio nepriklausomam gyvenime, beveik 
nepaliestas mūsų kultūrininkų išeivi
joje, atidžiai buvo sekamas Toronto 
scenoje.

Operetės siužetas legendarinio pobū
džio, paties statytojo supintas į fabulą 
bei pritaikyta muzika sceniniam vyks
mui. Pati fabula paprastutė — puikiai 
suprantama jauniesiems išpildyto jams 
ir patraukli klausytojams.

Gerasis “dėdė” Anakletas idilinės 
nuotaikos, jautriai religingos dvasios 
žmogus, savo sodyboje įrengia Mari
jos koplytėlę, džiaugdamasis jos pa
prastumu ir kuklumu. Koplytėlė pa
traukia vaikų dėmesį, kurie čia susi
renka pažaisti, kartais pašokti, padai
nuoti, o ypač pasiklausyti dėdės Ana
kleto sekamų pasakų. Vienintelis sū
nus Mykoliukas, mokyklinio amžiaus, 
auklėjamas koplytėlės nuotaikoje ir 
jos dvasioje. Paveiktas Marijos mei
lės, ją užjaučia deramu vaikui supra
timu, padėdamas kasdien gabalėlį duo
nos alkiui numalšinti ir džiaugiasi, kad 
Marija ir Jos kūdikis pasisotina. Savo 
paslaptį Mykoliukas pasipasakoja drau
gams, kurie iš naivaus berniuko tik pa
sijuokia, nes jų įsitikinimu Mykoliuko 
paslaugomis naudojasi kas nors kitas. 
Sutarta išaiškinti.

Vargšė našlaitė Saulutė, be namų

motiniškas duosnumas. Išgirdęs triukš
mą dėdė Anakletas, patyręs varganą 
na&aitės dalią, ryžtasi ją priglaūsti- 
-įkurdinti savo namelyje. Tuo tarpu 
grįžta vaikai, laukų gėlėm nešini ir 
čia susipina giesmė su našlaitės di
džiuoju džiaugsmu, kurio nė dėdė Ana
kletas neslepia.

Toks, fabulos galas, ypač jei dar pra
plėstas, pakankamai įspūdingas: čia 
išsprendžiamas našlaitės likimas net 
nesvajota prasme, čia prasiskleidžia 
dar ryškiau dėdės Anakleto geroji šir
dis, čia jungiasi giesmė ir dėkingumo 
ašara. Tačiau autorius praskleidžia 
naują sceną — Marijos pasirodymo pa
veikslą. Dramoje būtų pilnai užtekę 
pirmojo koplytėlės, nes staigus ir ne
lauktas apsireiškimas būtų nublukinęs 
ją, tarsi prasiveržimas pro sąvokas ir 
taip pilnas mistikos. Operetėje gi su
jungimas koplytėlės su apsireiškimu

vaizdo nesuskaldo, bet praturtina nau-praskins takus i vaikų
ja varsa. į ra, kuris buvo lyg pamirštas. Gal pas-

Fabulos pradžioje įvedamas lietuviu-; katins mūsų kompozitorius ką nors pū
kų batai i jonas, Palangos jūreiviai ir našaus sukurti priaugančiam lietuviš- 
mergaičių šokis spalvingumo dėlei, nes kam jaunimui. Gaila, kad gražus oras 
spalvingumas — ryškiausias operetės dalį žiūrovų nutraukė; o būtų pravartu 
bruožas. Tačiau kai autorius perkelia kiekvienam kolonijos gyventojui pa- 
visą sceninį vyksmą i lietuviškų laukų matyti. Reikia tikėtis, kad veikaliu- 
idiliją, savaime lauktina spalvingumo, kas Toronte atitinkamu momentu bus 

pakartotas ir jautriai įvertintos di
džiosios pastangos. K. B. P.

džiuose, kiek suvaržytas veiksme, ta
čiau balso tembras, aiški tarena užtuša
vo judesio nelygumus.

Petriukas — K. Dilkus, Antanukas 
— A. Bašinskas ir Vincukas — A. Kry- 
žanauskas atviresni veiksmuose, dau
giau išsiblaškę dialogo įtampoj. Tai 
natūralu ir dažnai lauktina iš jaunųjų 
aktorių. Nežiūrinti į tai, vietomis jie 
buvo gana savarankiški.

Režisavo K. Kaknevičius ir vykusiai 
suvaidino “dėdės” Anakleto rolę. 
Akomponavo D. Rautinšienė. Nuotai
kingas dekoracijas nupiešė dail. S. 
Ramanauskas, grimavo J. Jagėla.

Visdėlto visa darbo našta gulė ant 
kun. Br. Jurkšo pečių: jis ruošė veika
lą, kūrė muziką, derino masines sce
nas ir pats dirigavo. Tai didelis dar
bas, pareikalavęs daug 
darbo valandų.

Šis pirmasis žingsnis,

kantrybės ir

reikia tikėtis, 
operetės žan-

Stasys Yla

f iškas ŠIOS novelės elementas api- Užtai pilna dėkingumo, ramia širdimi 
pintas sukurtomis galimybėmis, pasiima, kas jai priklauso. Įvykį seku-
netikrais, bet galimais vaizdais.

Irenos Joerg kūriniuose atsi- nasi nepadariusi nusikaltimo, nes jos 
spindi jos tikėjimo pilna siela ir ! 
karšta, ilgesinga meilė savo sena
jai tėvynei Lietuvai. “Niekas žmo
gaus taip galingai neriša, kain 
kad jo tauta, gimtieji namai — tė
viškė. Viso to netekęs, žmogus yra 
iki nuogumo apiplėštas” (246 p.).

Jos kalba nėra labai žavinga, 
bet gan gyva, vaizdinga ir taisyk
linga, nors ir pasitaiko inteligen
tiško žargono žodžių, pvz. “betiks

susijusio su idiline aplinka. Reikia ma
nyti, kad minėtąjį momentą autorius 
pasirenka vedamas gerai žinomų dar
bo aplinkybių.

. Tarp atskirų operetės paveikslų vie-
ir globos, čia ateina kasdien Marijai tomis trūko jungties. Ji gi lengvai iš- 
pasiskųsti savąja dalia, pilnai įsitikinu- sprendžiama muzikos improvizacija, 
si, jog duonos radinys prie Marijos ko- kuri palydėtų aktorių judėjimą, sujun- 
jų, tai Jos motiniško duosnumo išdava.' gtų grupes ir patį chorą su artėjančiu 

.repertuaru. Pasitraukimas iš scenos 
bei vietų keitimas pačioje scenoje dau
giau prasmingas ir patrauklus palydė
tas muzikos takto, juo labiau kad dre-

siu berniukų netikėtai užklupta, teisi-

sąmonėje stipriai subrendęs Marijos

Jubilėjinė ateivių meno 
paroda Toronte

Kartu su didžiąja pokarine imigran-} tas kontaktas su Toronto un-to Hart 
tų banga Kanadon atvyko ir geras bū- ’ House meno galerija, kurios administ- 
rys įvairių tautybių dailininkų. Apsi- racija leido klubui naudoti patalpas 
dairę ir apsispratę su šio krašto at-.metinėms parodoms. Tuo pačiu metu 
mosfera, jie 1952 m. pavasarį susirin
ko Arcade, Yonge St., patalpose aptar
ti profesinių problemų, pasidalinti įs
pūdžiais. šio susirinkimo metu buvo 
įkurta nauja kultūrinė orgnizacija 
“The New Canadian Art Club”, kuri 
savo programoje užsibrėžė suburti To
ronte ir apylinkėse gyvenančius euro/ 
pinius dailininkus, puoselėti augštą 
kūrybinį lygį, rengti parodas, duoti 
galimybę neturintiems savų patalpų 
dailininkams dirbti klubo numojama
me atelję. Iš lietuvių šiame susirinki
me dalyvavo Dociai ir T. Valius, kuris 
buvo išrinktas pirmuoju klubo pir
mininku.

Netrukus klubo patalpose buvo su
rengta įspūdinga paroda artimesniam 
pačių narių susipažinimui ir prisistaty
mui Toronto publikai. Vietinės spau
dos meno kritikai užgyrė organizacijos 
įsisteigimą, o etninė spauda taip pat 
plačiai apie ją rašė. Laikui bėgant įsto
jo nauji nariai, ir kasmet buvo ren
giamos parodos.

1954 m. senas Arcade pastatas mies
to planuotojų buvo pasmerktas nu
griauti. Klubui teko jieškoti naujų pa
talpų parodoms ir studijai. Užmegz-

organizacijos statutas buvo praplėstas 
ta prasme, kad nariais gali būti ir Ka
nadoje gimę dailininkai, ir pakeistas 
vardas i “Colour and Form Artists’ So
ciety”. / ♦

1956 m. metinė paroda iš Hart House 
buvo perkelta Londono Meno galeri- 
jon, o iš ten buvo kilnojama į 9 On
tario prov. miestus.

Šiuo metu vykstanti 10 metų jubilė- 
jinė paroda Hart House patalpose nė
ra gausi darbų skaičiumi, tačiau, lan
kytoją neapvilia išstatytų darbų koky
be. Pažymėtinos Dainio įr O. Tinimas 
akvarelės, A. Lee monoprintai, V.Rein- 
holds ir D. Richardson tapyba. Mūsiš
kis Dagys penkiais darbais ir latvis A. 
Kopmanis dviem sėkmingai šioje pa
rodoje atstovauja skulptūrai. Be minė
tų matome Karu, A. Nulitį, E. Milvek 
ir M. Schneider. Gaila, kad šioje pa
rodoje negalėjo dalyvauti ilgą laiką 
buvęs dr-jos pirmininku talentingas 
suomių kilmės tapytojas P. Airola, C. 
Lundgren ir kt. šiuo metu draugijai 
pirmininkauja estų kilmės dail. A. Lee.

Paroda atidaryta iki gegužės 19 d. 
ir lankoma kasdien nuo 12 iki 8 vai. v.

Alf. D.

darbis, beprotis, beširdis, bejaus
mis, betikslis yra daiktavardžiai ir 
iš tokių daiktavardžių šitokie 
prieveiksmiai nesudaromi; 176 p.

“vos suvaldant šypseną” — šiuo 
atveju “šypseną” reikėtų pakeis
ti arba šypsą (iš Lietuvių kalbos 
vadovo) arba Putino-Mykolaičio 
naujadaru “šypsniu”. Šypsena yra 
šypsojimosi, šypsos būdas.

Irenos Joerg stilius yra jautriai 
realistiškas, sakyčiau, moteriš
kai realistiškas; intriga kaip rei
kiant, tad visos novelės yra įdo
mios skaityti.

Irena Joerg, LAIMES JIEŠKO- 
TOJAI. Novelės. “Nidos” leidi
nys nr? 36, 1962.

Prof. V. Čepinskio
nuo

bedievybės iki
Kristaus

Augštybhj ir Evangelijos dangus
A. Jakštas buvo pastebėjęs, jog prof. Čepinskis lyg 

užtrinas religijos antgamtiškumą ir norįs ją padaryti 
tartum vienos prigimties su mokslu. į tai Čepinskis atsi
liepė:

— Aš žinau, kad fizika vadina dangumi žydrąjį augš- 
tybių orą, ir sutinku, kad Evangelijos dangus nieko ne
turi bendra su šiuo fizikos dangumi. Bet aš tvirtinu, kad 
tasai Evangelijos dangus, kaip augščiausios tvarkos, gra
žiausios harmonijos ir visuotinės meilės išraiška rūpi 
•mokslui, nes mokslo vaisiai veda prie koordinacijos ir 
tvarkos, vadinas, sąmoningai ir nesąmoningai ruošia ke
lią į tą Evangelijos dangų.

Koks gi iš tikro buvo Čepinskio tikėjimas? Jakštui 
•atrodė, kad tai filosofinis, tikėjimas, ne religinis.

— Be filosofiško galvojimo, — rašė Jakštas, — reikia 
ir maldingo šūktelėjimo: Viešpatie, padėk mano netikė
jimui tapti tikėjimu! Tai nėra taip jau sunku, nes gerb. 
profesorius turbūt nepamiršo Kristaus maldos “Tėve 
mūsų”. Mano įrodymai, žinau, jo neįtikins. Bet yra augš- 
čiaušioji Išmintis, kuri, panorėjus, suras argumentų įti
kinti. Tą mano viltį remia ne tik prof. Čepinskio doru
mas, bet ir jo savotiškas Kristaus gerbimas. Kristui jis, 
rodoš, nėra nusidėjęs. Kristaus ir Marijos jis nėra nieki
nęs. Tą negarbingą darbą jis yra palikęs dr. Jonui Šliū
pai, su kuriuo, jei neklystu, jis neturėjo ir, tikiuos, neno
rės turėti nieko l*ndra. O jei taip, tai Dievo malonei 
‘laimėti savęsp prof. Čepinskį nebus, rodos, sunku. Taigi, 
ir neteks turbūt nustebti pamačius jį meilingojo Tėvo 
prieglobstyje. . . ,,

Rektoriaus išpažintis Zarasuose
Pats Jakštas nežinojo, kokios įtakos šie jo žodžiai pa-

Atsiųsta paminėti
Kun. J. Gutauskas. S.T.D., Paed. D., 

Dievą vaikas. Maldaknygė vaikams. Iš
leido “Žiburiu” b-vė Toronte, 1962 m.

P. 
turn 
luva 
cam

Joseph Vaišnora. MIC, Momen- 
apparitionis B. V. Mariae in Si
ad restaurandain fidem Catholi- 
in Lituania Saec XVII. Atspau- 
iš Ponificia Academia Mariana

vco 1HU41AU3 lanvv, JUU layiau nuu uiv- tau

sūra buvo jaučiama ir masinė scena das ____ __ _____ __ _______
lengvai muzikos ritmą būtų pagavusi J Internationalis leidžiamo veikalo “Ma-

Choras skambėjo galingai ir darniai: į ria et Ecclesia”. Vol. IX. Roma, 1961 
išlaikyta vietomis moduliacija geriau m. Psl. 195-207.
atitiko paskirtį nei balsų atvirumas.
Pati muzika savo spalva artima pietie
čių sąskambiui, kuris vyravo tiek dai-į 
nose, tiek giesmėse.

Paskirų vienetų dialoginis dainavi 
mas pilnai paruoštas, taip kad grupės 
žinojo savo vietą ir savo laiką. Jautriai I

H. Tautvaišienė, Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje. Išleista Amerikos Lie-

■ tuvių Socialdemokratų Sąjungos Lite-
■ ratūros Fondo lėšomis. Niujorkas 
1962, 135 psl. Kaina $1.25.

Skautų Aidas, nr. 4, 1962 m. balan- 
nuskambėjo Saulutės — našlaitėlės džio mėn. Lietuvių skautų ir skaučių 
malda prie koplytėlės. Janina Tumosai-! mėnesinis žurnalas, Red. adr.: č. Sen
te šiai rolei tiko: savo laikysena, jau-; kevičius, 40 Burrows Ave., Islington, 
trumu ir gyvu įsijautimu lengvai pa- Į Ont.. Canada, 
gavo auditorijos dėmesį, vesdama klau- Citizen, nr.
sytojus į veiksmo realumą.

Mykoliukas — A. Kuolas drąsus žo- gration.

2, April 1962. Leidžia 
Department of Citizenship and linini

Berta Mikėnaitė,
baigusi Toronto Ryerson techni
kos institute sekretoriavimo kur
są — secretarial science course. 
Gavo darbą IBM Eglinton-Bay- 
view skyriuje Toronte. Gimusi 
1941 m. birželio 20 d. Viešąją St. 
Mary’s pr. mokyklą ir gimnaziją 
baigė Tillsonburge, Ont. Priklau
sė Lietuvių Studentų Sąjungai, 
Newman Club ir liberalų klubui.

Vitas Mikėnas, 
baigęs Toronto un-te elektros in
žineriją. Vasarai gavo darbą Bell 
Telephone Co. Montrealy. Šį ru
deni išvyksta gilinti studijų Illi
nois universitete, JAV. Gimė 1939 
m. lapkričio 25 d. Viešąją St.. Ma
ry's pr. mokyklą ir gimnaziją bai
gė Tillsonburge, Ont. Buvo veik
lus Lietuvių Studentų Sąjungoj, 
Ateitininkų Studentų S-goj ir in- . 
žinieriu klube.

Kultūrinėje veikloje

darė prof. Čepinskiui. Nepraėjo nei pusė metų,’ kai prof. 
Čepinskis suklupo prie klausyklos, jieškodamas meilin
gojo Tėvo prieglobsčio. Šio įvykio liudininkas, nūn esąs 
Amerikoje, ilgai nešiojęs šią paslaptį, leido ją atskleisti 
viešumai.

Jakšto kreipinys į Čepinskį buvo paskelbtas 1929 sau
sio mėnesį, o tų metų gegužės mėnesį Čepinskis iš Kau
no nuvyko į Zarasus. Vietos kunigas po Mišių ėjo iš 
bažnyčios ir pastebėjo šventoriumi ateinantį inteligen
tišką žmogų. Netikėjo savo akimis, jog tai jo buvęs rek
torius prof. Čepinskis. Priartėjęs, profesorius kreipėsi į 
kunigą, prašydamas išklausyti jį išpažinties. Kunigas 
nenorėjo išsiduoti jį pažįstąs, ir prabilo tartum į vietinį 
žmogų — parapijietį:

— Aš skubu dabar mokyklon. Malonėk tamsta ateiti 
rytoj.

— Bet, kunige, aš nuo pirmosios komunijos nesu 
buvęs...

— Jei tiek ilgai laukėt, palaukit ligi rytojaus, — pa
sakė impulsyviai ir pats išsigando savo žodžių.

- Kaip tamsta, kunige, galite taip sakyti. Aš noriu 
šiandieną, ne rytoj, — pasakė rektorius kietu tonu.

— Gerai, prašau eiti į bažnyčią prie klausyklos.
Profesorius, giliai susikaupęs, atliko išpažintį ir liko 

bažnyčioje melstis. Kunigas išskubėjo mokyklon. Kitą 
rytą profesorius dar kartą priėjo prie klausyklos, norė
damas papildyti, ką dar prisiminęs. Atrodė, jog šiai iš
pažinčiai jis buvo ilgiau mošęsis ir nūnai norėjo kiek 
galima rūpestingiau ją atlikti. Zarasuose išbuvo keletą 
dienų ir per tą laiką buvo matomas bažnyčioje giliai ir 
ilgai besimeldžiąs.

Mokslininkas visur kelia religijos reikšmę
Ar po to vykę jo pareiškimai rodė, kad jo religija 

persisvėrė iš filosofinės plotmės į gyvąją, gyvenimiš
kąją? Atrodo, taip. Štai jo žodžiai, pasakyti 1931 rugsėjo 
15 universiteto imatrikuliacijos iškilmėse:

— Išmintingam žmogaus gyvenimui neužtenka vieno 
mokslo. Išmintingam gyvenimui būtinai reikalinga reli
gija. Religija, kaip ir mokslas, yra tam tikras gyvenimo 
būdas ir tam tikras pasaulio supratimas. Religija stato 
žmogų į augštesnį sąlytį su didelės realybės prigimtimi. 
Religija sako, kad svarbiausias žmogaus uždavinys: siek
ti ne egoistinių tikslų, o stengtis suprasti savo padėtį ir 
amžinybės dah'kus; suprasti savo padėtį ir reikšmę pa
saulyje; gilintis į pasaulio planą ir prisidėti prie to plano 
vykdymą

li bendros gyvenimiškosios religijos reikšmės kėlimo 
jis, po metų, sveikindamas studentus ateitininkus jų uni
versitetinės sąjungos dešimtmečio sukakčių proga, jau 
skelbia kristinės religijos reikalavimus:

— Ateičiai aš linkiu brangiems ateitininkams mažiau 
prasilenkti su Kristaus mokslu, kaip buvo iki šiol. Linkiu 
daugiau dėmesio kreipti į Kristaus reikalavimus: “Sek 
mane, o mirusiems palik laidoti mirusius” ir į apaštalo 
Povilo patarimą tesoloniečiams: “Patirkite visokių daly
kų, bet priimkite tik gera”. x

1933 metais, kai studentų humanitarų draugija minė
jo “Aušros” išleidimo 50 metų sukaktį, rektorius Čepins
kis tarė įžanginį žodį, kuriame, kitko, prisipažino:

— Pas mane ant stalo guli šv. Raštas, kurį kasdien 
skaitau!

Tais pačiais metais jis atsilankė į pirmąjį Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavimą ir jį pasveikino:

— Katalikų Bažnyčia turi didelių nuopelnų Vakarų 
Europos civilizacijai; ji tos civilizacijos kūrėja ir globėja, 
nenustojusi šio vaidmens ligi dabar. Galutinis religijos ir 
mokslų tikslas yra tai, ką šis suvažiavimas įrašė kaip mot
to savo programoje, būtent: Veritas Domini manot in ae- 
termim. (Dievo tiesa išlieka per amžius. Red.)

Ta proga Čepinskis išreiškė savo gilią pagarbą Aka
demijos pirmininkui A. Jakštui, pavadindamas jį Lietu
vos mokslu Nestoriumi.

Kad kūnas sunyks — menkas dalykas
Taip nuo Didžiosios Realybės Čepinskis priėjo prie 

gyvojo Dievo, cvangelinio Kristaus ir Bažnyčios. Ne be 
reikalo Pr. Dovydaitis jį pavadino didžiuoju tiesos jies- 
kotoju. Su Dovy daičiu jį rišo gamtos mokslų žurnalas 
“Kosmos”. Čia Čepinskis patvariai bendradarbiavo. Kai 
jam suėjo 60 metų Pr. Dovydaitis paskyrė jo garbei visą 
atskirą 1931 “Kosmos" numerį.

Prof. Čepinskis pagyveno dar 9 metus ir, miręs pir
mame Ijolševikmetyje, buvo palaidotas bažnytiškai Kau
no kapinėse, kuriose laidojant vieną profesūros narį jis 
buvo kartą kalbėjęs išreikšdamas ir savo credo dėl po
mirtinio gyvenimo:

— Kūną padėsime į žemę, bet tai menkas dalykas, 
nes kūnas sudaro menką žmogiškos būties dalį. Kad kū
nas sunyks, mažos reikšmės dalykas. Svarbu žmogaus 
dvasia — nemarioji, amžinoji. Turiu vilties, kad Dievo 
papėdėje susitiksime. Viešpatie, pažvelk į vclionĮ malo
niai ir duok jo sielai amžiną ramybę. į

;| KETURI KANADOS KUNIGAI ŠĮ 
pavasarį švenčia kunigystės sidabrinį 
jubilėjų: T. J. Borevičius, SJ, — Mont- 
realio AV parapijos klebonas; kun. dr.

1 J. Tadarauskas — Hamiltono AV lie- 
’. tuvių parapijos klebonas; kun. V. Stan- 
• ■ kūnas — Montrealyje ir kun. dr. Pr. 

Gaida, “TŽ” red. Toronte. B. P.
1 MAIRONIO MINĖJIMĄ Los Ange

les ruošia ‘'Lietuvių Dienų” žurnalas. 
Jis įvyks šv. Kazimiero parapijos salė
je gegužės 27 d. Bus rodomi spalvoti 
paveikslai iš Maironio gyvenimo ir me
ninė programa.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ nauji 
mokslo metai prasidėjo gegužės 2 d. 
Vokietijoje iš seniau yra tokia tvarka,

■ kad mokslo metai baigiami ir nauji 
i pradedami pavasarį.

DAIL. V. IGNO tapybos darbų paro
da atidaryta gegužės 5 d. Chicago Sav
ings and Loan Association meno gale
rijoje.

“IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO”— 
skyriaus ‘ Drauge” pasikeitė redakto
riai. Ligi šiol buvęs red. J. Karpavi
čius pasitraukė. Redagavimą perėmė 
Vincas Liulevičius.

RAŠYT. K. PAŽĖRAITE - KASE- 
LIuNIENĖ, gyv. Kolumbijoje ir šiuo 
metu viešinti JAV-bėse, baigia ruošti 
spaudai romaną “Svetimi vėjai”. Tai 
tęsinys Vokietijoje 1948 m. išleisto 
jos romano “Liktūnas”. Be to, ji įpusė
jusi rašyti romaną - biografiją “Tro
pikų malda”. Tai knyga apie įžymųjį 
lietuvį dailininką Joną Rimšą ir jo gy- 

jvenimą P. Amerikos kraštuose.
| VASARIO 16 GIMN. SUKAKTUVI
NINKAI. — Jau dešimt metų kaip 
Vasario 16 gimn. eina mokytojų pa
reigas S. Antanaitis, H. Motgabienė ir 
K. Motgabis.

II. TAUTVAIŠIENĖS parašytoj ir 
neseniai išėjusioj iš spaudos knygoj 
“Tautų kapinynas Sibiro tundrose” yra 
labai daug realių ir žiaurių faktų. Pvz. 
apie buv. Dotnuvos žemės ūkio akade-

■ mijos rektoriaus prof. V. Vilkaičio mir
tį taip rašoma. “Mirė bado mirtimi, 
besistengdamas jam priklausančiu

' duonos gabaliuku išlaikyti savo vaikų 
gyvybę. Jis mite cingos susuktais są
nariais, parazitų suėstas ...”

PULK. O. URBONUI. “Žalgirio mfi 
;šis 1410 m.” knygos autoriui, gyv. 
Švedijoje, šiemet suėjo 70 m. amž. Ko 

i vo 26 d. sukaktuvininką ištiko nelai
mė. Paslydo, smarkiai susitrenkė ir 
sprogo kojos kaulas trijose vietosi 
Gydosi namuose.

LIET. KULTŪROS KLUBAS. Los 
! Angeles, Calif., gegužės 19 d. ruošia 
svarstymų vakarą — panel, skirtą mū
sų spaudos problemoms gvildenti. 
Svarstymų grupė aptars spaudos esmę, 
jos tikslus, pajėgumą, intelektualinį 

; lygį, sugebėjimą tenkinti skaitytoją ir 
į 1 .1. Kviečiami laikraštininkai ir skaity- 
j tojai prisiųsti raštu savo nuomones ir 
i iš kitų JAV bei Kanados vietovių ad- 
I resu: 1314 Maltman Avė., Los Angeles 
126, Calif., USA. Pr. Al.

POETAS ST. SANTVARAS mini 60 
m. amžiaus ir 40 m. literatūrinio dar
bo sukakti. Sukaktuvininko "jaunystė 
sutampa su gražiais nepriklausomos 
Lietuvos metais, o ypač su kūrybin
guoju Lietuvos valstybės teatro laiko
tarpiu. Jis yra glaudžiai dirbęs su te
atru ir opera, vertęs lietuvių kalbon 
dramos veikalus ir operų tekstus ir 
pats kūręs draminius veikalus ir poe
ziją. Plačiai taip pat reiškėsi ir besi- 
reiškia ir žurnalistikoj. Minėjimo iš
kilmė įvyks birželio 2 d., 7 vai. v., Liet. 
Piliečių dr-jos auditorijoj III a., 370 
W. Broadway, So. Boston, Mass. LRD 
pirm. Pr. Naujokaitis pateiks St. San- 
tvaro kūrybos apžvagą. Po to — me
ninė dalis ir vaišės.

LIETUVOJE RUOŠIAMA NAUJA 
OPERA “Saulės miestas”; jos veiks
mas nukeltas į 17 š. antrosios pusės 
Vilnių, o muziką paruoš muz. A. Ra
čiūnas. To paties Račiūno opera “Ma
rytė”, pasirodžiusi prieš 8 metus, bu
vo pirmoji “tarybinė” lietuvių opera, 
sukurta bolševikinio režimo metu. Vė
liau pasirodė dar septynios operos, jų 
tarpe “Pilėnai”, “Vaiva”, “Dalia”, 
“Frank Kruk” ir kt. E.

MILANE, ITMJJOJE, leidžiamas 
žurnalas “Teorinė ir taikomoji geofi
zika” atskiru leidiniu, vokiečių kalba 
(su santrauka anglų k.) išspausdino 
fizikos-matematikos mokslų daktaro 
Balio Tyros darbą “Debesų elementų 
natūralaus radijo aktyvumo tyrimas ir 
kaikurios su tuo susijusios problemos”. 
Esą. Lietuvos mokslininkai atlieka ty
rimus. turinčius didelę teorinę ir prak
tinę reikšmę. E.
BAIGĖSI VALST. FILHARMONIJOS 

kamerinio orkestro gastrolės Sov. Są
jungos miestuose. Solistai buvo prof. 
B. Dvarionas ir pianistas L. Digrys. 
Maskvoje įvykusiame koncerte, jo ant
roje daly, buvo atlikti lietuvių kom
pozitorių kūriniai: M. K. Čiurlionio va
riacijos liaudies dainos “Bėkit, bare
liai” tema, T, Makačino “Trys šokiai”, 
J. Juzeliūno “Koncertas-poema” ir B. 
Dvariono antrasis koncetras fortepijo
nui ir kameriniam orkestrui. E.

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

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

sios giesmės.
Kaina S1.85

Spaudos B-vė “žiburiai”, 
<>41 Dundas St. W„ Toronto, 

Canada.
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Mann & Martel w
TORS

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255

SPORTAS TORONTO

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

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

MIMICO
$12.500 pilna kaina. Gražus 5 metų 

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

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

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

VAIKŲ RŪBŲ KRAUTUVE
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

tuvė naujam rajone. Savininkė 
parduoda dėl ligos. $30.000 meti-

• nė apyvarta. Pastovus biznis be 
konkurencijos.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu ivažiavimu. 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. Įvažjavimas ir du garažai.

B. SAKALAS
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.

Darbo telef. BO. 2-82SS

EKSTRA MĖNUO BE UŽDARBIO
Jubilėjiniams siuntiniams

Lietuvių Prekybos Bendrovės Valdyba nori pareikšti nuoširdų ačiū 
mūsų klijentams už daugelį pasveikinimų ir geru 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 jubikė- 
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
GVz jardų vilnonės medžiagos 

kostiumui,
6 jardai vilnonės medž. paltui,
6 jardai poplino

JUBILĖJINIS
3V4 jardų vilnonės medžiagos

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

PAPRAŠIUS, MES PASIŲSIME ORO PAŠTU NEMOKAMAI 
MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS Į BETKURĮ PASAULIO KRAŠTĄ

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.

SIUNTINYS NR. 2

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 t.t.

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

JUBILĖJINIAI 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 betkurį jubilėjinį siuntinį — pirkimo kaina 
— iki pabaigos 1962 jubilėjinių metų.

Lietuviu Prekybos Bendrovė
341 LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND

Cr shoes

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI...
mūsų naujų pavasarinių batelių

elegantiškai pagamintų
patogiam nešiojhnui

mūsų specialybė

įvairaus pločio

Daugelis įvairių 
rūšių vidutiniais, pusiau 

žemais ir žemais 
kulnimis. Tai pat 

moteriški su raiščiais.

Augšti ir svajingi 
kulnys. Smaili ir 
apskriti galai. Naujausios 
pavasarinės mados.

Dėmesio siunčiantiems siuntinius į Europą! 
Speciali NUOLAIDA 10% atsinešūsiems šį skelbimą.

Taip pat VYRIŠKI BATAI įvairaus pločio. 
Tik viena krautuvė

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas narni;, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — WINDERMERE '
$2.500 {mokėti, 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, 

galima užimti tuojau, nes savininkas 
jra Bvyaęs, tooei pigiai parououamas 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
bariu, 2 virt., alyva apšilti., garažas, gražus kiemas. Kaina $24.000.

NETOLI ŠV. JUOZAPO LIGONINĖS. $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, 
kambarių namas; garažas, atskiras Įvažiavimas. Kaina $20.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.
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AUŠROS ŽINIOS į gėjų užklausimus, kada pagaliau pra-
Pr. ketvirtadienį pradėtos lengvo- j dėsime rungtynes, negalėjau nieko at- 

sios atletikos treniruotės Rennie par- sakyti, nes aikštėje nesimatė oponento, 
ke, Bloor ir Beresford, kaip ir pernai,.Vėliau duotą man sugestiją paimti 
kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 
nuo 6.30 iki 8.30 v.v. Į treniruotes 
kviečiamas jaunimas nuo 10 m. amž. 
Nežiną kaip nuvykti į parką, prašomi 
ateiti į kleboniją 6.10 v.v.

Toronto gimnazijų lengvosios atle
tikos pirmenybėse aušriečiai atsiekė: 
A. Žaliauskas I v. šuolyje į tolį ir I v. 
į augštį; A. Gontą II v. į augštį; V. Ja- 
nulevičius I v. disko metime ir II v. 
rutulio stūmime; V. Ruseckas II v. 
rutulio stūmime.

Į S. Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinę planuojamai kelionei į Euro
pą yra išrinkti 4 Aušros krepšininkai: 
L. Serafinas, B. Sedlickas, P. Skilnikas 
ir R. Gudas.

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos treniruotės — ant- 

radienais ir ketvirtadieniais nuo 7 vai. 
v. Rennie parke, kaip ir anksčiau.

Lauko teniso treniruotės — Trinity 
parke — Bellwoods ir Queen gatvių 
kampe. Gali dalyvauti visi, o taip pat 
mokomi ir pradedantieji.

Futbolo pratybos vaikams — kartu 
su lengv. atletikos treniruotėmis Ren
nie parke antradieniais ir ketvirtadie
niais.

Vaikų žaidimai ir lengv. atletikos 
pratybos — taip pat kartu su lengv. at
letikos treniruotėmis Rennie parke.

Naujajam sezonui įėjus į normalias 
vėžes, treniruočių tvarkaraštis bus per
tvarkytas.

Mūsų rėmėjui V. Ramanauskui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

meisterystę be žaidimo, kategoriškai 
atmečiau. P. Lauraičiui pareiškiau, jog 
Vytis atvyko Čikagon žaisti, o ne siek
ti priešo komandos diskvalifikacijos.

11.45 vai. aikštėn įskubėjusi Aušros 
komanda pradėjo daryti apšilimą. Ne
užilgo ir teisėjai davė ženklą artėjan
čių rungtynių pradžiai. Man teisėjo 
buvo pareikšta, jog bus žaidžiama su
trumpintu laiku. Minimo rasinio pa
reiškimas — “Vyčio treneris ‘sportiš
kumo vardan’ motyvuodamas, kad Auš
ra pasivėlino, pranešė teisėjams ir 
Aušros treneriui E. Rigby, kad yra 
“susitarta” žaisti du puslaikius po 12 
minučių” neatitinka tiesą. Painformuo
tas teisėjų apie rungtynių laiką, aš pa
siteiravau pas p. E. Rigby ar jam yra 
tai žinoma ir gavau teigiamą atsaky
mą. Prieš rungtynes padarytas sutrum
pinto laiko pranešimas man buvo nau
jiena ir šis klausimas mano nebuvo 
diskutuotas su nieku. Kadangi Auš
ros pareigūnų įvykio metu nebuvo 
aikštėje, vėliau reikėjo vadovautis gan
dais. Vyčio komandai, atsisakiusiai pa
imti “pergalę” be žaidimo, vėliau mi
nėtas straipsnis, remdamasis gandais, 
primeta nesportiškumą ir sutrumpin
to laiko išradimą.

Po pirmo “puslaikio” Aušrai vedant 
12:6 ir sutrumpintam laikui veikiant 
Vyčio nenaudai, Vytis neprotestavo dėl 
trumpo laiko netinkamumo finalinėms 
rungtynėms. Vytietės žaidė ir laimėjo 
taisyklėmis, gal ir blogomis, tačiau 
abiem komandom vienodomis ir abie
jų komandų pareigūnams, esantiems 
aikštėje, žinomomis.

Vėliau Aušros korespondento su
minimos trys žaidynių pareigūnų pa
vardės, kurie apie sutrumpintą rung
tynių laiką nieko nežinojo. Kuo gi čia 
stebėtis? Juk nežinojo to ir kiti salėje 
nebuvę, įskaitant ir Aušros atstovus.

Nejaugi straipsnio autorius nori tik 
atkreipti skaitytojų dėmesį į blogą 
organizacijos pusę (nepakankamą ren
gėjų skaičių finalistų salėj) ir nepa
stebėti fakto, kad Aušros klubas, kė
lęs nepasitenkinimą, taipogi nebuvo 
atstovaujamas. Nejaugi straipsnio au
torius nori sumesti kaltę dėl sutrum
pinto laiko Vyčio klubui, laiku atvyku
siam ir jokio sprendžiamo balso netu
rėjusiam, kai Aušros komanda neprisi
dėjo prie laiko prailginimo 45 minučių 
pavėlavimu.

Straipsnyje suminima ir Aušros ko
mandos pavėlavimo priežastis — iškil
mingų pamaldų laikas 10 vai., finalinės 
rungtynės 11 vai. Ar ne daugiau būtų 
laimėta išpildant religinius ir sporti
nius įsipareigojimus?

Vargu ar pastangos suversti kaltę 
“sutrumpintam laikui” atima kreditą 
Vyčio moterų komandai, laimėjusiai 
šešias — iš sepytnių -— S. Amerikos 
lietuvių žaidynes.

J. K. Balsys, 
Vyčio moterų komandos treneris

Inž. Knystautas gavo premiją
Gegužės 5 d. tarptautinėj tech

nikos kandidatų konferencijoj To
ronte antrą — master — premiją 
laimėjo jaunas inž. R. Knystautas 
iš Montrealio, kur yra baigęs Mc
Gill un-tą master laipsniu. Buvo 
devynios piniginės premijos už 
mokslinius tyrimo darbus iš fizi
kos, aeronautikos ir kt. Iš JAV 
dalyvavo 20 kandidatų, iš Kana
dos 10. Konferenciją rengė jung
tinis un-tų komitetas. Kandidatus 
parinko un-tai iš savo buv. auklė
tinių. R. Knystauto tema buvo: 
“The turbulent jet from a series 
of holes in line”. Kiekvienam 
mokslo laipsniui — bakalauro, 
magistro ir daktaro.— buvo skir
ta po 3 premijas: $100, $75 ir $50.

NESUSIPRATIMĄ AIŠKINANT
Š.m. gegužės 10 d. “TŽ” Aušros spor

to skyriuje straipsnelyje “Rungtynių 
rezultatai” 63 eilutės buvo skirtos pen
kių krepšinio rungtynių aprašymui. Iš 
jų 40 eilučių lietė moterų seniorių ko
mandos susitikimą Vytis-Aušra. Strai
psnio autorius, suminėjęs rungtynių 
rezultatą Vytis 21 - Aušra 19, skun
džiasi tvarka, kurios trūko. Akcentuo
jamas sutrumpintas rungtynių laikas. 
(Tuo pačiu laiku buvo jau žaista ir 
šeštadienį). Minima eilė pavardžių, 
nesusijusių su vadinamo “nesusiprati
mo” priežastimi. Straipsnio autorius 
nesunkiai randa minėtų nemalonumų 
kaltininką — Vyčio moterų komandos 
trenerį.

Vienpusiška autoriaus interpretaci
ja (jau ne naujiena mūsų sporto sky
rių beskaitantiems) turi daug netiks
lumų.

Po šeštadienio — balandžio 28 d. — 
laimėtų rungtynių Vytis-Žaibas (įvyku
sių Čikagoje ŠA Lietuvių žaidynių me
tu) šventės pareigūnas p. V. Grybaus
kas užklausė mane ar Vytis sutinka 
paskubinti sekmadienio rungtynes 1 
vai. 30 min. Turint galvoj tolimą ke
lionę Torontan, atsakyta, jog Vytis ne
turi nieko prieš šį pasiūlymą. Už kelių 
minučių pranešama Vyčio treneriui, 
jog Aušrai taipogi sutikus sekmadienio 
finalai vieton numatytos 12.30 vai., 
įvyks 11 vai. ryto. Sekmadienį 11 vai. 
r. Vyčio komandą pasitiko salėje ne
gausus būrys , žiūrovų, keli beskubą 
tarp keturių aikščių pareigūnai, ir be-1 liamą nesusipratimą ir vėl sklandžiai 
lūkuriuoją teisėjai. Į pakartotinius ren-l tęstų lietuviškai sportinę veiklą.

Pasiruošimai galimam karui
Taut, grupių laikraščių atstovai 

buvo pakviesti Į Toronto EMO 
centrinę būstinę* 278 Davenport 
Rd., kur šios organizacijos direk
torius ats. pulk. J. H. Pollard juos 
supažindino su šios organizacijos 
struktūra, uždaviniais, darbais ir 
planais ateičiai.

EMO yra “Emergency Meas
ures Organization” sutrumpini
mas. Jos tikslas — supažindinti 
Kanados gyventojus ir paruošti 
galimo atominio karo nelaimei. 
Ligi šiol ji savo supažindinimo 
darbą vedė anglų ir prancūzų kal
bomis. Kadangi Metro Toronto 
priskaitoma apie 400.000 kitomis 
kalbomis skaitančių asmenų, kilo 
reikalas ir jiems paruošti literatu-- 
ros savomis kalbomis. Tame rei
kale maloniai sutiko bendradar
biauti ir padėti “Canadian 
Scene”, kurios pirmininkė B. B. 
Osler, taip pat dalyvavusi šiame 
susirinkime. ' į

EMO šiuo metu ruošia savano
rių kadrus greitajai pagalbai, ry- 
šių palaikymui, maitininimui ir , 
t.t., kurie padėtų kariuomenei, po- • 
licijai ir gaisrininkams nelaimės 
atveju. Studijuojami planai mies
to evakuacijai ir gaisro pertva

roms. Artimiausiu laiku numato
ma sužymėti Toronto gatves, ku-‘ 
rios būtų naudojamos nelaimės: 
atveju pabėgti iš miesto.

Po paskaitos dalyviai buvo su
pažindinti su organizacijos prie
monėmis. V, A.

Red. — Būtų daug paprasčiau ir pri
imtiniau^ jei atsakingieji sportinių klu
bų vadovai tarpusavy išsiaiškintų ke-

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame D. G. klebo

nui T. Placidui, OFM, leidusiam nemo-' 
karnai naudotis sale ruošiant “Velykų Į 
Bobutę”.

Dėkojame p-lei Valei Staskevičiū
tei už puikiai atliktą Velykų Bobutės 
rolę. Taip pat poniom Vingelienei, 
Nakrošienei, Birštonienei ir Mardo
sienei. 1

Nuoširdi padėka tenka ir tiems, ku
rie vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
šio tradicinio parengimo pasisekimo.

Dėkingos Nek. Pr. Marijos seserys

PASTABOS, pastabėlės...
EDVARDAS SULAITIS
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REALTORS

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

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

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

BABY POINT
$2.300 įmokėti, gražus tik 4 metų 

senumo 6 kambarių mūrinis na
mas, kvadratinis planas, privatus 
įvažiavimas, lengvos išsimokėji- 

. mo sąlygos.
INDIAN RD. — BLOOR
$3.000 įmokėti, puikus 5 kambarių 

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

GLADSTONE — BLOOR
$4.000 įmokėti, 8 kambarių atskiras 

mūrinis namas, vandens alyva šil
dymas, 3 modernios virtuvės, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, di
delis gražus kiemas, viena 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. — BLOOR
$4.000 įmokėti, 11 kambariu atski

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

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.

SWANSEA
$6.500 įmokėti, puikus tik 7 metų 

senumo mūrinis bangalas, gara
žas su plačiu privačiu įvažiavimu, 
aliuminijaus langai ir durys, il
gos išsimokė j imo sąlygos.

RUSHOLME ROAD
$7.000 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 metų.

RUNNYMEDE — BLOOR
$7.000 įmokėti, gražus 7 kambarių 

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

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

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

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

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

. lansui.

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

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

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

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

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

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

BLOOR — JANE
$8.000 įmokėti. Mūrinis, atskiras 

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

DUNDAS — DOVERCOURT
$9.000 įmokėti arba pasiūla. Mūri

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

BATHURST RAJONE
$10.000 įmokėti. Septynių šeimų 

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

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

• Buvome šioje vietoje minėję, jog 
mums trūksta savų leidinių, kuriuose 
būtų garsinama lietuviai ar Lietuva 
plačiai naudojamomis kalbomis — ang
lų ir kt. Tą spragą pajutę stengiasi iš
naudoti sovietai, kurie čia nesigaili 
nei darbo nei lėšų.

Prieš kiek laiko Maskvoje buvo iš
leista anglų k. knyga apie Lietuvą. 
Dar neseniai lietuviams buvo paskirtas 
beveik visas numeris, didelės apimties, 
“Soviet Literature” žurnalo. Taip pat 
ir Amerikoje sovietų platinamas puoš
nus žurnalas “USSR” dažnai deda lie
tuvius liečiančių rašinių ar nuotraukų.

štai, šio žurnalo 1962 m. balandžio 
mėn. nr. 2 psl. paskirti okup. Lietuvos 
vitražistams. čia duodamas aprašymas 
su maža doze propagandos ir 5 spalvo
tos vitražų reprodukcijos: Algimanto 
šoskaus, Antano Galecko, Antano Gar- 
bausko. Vienas šių vitražų pavadintas 
“Lithuania”.

Rašant apie krepšinį šiame nr., lie
tuvis Stepas Butautas minimas kaip 
Sov. Sąjungos moterų rinktinės — pa
saulio ir Europos meisterio — trene
ris nuo 1957 m. Pasakyta, kad “Stepas 
Butautas of Lithuania”. (Daugelis mū
sų žinovų neteisingai mini, jog sovie
tai visada nuslepia tautybes).

Šie pavyzdžiai rodo, jog ir mums rei
kia pasitempti, norint bent dalinai at
remti iš anapus ateinančią, dažnai so
vietiškai propagandinę literatūrą apie 
Lietuvą anglų kalba.

• Dar grįžtant prie mūsų literatūros 
anglų kalba, reikia paminėti faktą, ro- 
dantį, kaip toli esame atsilikę.

Štai, ukrainiečių leidžiamas anglų k. 
žurnalas “Ukrainian Quarterly” pra
neša. jog Toronto University Press iš
leidžia enciklopediją apie Ukrainą, pa
vadintą “Ukraine: A Concise Encyclo
paedia”. Pirmas enciklopedijos tomas 
žada pasirodyti dar š.m. Tomo kaina 
numatyta gana augšta: iš anksto užsi
sakant — $30, vėliau — $37.50. Bet lei
dėjai, be abejonės, turi garantijų, jog 
nuostolių neturės, nes ukrainiečiai ne 
tik moka spaudai paruošti medžiagą 
apie savo kraštą, bet gali darbą pla
čiai ir finansais paremti. Bet, galimas 
daiktas, jie tarpusavyje mažiau ginčy
tis moka...

• Iš ne Amerikoje esančių mūsų iš
eivijos leidyklų bene daugiausia akty- 
vumo rodo “Nidos” leidykla Anglijoje. 
Jai Šioje vietoje, populiariai tariant, 
norėtųsi “atiduoti kreditą”.

Kai kitos leidyklos raukia savo veik
lą, ta leidykla ją lyg ir pagyvino, štai, 
kelių mėnesių laikotarpyje, teko iš ten 
gauti dvi knygas ir du 'Rinktinės’’ —

straipsnių rinkinio numerius 80 psl. 
Nemanome, jog leidėjai šį darbą dir
ba vaikydamiesi pelno. Ir jiems yra 
nelengva suvesti galą su galu, ypač 
kai Anglijoje neliko daug lietuvių. Ta
čiau kur pasiryžimas, ten ir pasekmės. 
O tos pasekmės gana gražios ir malo
nios.

Be to, ta pati leidykla leidžia ir vie
nintelį Europoje laisvų lietuvių laik
raštį — “Europos Lietuvį”. Sis laik
raštis yra “laisvas” įvairiomis prasmė
mis — išeina ne okup. Lietuvoje, bet 
laisvame krašte, o taip pat yra “lais
vas” ir žurnalistiniu požiūriu. Ten nuo
latos bendradarbiauja ir čikagietis A. 
Pužauskas, tame laikraštyje rašąs tik 
dėlto, kad jame gali laisvai pasisakyti. 
(Apie daugumą S. Amerikos liet, spau
dos jis yra kitokios nuomonės). Taip 
pat tas laikraštis deda pastangas tobu
lėti ir didėti — dabar dažnai išeina 6 
psl. Tai priešingybė kaikuriems mūsų 
laikraščiams, kurie nenori pažengti į 
priekį net ir stumiami arba, jeigu ir 
pažengia, tai tik su nemažu skausmu.

• Prieš 25 metus — 1937 m. gegu
žės 7 d. — Lietuva pirmąkart tapo Eu
ropos krepšinio meisteriu.
metų — 1922 m. balandžio 23 d. 
tuvoje buvo sužaistos pirmosios oficia
lios krepšinio rungtynės. Tokie yra 
faktai užrašyti mūsų sporto istorijoje.

Yra sakoma, jog iš praeities semia
mės stiprybės. Ypatingai pirmoji su
kaktis mums turėtų suteikti gerą do
zę stiprybės. Tačiau ar ją mokėsime iš
naudoti? Atrodo, vargu.

Amerikoje, ypatingai Čikagoje, gy
vena beveik visi Europos krepšinio pir
menybėse Lietuvos rinktinėje žaidusie- 
ji asmenys, čia ir vėl, panašiai kaip 
1957 m., būtų galima ką nors didesnio 
surengti ir sukaktį išnaudoti mūsų pro
pagandai, ypač jaunimui pritraukti į 

: lietuviškąsias gretas — sportines ar 
kitokias. Labai praverstų ir leidinys 
apie Lietuvos krepšinį anglų k. (1957 
m. šių eilučių autorius savo lėšomis bei 
pastangomis išleido tokį leidinį lietu
viškai).

Lietuvoje pirmoji sukaktis yra ne
minima, nes ji, sovietų žodžiais, pa
siekta “buržujų” valdymo metais ir ne 
“liaudies” pastangomis. Ten minima 
tik 40 m. sukaktis, tačiau ir ją bando
ma jiems palankiomis spalvomis nu- 
spalvinti.

Ką gi mes čia padarysime? Musų 
sportinė vadovybė, kurioje dirbančiųjų 
taip maža, yra persikrovusi darbais. O 
kitiems dėl tokių dalykų rūpintis juk 
nėra aktualu, kadangi čia tos garbės 
kaip ir nėra, o juodo darbo daugiau 
negu reikia.

Prieš 40 
Lie-

(Atkelta iš 1 psl.) 
joja, jog tikrasis straipsnio auto
rius — ne palaužtas žmogus, bet 
Kremlius.

Ilgai saugota paslaptis
* Nutylėdami gėdingą Molotovo - 

Ribbentropo susitarimą, kuriuo 
buvo užantspauduotas laisvųjų 
Pabaltijo valstybių likimas, da
bartiniai Kremliaus viešpačiai pa
rodė, kad jiems tatai nemalonu 
prisiminti. Kaip tik dėlto šioje 
vietoje dera paminėti, jog neper
seniausiai švedų spauda plačiai 
paminėjo naujai išleistą danų 
laikraštininko Boerge Outze vei
kalą “Danija II D. karo metu”. 
Jame autorius, pasižymėjęs danų 
rezistencijos veikėjas, atskleidė 
dar vieną sovietų-nacių bendra
darbiavimo faktą. Hitlerinė Vo
kietija, besirengdama užpulti Da
niją ir Norvegiją, buvo gavusi iš 
sovietų jūros bazę Zapadnaja Li- 
ca įlankoje į vakarus nuo Mur
mansko. Vokiškai ji buvo vadina
ma “Basis Nord”. Jau 1939 m. 
lapkričio mėn. ją naudojo vokie
čių laivynas. Vėliau puolant Nar- 
viką, ši slaptoji bazė turėjo dide
lės reikšmės, čia būdavo aprūpi
nami ir šiaurės ledynuotame van
denyne veikusieji vokiečių povan
deniniai laivai. Gerai susipažinę 
su vieta, jie vėliau sudarė daug 
pavojų į Murmanską plaukusiems 
anglų konvojams.

“Basis Nord” buvo viena ge
riausiai išsaugotų nacių - sovietų 
paslapčių, paaiškėjusi tiktai po 
karo, kai Nuernbergo bylos metu 
apie tai užsiminė adm. Doenitzo 
gynėjas. Sovietų prokurorui įsiki
šus, tas klausimas tada buvo nu
marintas.

Montrealis. — Montrealio prie-! 
miesčio Lafleche burmistras P. 
Provost, susipykęs su savo polici
jos vadu Beaulne, atleido ji iš pa
reigų. Po dvylikos valandų bur
mistras užėjo i policijos būstinę 
ir joje rado besėdinti savo buvu
si policijos vadą, pasamdytą nau

jojo policijos viršininko kaip spe
cialų tarnautoją. Burmistras Įsa
kė jam išsinešdinti. Buv. polici
jos vadas Beaulne tuojau suėmė 
burmistrą, kaip tvarkos ardytoją 
ir išlaikė jį visą valandą policijos 
daboklėje.

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 SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvoi pristatymai Ir 

po to movimas.
Telefonas LE. 3-4908.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo $45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8150 Namų telefonas: BE. 3-5996

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

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

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

4-pIeksas, 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.

$1.000 įmokėti — 10 metų morgi
čius. $11.900 pilna kaina. Gerų ply

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

M. GUGIS
17 Barker SU Tillsonburg, Out 

ir
200 Holton Ave. S., Hamilton, Ont.

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
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Nesportuąjantieji nariai buvo va-amžių bėgyje ir gaires nepriklau- 
“grybautojais”. Be “Rūtos somybei atgauti..šį plausima jis 

Sporto klubo” dar žinomos seniau į pagvildeno tokioje šviesoje, kaipJANE —
$2.000 įmok., M 
augštus. Atskiras

per jdu » $3.000 įmok., B 
____ ____ ___ ; namas, 4 kamb. 
pirmame augšte, mod. virt., gra
žus kiemas, garažas ię labai ge
ras įvaž. Galima pirkti už $14.500. 
Paskubėkit.

I

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

mod. įrengtas namas. Geros ply- 
. tos, šviesūs kamb., mod. virt.,
* vand. alyva šild. Privatus įvaž., 

garažas. Pigus ir geras pirkinys.
GLENLAKE — EVELYN
$2.500 įmok., mūr. atsk. 6 kamb. 

per du augštus, 2 mod. virt.. 2 vo
nios, graži vieta, geras pirkinys. 
1 morgičius. Prašo tik $14.500.

WESTON RD. — ROGERS
$2.500 Įmok., 6 did. kamb. 5 m. se

numo, gražus bangalovas. Gražios 
*. plytos, šviesūs kamb., įrengtas 
! rūsys. Priv. Įvaž. Kas pirks — 

džiaugsis. Parduos už $14.000. 
Vertas dėmesio pirkinys.

BLOOR — BERESFORD
$3.000 įmok., rupių pl., atsk., mod. 

statybos, kvadr. planas, 6 did.
* kamb., arti. Bloor kraut, ir susi-
* siek. Vienas 10-čiai metų morgi

čius. Pard. dėl ligos — senatvės.
t Šios savaitės pirkiny*.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
.Ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, Įvairiu 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.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima* 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. ___ . „
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

išplaukiančiam iš Montrealio liepos 6 d.
Raminančiai patogi kelionė į Southamptoną, Kopenhagą ir Gdynią (Len 
kijoje), ir iš ten traukiniu ar automobiliu į visus Rytu Europos kraštus.

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

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepaprastai " 
gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdviomis ka
binomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniais val- 

z giais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu patenkinti keleivius 
ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokomai.
Dėl vietų rezervavimo ir informacijų 

pasitarkite su savo vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
220 Bay Street . Toronto 1, Canada

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

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų .kostiumams, bei paltams.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

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

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

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

vs Naujas savininkas
(buvęs 
waiiy’s) 726 Lansdowne Ave.

(Tarp Bloor ir DuP°nt>garage tj. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. Strimaitis
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
. . -ANT. JUOZAPAITIS „ _____

r fc®
Gladstone Ave.) ,

____ ;*&r. atsk.. 2 
virt., 2 vonios, vand. alyva šild. 
Priv. jvaž., garažas. Parduos už 
$14.5(H). Pigus ir geras pirkinys.

COLLEGE — DOVERCOUT
$3.000 imok., 10 kamb. per 3 augš

tus, labai did. kamb., 3 virt., van
deniu alyva šild., 4 kamb. pirma
me augšte, did. kiemas, geras įva- 
žiav. Vieta trims mašinoms. Pui
kus nuomavimui- Galima tuojau 
užimti. Pasiteiraukit.

BLOOR — DUNDAS
$3.000 įmok., mūr. atsk. 9 kamb., 3 

virt., vand. alyva šild., švarūs ir 
did. kamb. 3 garažai. Namas arti 
Bloor - King ir Dundas transp. - 
susisiek. Visą laiką išnuomotas. 
Sav. išvyksta, skubus pardavimas.

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

tus, mūr. atsk., 2 virt., gražūs 
kamb. Namas arti Bloor kraut, ir 
susisiek, šoninis įvaž., garažas.

RUNNYMEDE r- ST. JOHN’S RD.
$7.000 įmok., kampinis namas su 

kraut. — rūkalų - dovanų preky
ba. 4 kamb. butas. Savait. apyvar
ta $1.000. Vienas morgičius 10- 
čiai metų. Kas pirks — turės pui
kų ir garantuotą pragyvenimą.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Lietuvių kolonija 
prie,,pasaulinės parodos

Dvejus metus Seattle neoficia- suose susirinkimuose. Vasario 16 
liai veikė “Rūtos Sporto klubas”, jis skaitė paskaitą apie Lietuvą

dinami x , 
Sporto klubo . .
atvykusių lietuvių organizacijos: jis atrodo žmogui, stovinčiam nuo- 
“Gedimino Savišalpos Draugija” j šaliai nuo Lietuvos reikalų, ši 
ir “Katalikių Moterų Draugija”, j paskaita buvo, skaityta jo paties

Lietuvių skaičiui Seattle didė- lietuviškai, nes jis kalba lietuviš- 
jant, buvo nutarta Įsteigti Lietu- kai geriau negu kaikurie lietuviai, 
vių Bendruomenės apylinkę. Stei- Dabar, prasidėjus Seattle pa- 
giamąjį susirinkimą sušaukė tam • saunneį parodai, tikimasi, kad

kienės, A. Šalkausko ir L. Tom- rėti parodos ir susipažinti su JAV 
kaus. Šis susirinkimas įvyko kovo; šiaurės vakarais. Seattle ir apy-
3 d. linkės pasižymi nepaprastai gra-

Taigi dabar turime JAV Liet, žia gamta. Atvažiuojantieji lietu-
Bendruomenės Los Angeles Apy* viai$ kurie norėtų susisiekti sū
sarim?f valdvbVžnnkti^E1 M^ vietine Uetuvil* kolonija, prašomi Į kios “rezoliucijos’Ženevos kohfe- 
sFokiene" J sldūnk A Minelfia' kreiPtis Pas A’ SalkaU£H kuris: rencijai.
SlOKiene, J. oauunas, A. Mlneiga, m21]Aniaį cntikn nadpfi H7mpcf7ti 
S, Chodakauskas ir V. Danis. Pu
siau slaptu balsavimu buvo išrin
kti: M. Šalkauskienė, V. Lapatins- 
kas ir prof. Sealey. Įsteigus LB __
apylinkę “Rūtos Sporto klubas”' 
susilikvidavo ir savo dokumentus Vašingtonas. - 
bei turtą perdavė LB apylinkei. Malinovskis per užpuolimą buvo

Pažymėtina, kad prof., Sealey sužeistas į dešinę koją. Po dviejų 
yra anglas ir profesoriauja Va- dienų gydytojai atrado .25 kai. 
šingtono un-te. Labai domisi Lie-1 kulipką širdyje, kuri pasiekė ją 
tuva ir lietuviais ir dalyvauja vi-' venomis. • - • • •

3 d.

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

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI v

yra išstatyti abiejose krautuvėse^ 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

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

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

J—4807

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

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

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

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BR1CKUS atliek; (vairios pija, 
ninų remonto darbus ir smtygavi- 
mns Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7 • 3 7 8 2.

maloniai sutiko . padėti užmegzti 
. ryšius. Jo adresas: 5212 18th Avė 

NE. Seattle, Va ir tel. LA-4-2459.
S. C.

Ukrainietis I.

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

iki 9 vai. vakaro.

Malonios atostogos 
savo tėvynėje!

VIETOS DAR GAUNAMOS LAIVE

M. S. BATORY

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS
’100 ADELAIDE ST. W. •. 4 z

. Roc^a 107 :
Telefonas EM. 6-4182

Toronte

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

(prie Dufferin)

Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantu*

Sav. Ant. Paškevičius

Komunistai taikino, 
lenkai - vokiečiai 

mušėsi
Prieš Ženevos nusiginklavimo 

konferenciją komunistai, norėda
mi. parodyti, kad kur jie valdo 
nebėra jokių tautinių nesusiprati
mų, sušaukė Gubene ir Goerlitze 
bendrus lenkų ir vokiečių mitin
gus. šiuos du miestelius skiria 
garsioji Neisės-Oderio linija. Su
manymas nepavyko, nes Gubene 
į vokiečių pusėje šauktą mitingą 
atvyko labai mažai lenkų; vokie
čiams dėlto priekaištaujant, abi 
pusės išsiskyrė piktuoju.

Goerlitzo miestelyje šauktą mi
tingą išardė lenkų jaunuoliai, ku
rie pradėjo šūkauti, kad daugiau 
nebenori šelpti vokiečių maistu. 
Taip baigėsi komunistinės tautų 
draugystės mitingai, nepriėmę jo-

Nusivylimas Kuboje 
didėja

Paskutiniu laiku Kuboje atsi- 
. randa daugiau ir daugiau nusivy- 
i lūšių revoliucine valdžia. Balan

džio 24 d. gaisras sunaikino be
veik visą, naujai pastatytą, 20 
augštų’ Kubbs valstybinio banko 
pastatą. Už poros dienų buvo pa
degtas trasų fabrikas Havanos 
priemiestyje. Praėjusių kelių mė- 

I nešiu laikotarpyje buvo sudegin- 
j ta 100 mil. sv. cukrinių nendrių, 
'iš kurių būtų galima pagaminti 
5000 tonų cukraus.

Pabėgėliai praneša, kad parti
zanai užpuolė atskirus milicijos 
postus. Didėjant rezistencijai, pa- 
griežtinama valdžia.

New Delhi. — Indijos valdžia 
veda derybas su Sov. Sąjunga dėl 
naujų sprausminių lėktuvų. Jie 
jai reikalingi, nes santykiai su 
kom. Kinija kasdien blogėja.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.)L Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; 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.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

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

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

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

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

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

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

' praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARANAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

Dėl žydų 
neteko bazės

JAV neseniai prarado vieną 
užsienio bazę ir kartu su ja susie
tas nemalonumas. Ta bazė buvo 
Saudi Arabijoje. Su ja susiję ne
malonumai buvo dėl arabų nu
sistatymo prieš žydus. JAV buvo 
pasižadėjusios karaliui Saud, kad 
toje oro bazėje nelaikys žydų. 
Amerikiečiai tą bazę valdė 17 
metų ir jos pagerinimams išlei
do 49 mil. dolerių. Nors ji buvo 
Įrengta amerikiečių pinigais ir 
skirta amerikiečių aviacijai, ta
čiau karalius Saud turėjo spren
džiamąjį balsą dėl lakūnų religi
jos.

JAV negalėjo ton bazėn siųsti 
žydų. Kartą bazėje sustojo kon
greso atstovas iš Niujorko, tačiau 
jam nebuvo leista išlipti iš lėk
tuvo. nes jis buvo žydas. Visa tai 
sukeldavo daug nemalonumų kon
grese.

Praėjusiais metais karalius 
Saud pareiškė sutarties neatnau
jinsiąs. Kadangi ta aviacijos bazė 
buvo gan svarbi, tai buvo daromi 
žygiai ir tartasi su karaliumi dėl 
sutarties pratęsimo. Niekas nepa
dėjo, ir Saudi Arabija gavo mo
derniai Įrengtos amerikiečių avia
cijos bazės raktus. V. K.

ELEMENTORIUS E
IŠMOKYS VAIKUS 

LENGVIAUSIAI SKAITYTI
Paruošė žinomas pedagogas 

IGNAS MALENAS 
pačiu naujausiu metodu.

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

Gaunama adresu: 
ATEITIS, 910 Willoughby Ave., 

Brooklyn 21, N.Y. 
ir pas platintojus.

automobiliu^
ir kitokie visu rūsiu

draudimai
PRANO BARAUSKO agentūra

arba

RO. 6-0811 2
Toronto 9.

DR. J. MATUL1ONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronte.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, RO. 
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
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ■ —

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 

I KANADOS PROVINCIJOSE. 19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

1 PSL.

ŠYPSENOS
Pamatų prakasimas

Maža mergaitė naujos bažny
čios statybai, pamatų prakasimo 
apeigas suprato ir taip kitiems 
pasakoja:

— Kunigėlis ir daug žmonių po 
žeme jieškojo naujos bažnyčios. 
Norėjo bent bokštą pamatyti. Pra
kasė duobutę, bet nerado. Visi 
žmonės nepatenkinti nuėjo namo.

Šokiuose
Motina klausia dukterį, ką kal

bėjo su ja šokęs vaikinas. Duktė 
atsako:

— Mama, jis man pasakė, kai 
mane sutinka, pasaulis nebeatro
do nyki dykuma.

— Kitaip ir negalėjo kalbėti,— 
pritaria motina. — Kai šoka, at
rodo tikras dykumų kupranuga
ris...

Veidrodis kompase
Vaikinas nusipirko kompasą, ir 

žiūri, kad dugne pridėtas veidro
dėlis. “Gal moterim skirtas”, — 
pagalvojo. — “Geriau paklausti”,
— nusprendė.

— Kuriem galam šis veidrodis?
— Mat, susigriebė pardavė ias,

— paklydus, pasižiūrima ir žino
ma, kas paklydo.

Gomulkos Lenkijoj
Jaunas detektyvas suseka klas

totų pinigų slėptuvėlę. KF.šės, 
matricas. Popierius. Tik n<‘ra 
‘spaudos” žmonių. Bet suseks. Te- 
lefonuoja iš Vroclavo i Varšuvą— 
policijos vyriausion būstinėm

— Drauge viršininke, openci- • 
ja atlikta. Suradau 5.000 bankno
tų po 1.000 zlotų. Šiandien naktį 
išvykstu ir rytoj būsiu pas jus.

— Sveikinu, sveikinu. Gerai pa
sitarnavai komunizmo tėvynei. 
Bet pasakyk, ar gerai padirbti 
pinigai? Jei gerai, persiųsk man 
juos perlaida, o pats — vyk atos
togų, kurių anksčiau prašei...

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. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(j rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko okinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gaivos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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TORONTO Ont Tautos Fondo Atstovybės Ka-, 
nadoje pirm. V. Vaidotas, pralei
dęs šešių savaičių atostogas ir pa
taisęs pašlijusią sveikatą, vėl pra
dėjo eiti savo pareigas. Pinigines

Išrinkta Kanados LB taryba MONTREAL, Que.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios į Prisikėlimo parapijos žinios

- Kanados Lietuvių Katalikių į — Nuoširdžiai sveikiname KL
Moterų dr-jos suvažiavimą Toron- Kat. Moterų dr-jos atstovių šuva- perlaidas ir kitą korespondenciją 

žiavimo dalyves, linkėdami dar- Tautos Fondui prašom siųsti: V. 
bingų dienu Bažnyčios, tėvvnės ir Vaidotas, 45 Cameo Cr., Toronto 

9, Ont. . V.
Toronto organizacijoms

Lietuvių Enciklopedijos redak
cijai pavedus man surinkti apie 
Toronto lietuvius žinias, kreipiuo
si tuo reikalu į lietuviškųjų orga
nizacijų vadovybes ir prašau pa
ruošti kondensuotų žinių apie sa
vo organizacijas: trumpą istoriją, 
svarbiausius nuveiktus darbus, 
steigėjus, pirmųjų ir dabartinių 
valdybų sudėtį.

Daugelis organizacijų žinias jau 
atsiuntė, tad maloniai prašomos 
atsiųsti ir tos organizacijos, ku
rios dar nėra atsiuntusios. Žinias 
siųsti: Jonas Kardelis, 683 Beatty 
Avenue, Verdun - Montreal 19, 
P. Q.

Televizijos programa (CFTO - 
TV, 9 kanalas) “Around the 
World”, kurioje iškeliami tauti
nių grupių rūpesčiai, jų menas, 
rankdarbiai, šokiai, nuo gegužės 
13 d. perkelta į sekmadienių 3-4 
vai. p.p. Programos vedėjas L. 
Kossar ir E. Jordan.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyko pr. sekmadienį pilnoje Pri
sikėlimo salėje. Minėjimą pradė
jo naujasis Toronto apyl. pirm.

te šį ilgąjį savaitgalį, parapija 
sveikina ir nuoširdžiai linki iš ne- 
prikl. Lietuvos atvežtąją Tiesos ir 
:Meilės idėją uždegti visų išeivi
joje gyvenąnčių lietuvių moterų 
Širdyse. Suvažiavimo proga, šv. 
Jono Kr. bažnyčioje pamaldos 
Įvyksta šį šeštadienį, gegužės 20 
d., 9 vai. ryto.

— ligojo savaitgalio proga, šį 
sekmadienį, 11 vai., Wasagoje — 
pamaldos.

— Gyvojo rožančiaus draugijos 
narių susirinkimas — šį sekma
dienį po 9.30 vai. pamaldų.
— Tikybos pamokos vaikams, 

besirengiantiems Pirmajai Komu
nijai, vyksta trečiadieniais ir 
penktadieniais 7 vai. v. šį sekma
dienį, dėl ilgo savaitgalio, tikybos 
pamokų vaikams nebus. P. Komu
nijos iškilmės įvyks sekmadienį, 
gegužės 27 d., 9.30 vai. pamaldų; 
metu. P. Komunijai ruošiama per I 
30 vaikučių. Kviečiama iškilmėse: 
dalyvauti visus vaikus, kurie dėl 
tam tikrų aplinkybių P. Komuni
jos iškilmes turėjo nelietuviškose 
parapijose. Pakartojimas šių apei
gų lietuvių bažnyčioje yra labai 
rekomend uotinas.

— šį savaitgalį Toronto vysku
piją vizituoja popiežiaus atstovas 
Kanadoj, apašt. delegatas, J.E. S. 
Baggio. Sekmadienį, iškilmingų 
pamaldų metu katedroje, keletas 
parapijiečių atstovaus šv. Jono 
Kr. parapijai.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse 
vykdomas pavasarinis gėlių sodi
nimas pagal dail. N. Kulpavičie- 
nės planą.

— Bažnyčios languose iš kiemo 
pusės 9 langai yra papuošti dail. 
J. Bakio sukurtais vitražais. Ka
dangi vitražai languose yra leng
vai pasiekiami, maloniai primena
me, neliesti jų ranka, nes aštriais 
stiklo kampais galima susižeisti.

— Praėjusį šeštadienį, parapi
jos bažnyčioje, jungiant kartu ge
gužines pamaldas, buvo pagerbti 
Vincentas ir Anelė Liubinskai, jų
jų 50 metų vedybinio jubilėjaus 
proga. Parapijos vardu garbin
giems jubilijatams linkime Augš- 
čiausiojo palaimos ir ilgiausių 
metų.

— Pakrikštyta: Juozas Vytau
tas Zenkevičius.

J. Rakuzinas su žmona iš Aust
ralijos lankėsi Toronte pas savo 
giminaitį M. Pranevičių. Jis gyve
na Geelonge, kur turi automobilių 
taisymo įmonę. Kaip Lions klubo 
narys skrenda prancūzijon daly
vauti tarpt. konferencijoj. Ta pro
ga aplankys daugelį kraštų. Tai 
kelionė aplink pasaulį.

Mielasis svečias jau buvo ke
liuose Toronto tautiečių pobū
viuose ir neužmiršo “TŽ”._ Savo 
vizito proga jis paaukojo $10. už 
kuriuos leidėjai nuoširdžiai dėko
ja. Kanadoje jis ketina pabūti dar 
keliolika dienų ir aplankyti dides-

bingų dienų Bažnyčios, tėvynės ir 
dr-jos gerovei.

— Pr. sekmad. visu galiniu iš
kilmingumu priėmė Pirmąją Ko
muniją 61 vaikas. Po iškilmių baž
nyčioje par. salėje buvo bendri 
vaikučių ir jų artimųjų pusryčiai. 
Nuoširdžiai dėkojame tėvelių ko
mitetui, kuris, vadovaujant R. 
Grigonienei, vaišes paruošė ir jas! 
pasigėrėtinai pravedė. Taip pat 
nuoširdus ačiū visiems vaišių tal
kininkams ir par. chorui už iškil
mių padidinimą gražiu giedojimu.

— Esame skolingi gilią padėką 
Marijos Nek. Prad. seselėms už 
pavyzdingą vaikučių paruošimą P. 
Komunijai. Tikime, kad jų Įdėtas 
darbas ir parodyta meilė mūsų 
vaikučius paskatins tapti vertin
gomis asmenybėmis. Atlygink 
Dieve!

— Suprasdama ir įvertindama 
lietuviškos mokyklos svarbą išei- 

; vijoje, Prisikėlimo parapija, bai
giant mokslo metus, Toronto Mai
ronio šeštad. mokyklai vėl Įteikė 
$500, tuo ją šiais mokslo metais 
paremdama $1.000 auka. Giliai 
dėkojame visiems mokytojams ir 
ievų komitetui už pastangas ją iš
laikant.

Kaip kiekvieną pavasari, šią

Vyr. rinkimų komisija, remda
mosi KLB Tarybos rinkimų tab 
syklių 3 ir 48 pastraipomis, skel
bia išrinktųjų Į 5-tą Kanados Lie- 
uvių Bendruomenės Krašto Tary
bą narių sąrašą:

1. Kardelis Jonas 899, 2. Sima
navičius Jonas 879, 3. Bakšys Sta
sys 854, 4. Borevičius Jonas 785, 
5. Nagys Henrikas 731, 6. Kęsgai
lą Steponas 718, 7. Mikšys Jonas 
712, 8. Baronas Kazys 667, 9. Už
upis Viktoras 662, 10. Lelis Pet
ras 642, 11. Gustainis Jonas 623, 
12. Rudinskas Pranas 617, 13. 
Venskevičienė Marija 577,14. Če
pas Silvestras 573, 15. šemogas 
Jonas 564, 16. Pavilanis Vytau
tas 550,17. Skripkutė Liucija 540, 
18. Lukoševičius Petras 519, 19. 
Kuolas Augustinas 512, 20. Kši- 
vickas Jonas 506, 21. Januška 
Petras 479, 22. Mališka Izidorius 
475; 23. Pleinys. Jeronimas 470, 
24. Liudžius Antanas 466, 25. Vai
dotas Vaclovas 446, 26. Bernotas 
Juozas 446, 27. Norkeliūnas Al
bertas 445, 28. Lukoševičius Jo
nas 441, 29. Barisas Vytautas 425, 
30. Sakalas Balys 419.

BALSAVO ŽYMIAI DAUGIAU 
TAUTIEČIŲ

Vyr. rinkimų komisija savo posėdy 
suvedė gautus iš apylinkių rinkimų ko
misijų KLB Krašto Tarybon rinkimų 
duomenis.

Kanadoje rinkimai įvykdyta 18-oje 
apylinkių, kuriuose dalyvavo 1683 as
menys — 27.8% daugiau kaip 1959 m. 
rinkimuose. Pagal gautą balsų skaičių, 
kandidatai KLB Krašto Tarybon išsi
rikiavo šia eile ir gavo balsų. (Red. — 
Pirmieji 80, kaip išrinkti tarybon, pa
skelbti pirmajame sąraše, čia dedame 
likusius):

31. Gražys Antanas 402, 32. Karka 
Jonas 389, 33. Norkus Kęstutis 383, 34. 
Dvilaitis Juozas 355, 35. šmaižienė Vik
torija 345, 36. Sonda Vladas 342, 37. 
Janušonis Stasys 335, 38. Gudaitis Edu
ardas 330, 39. Kudžma Vytautas 325, 
40. Pusarauskas Alfredas 324, 41. Jur
kevičienė Emilija 321, 42. Kudžma Au
gustinas 320, 43. Jasiūnienė Viktorija 
320, 44. šetkus Steponas 309, 45. Bal
sevičius Pranas 304, 46. Tautkevičienė 
Valė 294, 47. Vasys-Vasiliauskas Vacys 
286, 48. Daniliūnas Eduardas 273, 49. 
Rušas Vladas 264, 50. Ramanauskas 
Mykolas ?58, 51. Bastys Pranas 245, 
52. Remeikis Jonas 244, 53. Skučas 
Juozas 221, 54. šetikas Adolfas 187, 55. 
Šarpanickas Juozas 181.

J. Adomaitis, vyr. rinkimų 
komisijos pirm.

A. Zubienė, sekret., D. Nor
keliūnas, J .Siaučiulis, nariai.

Motinos Dienos minėjimas šv. 
Kazimiero parap. praėjo iškilmin
gai. Šv. Mišias atnašavo ir pa
moksle gražiai pasveikino moti
nas kun. J. Bobinas. Per pamal
das pirmą kartą pagiedojo šv. Ka
zimiero par. jaunimo būrelio mer
gaičių choras. Salėje įvyko minė
jimas, kurį pradėjo ir trumpą žo
dį tarė kun. dr. F. Jucevičius. 
Programą atliko dr. V. Kudirkos 
šeštad. mokyklos mokiniai, vad. 
mokyt. J. Blauzdžiūnienės. Vai
kučių pasirodymas žiūrovų buvo 
šiltai priimtas. Po programos, va
dovaujant O. Norkeliūnienei, bu
vo suruoštos skanios vaišės.

Rengiasi tuoktis Leo Gardon su 
Elena Mackevičiūte.

Mirė Jurgis Balukaitis Vytauto 
klubo narys. Ė..N.

Motinos Diena AV parapijoje 
buvo paminėta pr. sekmadienį. 
Pagal nusistovėjusią tradiciją mi
nėjimą rengė Augšt. lituanistinių 
kursų mokiniai, organizuotai da
lyvaudami pamaldose; gražus bū
rys mergaičių buvo pasipuošęs 
tautiniais drabužiais. Po pamaldų

Clevelando. Jaukiame pobūvyje ji 
kalbėjo apie lietuvės moters pa
reigas išeivijos visuomeniniame 
gyvenime, pabrėždama, kad mūsų 
moterys esančios perdaug užsida
riusios kasdieninio gyvenimo 
smulkmenose. Išeivijos sąlygos 
netik sudaro galimybes, bet ir Įpa
reigoja lietuvę moterį plačiau vie
šai pasireikšti, ypač jaunimo auk
lėjime, padedant jaunimui stovyk
lose ir organizacijose.

Po paskaitos sekusios diskusi
jos ir kuklios vaišės užsitęsė il
giau ir daugiau klausimų buvo par 
ryškinta. Montrealietės tikrai liko 
dėkingos mielai viešniai už gra
žias mintis. Sveikintinas v-bos su
manymas rengiant paskaitą ir lin
kėtina daugiau panašių parengi
mų.

Ks. Ratavičiams, išvykstantiems 
iš Montrealio, pr. sekmadienį bi
čiuliai AV klebonijos salėje su
rengė jaukias išleistuves. P. Ra- 
tavičiai nusipirko tabako ūki ir 
persikelia i Delhi, Ont. Linkime 
gražiai Įsikurti.

Ruošiasi tuoktis’Jonas Verbyla,

savaitę vėl pradėti. N. Wasagoje £ R Simanavičius,pakviesdamas 
T. pranciškonų turimos stovykla- Prisikėlim0 parapijQS kiebOną T.
vietės platinimo, puošimo ir tobu
linimo darbai. Tarp kitko, bus 
įrengtos naujos prausyklos ir kiti 
nauji patogumai. Užsimojimas 
yra gana didelis; reikės daug sa
vanorių pagalbos ir nemažų išlai
dų. Kurie savaitės būvyje galėtų 
pagelbėti, maloniai prašomi pa
skambinti T. Pauliui. Užsimo
tiems darbams atlikti ir jaunimo 
veiklai paremti neužilgo bus pra
dėta platinti loterija, kurioje lei
džiamas automobilis. ' '

— Nuo šio sekmadienio jauni
mo šokiai muzikos studijoje iki 
ateinančio rudens nutraukiami.

— Taip pat sustabdytos visos 
katechetinės pamokos. Jos prasi
dės rudenį.

— Gegužinės pamaldos laiko
mos kasdien, 8 vai. vak. Kviečia
me gausiai dalyvauti.

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

— Par. vaikų choro bendra re
peticija — šį penktad., 6.30 v. v. 
muzikos studijoje. Repeticijas 
stropiai lanką ir jose pavyzdingai 
užsilaiką bus apdovanoti kelione į 
Niagara Falls.

— Parapijiečių lankymas tęsia
mas toliau. Kurie buvo praleisti 
ar adresą pakeitus liko nelankyti, 
maloniai prašomi apie tai praneš
ti par. raštinėm Tie bus aplankyti 
jiems patogiu laiku, iš anksto su
sitarus.

— Prieš kelis metus kelta idėja 
prie Prisikėlimo parapijos steigti 
bankelį — “Credit Union”, pas
kutiniu laiku rimtai nagrinėja-

Placidą, OFM, sukalbėti invokaci- 
ją. Nuoširdžią paskaitą skaitė bu
vęs Toronto apyl. pirm. S. Juoza
pavičius.

Meninėje dalyje pasirodė D. 
Rautinš piano klasės mokinė V. 
Sakalauskaitė, paskambinusi Šo
peno valsą. Taut, šokių grupė 
“Gintaras” darniai pašoko kepu
rinę, gyvatarą ir čigonėlį. Z. Oren- 
tienės baleto studijos mokinės 
grakščiai pašoko šešis dalykus — 
grupinius, duetus ir solo. Solistės 
buvo — Regina Kryžanauskaitė, 
Milda Pusdešrytė. Birutė Alksny- 
tė ir Vera Šimkutė.

Laišką motinai sukūrė ir skaitė 
Teišerskytė, gimusi Sibiro trem
tyje (žiūr. žemiau). Pabaigai šv. 
Jono Kr. jaunimo choras, ved. 
kun. B. Pacevičiaus, atliko dienai 
pritaikytą dainų ir deklamacijų 
montažą.

Programos pranešėja buvo G. 
Rinkūnaitė

“Dainos” veikla
Balandžio 29 d. susirinkime pas 

narę E. Aleksienę narių buvo vi
dutiniškai. Susilaukta naujos na
rės — Nijolės Kašinskienės. Svei
kiname ir linkime geros pjūties.

Laiškų buvo net 15; tai vis pa
dėkos už Velykų dovanas iš sene
lių, ligonių ir vargingų šeimų Vo
kietijoje. Džiaugsmas, dėkingu
mas ir sveikinimai trykšta iš kiek
vieno žodžio. Tuo nuoširdžiu jaus
mu mes čia dalinamės su Jumis 
visais, mieli “Dainos” rėmėjai.

Į atsišaukimą dėl “D” globoti
nio Viliaus Megio rašomosios ma-

UTŽ” bendradarbių pobūvis-va- 
karienė pr. šeštadienį praėjo la
bai jaukioj nuotaikoj. Dalyvavo 
arti 70 asmenų, jų tarpe keletas 
iš tolimesnių vietovių. Buvo tarta
si laikraštį liečiančiais klausimais. 
Pobūvio aprašymą paskelbsime 
vėliau.

nes lietuviu kolonijas. Australi-imaKanadiečių katalikų parapija
- • *■ -___ - . _ _ t rn trtc ručine nonenlini vrn o'nncjon numato grįžti ir baigti kelionę 
rugpjūčio mėn. Geros sėkmės to
limajam svečiui.

Dr. P. Vytė, dantistas, dirbąs 
Winnipege. lankėsi Toronte ir čia 
praleido vienos savaitės atostogas.

Laura Schippėrs, Toronto olan
dų laikraščio “De Nederlandse 
Courant” redaktorė mirė kelionė
je i gimtąją Olandiją. Jos vyrui 
ir giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. Gyvendama Toronte ji 
buvo veikli naujųjų ateivių tarpe 
ir dalyvavo angliškoje spaudoje, 
rašydama apie n. ateivių proble
mas.

Vasario 16 gimnazijai Velykų 
švenčių proga gauta $10 per S. 
Jokūbaiti. Aukojo po $2: S. M. Jo
kūbaitis, E. J. Šimaitis, E. J. Bub
nys, V. R. Tirilis: po $1: A. Ged
minas, A. Vinerskis.

Visiems aukojusiems, gimnazi
jos vardu, dėkoju, ypač S. Jokū
baičiui už gražią iniciatyvą.

P. L., 107 būr. vadovas
Siųsdami prenumeratą “TŽ” 

aukojo po $1: V. Būčys, A. Dre- 
vinskienė ir A. Puida. Leidėjai 
maloniai dėkoja.

se tos rūšies bankeliai yra gana 
populiarūs ir duoda daug naudos 
ir,parapijoms ir parapijiečiams.

— Pakrikštytas Vytauto ir Liu
dos SendžiJ<ų sūnus Antanas Gin
tautas, Algirdo ir Leonidos Stru
milų sūnus Vitalis Jonas. Tėve
lius nuoširdžiai sveikiname, o ma
žiukus pavedame Dievo globai.

Šį penktadienį Toronto LN alu
čio metu bus rodomas kultūrinis 
filmas. Kviečiame atsilankyti. LN

R

Šalna $3; po $2: inž. J. Dragašius, 
inž. V. Balsys, Mickevičienė, inž. 
J. Kulikauskas; B. Buntinas $1. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame!

Dėkojame E. Aleksienei už taip 
malonų priėmimą ir kviečiame se- 
kaman susirinkiman, kuris-Įvyks 
geg. 27 d., 3 vai. p.p. pas J. Ėm- 
pakerienę, 35 Alanmeade Cres., 
Islington. Važiuojant autobusu, 
reikia imti ant Bloor prie Jane 
St. — Renforth (Kingsvvay) ir va
žiuoti iki Warwood. Iš ten pės
čiom. Kadangi tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atosto
gas, prašomos visos narės daly
vauti. M. F. Y-nė

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems už paro

dytą geraširdiškumą mano ligos metu.
Ypatinga padėka D. G. klebonams 

— Tėvui Placidui, OFM, ir kun. P. 
Ažubaliui; visiems Tėvams pranciško
nams ir Tev. A. Tamošaičiui, SJ. Taip 
pat Prisikėlimo par. katalikėms mote
rims, moksleivėms ateitininkėms, skau
tų tuntui, mūsų rėmėjams ir visiems 
mane aplankiusiems ligoninėje bei 
prisiminusiems laiškais ir atvirutėmis, 
gėlėmis, dovanomis ir ypač maldomis. 
Gerasis Viešpats teatlygina Jums už 
visus tuos meilės darbus!

Giliai dėkinga Jums,
Sesuo M. Margarita

“DAINA” DĖKOJA 
visiems atsilankiusiems i kartūno ba
lių, kuris praėjo su pasisekimu. Kar
tūno premijos teko: I — D. Kundro
taitei, II — L. Karbūnienei, III — Ku- 
chalskienei. Sveikiname laimėjusias ir 
dėkojame visoms kitoms už jų Įdėtas 
pastangas pasipuošti kartūnu.

Dėkojame: už dovanas loterijai — 
M. Pocienei už gražų Br. Marijošiaus 
tapytą, paveikslą “Pavasaris”; mūsų 
visad šalpai jautriems prekybinin
kams: J. Tumosai, J. Beržinskui, J. R. 
Simanavičiui ir p. Punkriui — už jvai- i 
rias vertingas dovanas, kurios prisidė-. 

| jo prie loterijos pasisekimo. Galop, 
i džiaugiamės ir dėkojame visiems už pa
sipuošimą rožėmis, nes jos surinko pa
kankamą priedą nupirkti Viliui Me- 
giui, Vokietijoje, rašomąją mašinėlę: 
Tikėkime, kad šiuo mostu mes grą
žinsime jam pasitikėjimą savimi ir 
džiaugsmą gyvenimu.

Dėkinga ‘Dainos” valdyba

Liet. Namų administratorium 
nuo gegužės 1 d. paskirtas VI. Ei- 
žinas. LN šėrus įsigijo: St. Gaile- 
vičius ir Pr. Barauskas. Dabar jau 
laikas užsisakyti per LN alyvą' 
krosnims sekančiam sezonui. Už
sakyti galima paskambinant į LN 
tel. LE. 3-3027 arba vakarais P. 
Lėliui 4-1586. L.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 
KNYGYNE GAUTA:

K. Grigaitytė, “Veidu prie žemės”, 
novelės, $2; Irena Joerg “Laimės jieš- 
kotojai”, novelės, $1.50; Dr. J. Praus
kis, “Vyrai klystkeliuose”, S3; J. Gliau
dą, “Ikaro sonata”, romanas, $1.50; 
Dr. J. Prunskis, “Silpname kūne...”, 
S1.50; H. Tautvaišienė, “Tautų kapiny-

50 metų vedybinė sukaktis. — 
Dalyvaujant gausiam būriui gi
minių ir bičiulių, pr. šeštadienį 
šv. Jono Kr: b-je prie altoriaus 
artėjo auksinėmis lazdomis pasi
ramstydami Anelė ir Vincentas 
Liubinskai, sulaukę auksinio ve
dybų jubilėjaus. Iškilmingas su
kaktuvininkų palaiminimas buvo 
sujungtas su gegužinėmis pamal
domis. Simbolinės lazdos papuoš
tos auksine spalva, buvo pagamin
tos paties V. Liubinsko, kuris vi
są gyvenimą užsiėmė dailidės dar
bu. Daug prisidėjo prie savo tė
viškės — Kybartų bažnyčios me
džio darbų. Gražios vaišės sukak
tuvininkams pagerbti įvyko jų 
dukros O. Yčienės namuose. A.

Laimutė Teišerskytė

Laiškas mainai
Mama ,
Tu man brangiausia už viską pasau

ly. žinau, mamyte, kad tau skauda ran
kutės grįžus iš darbo, jos išvargintos, 
iškankintos, bet tu nesiskundi, o mano 
širdis tą jaučia. Prisimenu, mamyte, 
kaip Jūs mane norėjote vieną išleisti 
iš Sibiro į Lietuvą norėdama, kad man 
ten geriau būtų. Aš nesuprasdama, 
ruošiausi važiuoti, bet paskutinį mo
mentą, pažiūrėjau į tavo liūdną veidą, 
ir grįžau atgal.

Matau, mamyte, kai pareinu iš mo
kyklos su blogais pažymiais, tu nuliūs
ti, bet nebari manęs tik pasakai, kad 
pasistengčiau geriau mokytis.

Mamyte, šiandien Motinos Diena. 
Tu sėdi motinų eilėse nežinodama, ką 
aš ruošiaus pasakyti; tai dėl Tavęs, 
mamyte, mano dovana.

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

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Lietuvoj staiga mirus
BALTIC MOVERS I

Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montrealj, Londoną, VVindsorą, Hamil
toną, North Bay, Šudburi ir kitur.

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

DR. POVILUI R I N D Z E V I C I U I.
jo seserims S. Idzelienei ir J. Kliorienei Clevelandc 

reiškiu nuoširdžią užuojautą
V. Vaidotas

• Mylimą savo draugę

A N G E L E ir J O N Ą G R I K I N I U S,

jos sesutei Monikai Lietuvoje mirus.

nuoširdžiai užjaučiame ir kariu liūdime

Eugenija ir Aleksandras Mcrkeliai

DAŽYTOJAS
■ žema kaina — ankšta kokybė.

Tel. CL 5-6451

— - - ■ - | n. a uUivdibiviivy i diliu Kajjiriy*
Dovanų ir rūkalų krautuvei reikalinga Inas Sibiro tundroje”, $1.25; kv. Tau- 
vyresnio amžiaus mergaitė. Patyrimas; ras, “Guerilla Warfare on the Amber 
nereikalingas. 1615 Weston Rd. Tel. " 
CH. 1-7383.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė 
be baldu su atskiru iėjimu. 49 Chur
chill Ave. Tel. LE. 2-8272.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir 
moderni virtuvė Baby Point rajone. 
Tel. RO. 7-2060.

PARDUODAMA skalbimo mašina, šal
dytuvas ir elektrinė virimo plyta. Tel. 
BE. 9-9844, skambinti po 5 vai. vak.

PARDUODAMAS vasarnamis, naujai 
pastatytas, New-Wasaga Beach, prie 
Tėvų pranciškonų stovyklos, 3-jų mie
gamųjų, gyvenamo kambario su virtu
ve ir vonia. Ten pat parduodami skly
pai. H. Buntinas, R.R. 2, Elmvale, Ont. 
Tel. Toronto RO. 9-0688.

Vasarotojų 
dėmesiui!

gražaus Georgian Bay ežeroAnt
kranto Wasagoje — Oakview Beach 
“Nida” vasarvietėje išnuomojamos 
kabinos, butai ir kambariai su vi
sais patogumais kaip ir mieste.

Teirautis: 37 Mountview Ave., To
ronto 9, Ont. Tel. RO. 9-6198 arba 
vietoje Oakview Beach 4-tos gat
vės kampas.
Savininkai P. ir B. Dambrauskai

Coast” (partizanų kovos prieš bolše
vikus), $2.50; Dr. Pr. Gaidamavičius, 
“Didysis nerimas”, žvilgsnis jieškančio 
žmogaus širdin, $2.50; Kun. dr. J. Gu
tauskas, “Dievo vaikas”, maldaknygė 
vaikams, $1.85.

Didelis pasirinkimas knygų mažie
siems ir dideliems. Naujausi lietuviški 
žurnalai, sveikinimai, plokštelės.

Atdaryta sekmadieniais po pamaldų. 
Vedėjas: V. Aušrotas, 180 Glenholme 
Avė., Toronto 10, Ont.

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. K. KACIULIS

2462 Kingston Rd., Toronto 
Telef. AM. 1-7541

St. Catharines klijentams skambinti 
MU. 2-9154

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nanji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-6537.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

mokiniai išpildė parapijos salėje AV parapijos, su Irena Masandai- 
trumpą meninę programą. Pa- te^švi Kazimiero parapijos,. _ 
grindine minėjimo dalimi buvo z - >-•
A. Augustinavičienės paskaita. 
Prelegentė, Cleveland u-to dėsty
toja, kalbėjo apie lietuvės moti
nos ir moters išeivijoje lietuvybės 
išlaikymo ir perdavimo jaunajai 
kartai problemas. Minčių nauju
mas ir klausimo aktualumas atsi
lankiusiųjų buvo labai šiltai su
tiktas. Minėjimui vadovavo augšt. 
lit. kursų insp. Br. Lukoševičienė. 
Motinos D. skirtas pamaldas lai
kė ir pritaikintą pamokslą pasakė 
lit. mokyklų globėjas T. J. Bore
vičius, SJ.

Lietuvos konsulas Kanadoje J. 
Žmuidzinas ir buv. PLB pirm. J. 
Matulionis pr. savaitgalį lankėsi 
Montrealyje ir dalyvavo S. Gele
žiūno ir G. Januškevičiūtės vestu
vėse.

KLB Kr. v-bos pirm. Stp. Kęs
gailą ir nariai J. Kardelis ir P. 
Lukoševičius praeitą savaitgtlį 
lankėsi Windsore Lietuvių Die
nos rengimo reikalu.

KL Kat. Moterų dr-jos Montre
alio skyrių pr. šeštadienį aplankė 
viešnia A. Augustinavičienė iš

Lietuvių studentų 
žinios

STUDENTŲ IŠKYLA. — Rašyt. V. 
Tamulaitis suruošė savo vasarnamyje 
Springhurste studentams ateitinin
kams labai Įdomų ir gražų pobūvį. Pir
miausia buvo oficialioji dalis, paskui 
sekė M. Tamulaitienės su dukrele stud. 
Vida paruoštos vaišės, lietuviškos dai
nos ir šokiai. Dalyvavo gražus būrys 
studentų ir studenčių.

Sveikintini tokie jaunimo kultūrin
gi pobūviai.

BERTA MIKĖNAITĖ baigė sekreto- 
riavimo kursą — secretarial science 
Ryerson Institute ir gavo diplomą. Dar
bą gavo Toronte IBM Įstaigoje. Jos tė
viškėje Tillsonburg, Ont., Įvyko moks
lo pabaigtuvių vaišės, nes mokslą bai
gė ir jos brolis Vitas Mikėnas (žiūr. 
5 psl.). Dalyvavo daug svečių.

FINIS SEMESTRI šokiai, ruošti pra
ėjusį penktadieni šv. Jono Kr. par. 
salėje, praėjo pusėtinai. Permažai atsi
lankė studenčių; vyrų buvo 4 kartus 
daugiau. Gražu būtų, kad studentai i 
savo parengimus atsilankytų visi.

LABAI SUNKU šiemet studentams 
gauti darbus. Pvz. lietuviai studentai 
po egzaminų perėjo iki 300 Įmonių, 
Įstaigų, prašydami darbo. Rezultatai 
menki. Buvo priimta 40 prašymų ir 
pasiūlyta darbo tik iš 4 vietų. Tie nar
suoliai visur sakėsi, kad jie yra stu
dentai. Mokiniai 12-13 skyr. šiaip taip 
gauna menkus darbelius.

Gegužinės pamaldos AV bažny
čioje — kasdien vakarais 8 vai., 
šeštadieniais 7 vai. v. ir sekmadie
niais po Sumos. Visi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šiose gražiose 
pamaldose.

Užpraeitą sekmadienį A V para
pijos reikalams suaukota $171.84.

AV parapijos vadovybė nuošir
džiai dėkoja AV par. chorui, vad. 
A. Ambrozaičio, operos solistei 
E. Kardelieni, pianistui K. Smil
gevičiui už taip gražų koncertą, 
kuris sutraukė pilną AV salę. Tai 
buvo lietuviškos dainos tikroji 
šventė. Šio koncerto pelnas, kuris 
yra skiriamas AV par. reikalams, 
buvo $343,74. Šia proga padėka 
priklauso ir lietuviškai visuome
nei, kuri savo gausiu apsilankymu 
taip gražiai Įvertino choro didį 
kultūrini darbą bei asmenini pa
siaukojimą. A. Z.

“Litas” balandžio mėn. pasiekė 
rekordinę apyvartą. Nauju narių 
Įstojo 20. pajamų turėta $72.089, 
paskolų išduota $51,976 ir išmo
kėta indėlių $33,698. Šiuo metu 
“Litas” turi 673 narius, $577.354 . 
indėlių, yra išdavęs $490,212 pa
skolų. Šių metų sąmatoje buvo 
numatyta pasiekti $600,000 indė
lių ir $500,000 paskolų. Paskuti
nio mėnesio duomenys rodo, kad 
tie skaičiai jau . beveik pasiekti 
per pirmus keturis š.m. mėnesius. ~ ’ 
Tas rodo, kad lietuvių pasitikėji
mas savo banku auga ir yra vilties 
iki galo metų susilaukti gražių re
zultatų.

Rosemounto skyriuje jau pra
dėtas siuntinėjimas informacijos 
apie “Litą” aplinkiniams lietu
viams ir, kiek įmanoma, nariu 
verbavimas telefonu. Kam nepato 
gu atvykti i banką darbo valando
mis. naujų narių Įrašymas ir di
desniu Indėlių paėmimas gali bū
ti atliktas ir namuose pagal susi
tarimą'. Kas nori smulkesnės in
formacijos, prašomi skambinti P. 
Rudinskui Rosemonto skyriuje 
darbo valandomis tel. RA. 2-2472 
arba namuose betkuriuo laiku tel. 
HU. 1-2957. P. R.

Musų klijentams:
Norint apmokėti už draudimą arba 
už pardavimą ar paskolų parūpini- 
mą. Jūsų patogumui, pinigus galite 
pervesti i mūsų sąskaitą “Lite” nu
meris 752.

DISTRICT ESTATE BROKERS
P. Adamonis Insurance

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. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
VASAROJIMO VIETA — COTTAGE. $5.000 pilna kaina. Apie 3 akrus že

mės. virš 500 pėdų upės kranto. 30 mvliu nuo Toronto. įmokėti $2.000.
DUFFFRIN — COLLEGE RAJONAS. $12.900 pilna kaina. Arti lūtuvių 

parapijos. 7 kambariai per 2 augštus, 2 modern, virtuvės. 4 kambariai 
ui’-mame augšte. Garažui vieta. įmokėti anie $3.000.

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai oer 3 augštus, 
gražiai įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
anie $2.500. Vienas morgičius balansui. . <

HIGH PARK — DUPLEKSAS. $26.000 pilna kaina. 16 metu senumo, po 2 
miegamus butai. Užbaigtas žaidimų kambarys. Privatus įvažiavimas. Gara
žas. Įmokėti apie $6.000.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas.
6 kambariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU f’KIAI. $18.500 pilna kaina už abn. įmokėti anie $6.000. balansas 10 
metų iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundelk. Ont.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimų Hieh Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




