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Skautijos sukaktis Nepolitiniai ėjimai, politiniai vertinimai |
STP. KAIRYS

S.m. kovo 15 d. lietuvių skautijos laikraštis “Skautų Aidas” 
minėjo savo 40-ties metų amžiaus sukaktį. Gimęs Šiauliuose, bren
dęs Kaune, vėliau nublokštas į Vokietijos Detmoldą ir šiandien 
jau 12 metų sėkmingai augąs Toronte, “Sk. Aidas” yra lyg simbo
lis mūsų jaunimo atsparumo bei gajumo. Ir jo odisejinis kelias 
nueitas į Vakarus yra dalis mūsų tautos nueito kelio iš degančių 
namų per tuos pačius mūsų visų patirtus rūpesčius, nedateklius ir 
neviltį.

Skautybės idėja, kurią skleidžia “Sk. Aidas”, nebuvo mūsų 
tautos kūrinys. Ją gavome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
metu iš svetur. Tai buvo anglų generolo lordo Roberto Baden - 
Powellio ilgo patyrimo ir išsamių studijų išdava, vėliau virtusi 
viso pasaulio tautų jaunimo nuosavybe. Šioje idėjoje spindi skau
tybės įkūrėjo genijus, sugebėjęs suderinti universalinius princ- 
cipus su tautiniais vienon auklėjimo sistemon, paremton jaunimui 
patraukliomis žaismingomis priemonėmis.

Dideli auklėjimo darbą teko “Sk. Aidui” atlikti Lietuvoje mū
sų skautijos stiprėjimo laikotarpyje, šiandien skaičiuojame, kad 
tame laikotarpyje per skautiškas eiles perėjo virš 100.000 lietuvių 
berniukų ir mergaičių. Jiems visiems “Sk. Aidas” buvo mokytoju 
ir patarėju principiniais ir praktiškais skautybės klausimais. Jam 
visuomet prieš akis stovėjo, kaip idealas, moraliai ir fiziškai stip
rus lietuvis-vė, gal ne tiek pagal kilnaus ir savyje užsidariusio šv. 
Kazimiero, bet pagal energingo ir veiklaus šv. Jurgio pavyzdi, 
šiandien, vartydami ana meto “Sk. Aido” puslapius, mąstome su 
juo kilnias idėjas, skubame į sueigas, iškylaujame paslaptinguo
se piliakalniuose, stovyklaujame smėlėtuose pušynuose, irstomės 
savomis upėmis ir ežerais, skriejam Baltija, kylame sklandytuvais 
į erdves, Tėvynei pavojaus dienose renkame nauges ir nešame sa
vo sutaupytus pinigus šalies gynimo reikalams, lankome ligonius, 
Įžiebiame Kalėdų eglutes nepasiturintiems vaikams.

Kad visa ši veikla turėjo-didelę įprasmę Lietuvai, liudija ir 
tas brutalumas, kuriuo okupantas taip skubotai sunaikino skau
tijos vienetus ir “Sk. Aidą”, sudegino visą skautišką literatūrą, iš
niekino * vienetų vėliavas, vėliau išžudė eilę vadovų, kurių tarpe 
ryškiai šviečia paskutinio nepr. Lietuvos vyr. skautininko a.a. pulk. 
Juozo šarausko vardas.

Vokietijos tremtinių stovyklose, tame benamiame ir iš kitų 
malonės gyvenamame laikotarpyje, vėl atgijo “Sk. Aidas” su atsi
kuriančiais skautijos vienetais. Vėl jis skleidė savo šviesą tuomet, 
kai jos taip jaunimui reikėjo. Ir šiame kontinente, per vargą ir 
rūpesčius ugdomas, 'šPnifntimT ir puošnumu jis atsistojo tarp ge
riausių svetimuose kraštuose leidžiamų skautiškų žurnalų.

žengiant jam į penktąjį dešimtmetį, tenka linkėti, kad ir 
ateityje, kaip visuomet, jo puslapiai skiepytų mūsų jaunųjų šir
dyse Dievo. Lietuvos ir artimo tarnybos idealus, meile kiekvienam 
lietuviui, kad nuolat skatintų prasmingą vienetų veiklų ir bendra- ■ 
darbiavimą su visais Tėvynės laisvės siekiančiais lietuvių jungi
niais. pozityviai varžantis, kas daugiau gero savajai Žemei padarys.

Visa tai yra mūsų tautos bendros kovos dalis, kurioje turi mū
sų jaunimas dalyvauti, jei norime, kad ir pasaulio Kūrėjo malonin
ga ranka mums padėtų.

Su šios kovos vėliava tegu išlieka "Skautų Aidas” ilgiausius 
metus.

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

“Skautų Aido” darbuotojai 1951 - 1955 m. Toronte. Iš kairės I eilėj: 
J. Kar ašie jus, A. Dailydė; II — dabartinis red. Č. Senkevičius, St. 
Šiieikytė - Draugelienė, buvęs red. Stp. Kairys, B. Danaitienė, V. 
Rusas; III — V. Macas, A. Draugelis, J. Gaižutis, J. Pažėra, V. Sen- 
džikas, J. Banaitis, Vikt. Bričkos, Alg. Empakeris. Nuotr. S. Dabkaus

miršta, jog svarbu ne tik duoti, 
bet ir kaip duoti. Juk lietuviškai 
kalba ir bolševikai.

Kas ilgesni laiką klauso radijo 
laidų ir jas lygina, neabejodamas 
patvirtins, jog Vatikano radijas 
moka Į lietuvį klausytoją prabilti. 
Tautinių švenčių progomis čia 
nuskamba Lietuvos himnas su 
priderama pagarba. Tuo tarpu 
AB ir šiemet Vasario 16-sios pro
ga tik vogčiomis, neva “reporta
žo” priedangoje jį perdavė. Klau
sytojai tą labai gerai supranta.

Pasigėrėtina pažanga

Pastarosiomis savaitėmis Vati-1 
kanas vis labiau iškilo kaip pašau- į 
lio politikos centras. Ne tiek 
Jungtinių Tautų patalpose Žene
voje, kiek apaštališkųjų rūmų sa
lėse dedami pamatai Rytų i/Va
karų įtampos atoslūgiui. Tie pa
matai savo esmę daug visuotines- 
ni ir principingesni, negu visos 
diskusijos apie kontroliuojamus 
požeminius sprogdinimus.

Tokią nuomonę reiškia švedų 
katalikų laikraštis “Katolsk kyr- 
kotidning”. Ji remiama visiems trukdyti Vatikano programas. Iš 
žinomais faktais. Ukrainiečių ka-i tikrųjų taip nėra. Tik Vatikano ___ o_____  v „
talikų metropolito arkiv. Slipyjisamarybos metu, pernai rudenį,! Jeigu AB lietuviškajai veiklai 
paleidimas, Chruščiovo dukters buvo galima pastebėtu jog tieJ;“ — • '1": — 
Rados ir jos apsukraus vyro trukdymai buvo kiek susilpninti. 
Adžųbejaus neoficialus priėmi- Tačiau tiek prieš tai, tiek po to 
mas pas Šv. Tėvą, planuojama sovietų trukdytuvai veikia kaip 
Vienos kardinolo Koenig kelionė pašėlę.' Jeigu" kaikaš klausytoją 
į Budapeštą ir su visu tuo susiję vistiek pasiekia, tai tik Vatikano 

siųstuvų galingumo ir palankių 
atmosferinių sąlygų dėka.

Lietuviškoji radijo programa 
Lygiai negalima kalbėti apie

munistų valdomuose kraštuose, 
tas “nuolaidas” vadina taktikos 
ėjimais pagal formulę: trys žings
niai pirmyn, du — atgal...

Kaikada vakarų spauda gerokai 
perdeda ar netiksliai perteikia 
faktus. Antai, minėtasis “Katolsk 
kyrkotidning” kaip savotišką so
vietų nuolaidą mini nustojimą

spėliojimai bei gandai.
Priekaištai Vatikanui

Straipsnyje toliau paminimi tie 
priekaištai, kuriuos, suformulavo koki nors Vatikano “linijos” pa- 
itakingo V. Vokietijos laikraščio kejĮįma sprendžiant iš radijo “Rheinischer Merkur” vyr. re- “S/EE Lhont ™ 
daktorius dr. Ot<o Roegele. Tas K7“Uie S prSma štao 
laikraštis vra artimai kanelprin i apie liet, programą, šiuo 
Adenauerio sluoksniams Roegele:metu tai patl £enausiai vedama

SI lietuviškoji radijo valandėlė,
mano, jog dabartinis popiežius, pęors jį kasdįen užima tik puse 
nors perėjęs garbingą Bažnyčios j ik Jki k į k} • Amerįknį

girnai nesirūpindamas kokiu pa nev*enu požiūriu. Amerikiečiai sieiuavu vienu Hiam 
sėkmių tatai^ali turėti Vakaru! ‘'ka!ba * Lietuv?” lietuviškai, bet bar jau nuolat girdėti 
dvasinei rezistencijai. Patikinti daugiau Kalk,lr”’
SSSR vyriausybės ir pasaulinio;sav0 klaus'to'u skomo. .Jie uz- 
komunizmo vadovo pageidavimą 
ir jį priimti audiencijoje būtų, 
anot to paties autoriaus, neišmin
tinga politinės taktikos požiūriu,! 
mažų mažiausia neatsargu esamo- • 
mis sąlygomis.

“Katolsk kyrkotidning” .savo 
ruožtu nurodo, jog popiežiaus nu- j 
sistatymas vadovautis sielų gel
bėjimo motyvais gali būti pa
iliustruotas naujausiųjų amžių is
torijos pavyzdžiais. Trumpam 
tiuv.oiy Bažnyčios konkordatai su 
Napoleonu ar Musoliniu galėjo 
atrodyti pastarųjų laimėjimais, 
tačiau jais buvo atstatytos Bažny- i 
čios teisės. Tuo tarpu anų galiūnų 
triumfas buvo trumpalaikis. :

Politiniai būgštavimai
Nekatalikiškoje spaudoje so- ■ 

‘vietų politikos suaktyvėjimas Va
tikano atžvilgiu taip pat atidžiai! 
stebimas. Aplamai, niekas neabe- j 
joja, jog popiežiaus noras paleng- Į 

ivinti Bažnyčios būklę komunistų! 
Kolonizmas smerktinas. Niekas valdomuose kraštuose yra nuošir-' 

esą nenori būti pavergtas politi- dus, tačiau “suartėjimo” galimy-; 
nės jėgos, esančios anapus savo bės aptariamos su neslepiama iro- 
krašto ribų, arba kitos etninės nija.
" “Nėra politinės bendruo ’T ' 2 2 22 • 1
menės, kuri savo prigimtimi bū 
tų pranašesnė ar menkesnė”.

Pagalba nepasiturintiems kraš- line Vatikano liniją. Visų pirma, i

Kuriuo keliu siektina pasaulio taika?
Popiežius Jonas XXIII balan-, kiauti.

džio 9 d. paskelbė encikliką “Pa- 
cem in terris” — Taika žemėje, 
kuria pirmą kartą kreipiamasi ir 
į .nekatalikus — visus geros va- _____
iios žmones. Joje popiežius pla- grupės 
čiai išdėsto kokia tvarka turėtų 
būti sukurta pasaulyje, kad galė
tų būti respektuojamos paskirų! _ _____  _______________ __________ ________ ____ _
asmenų teisės ir pareigos ir kad tams turi būti duodama vengiant tos nuolaidos nėra tokios didelės, i 
kiekvienas žmogus galėtų gyven- pažeminimo, t.y. politinio užval-, Lenkijos katalikai, kurių būklė 
ti gerovėje ir taikoje. Toliau nu- ’ ‘ • • • .............. • - - *
rodoma, kokie turėtų būti asmens 
ir valstybės santykiai, būtent, pa
skiri asmenys turi priimti valsty
bės autoritetą, bet gali priešintis 
įstatymams, kurie yra priešingi 
Dievo valiai. Santykiai tarp vals
tybių turį būti pagrįsti tarpusa- ■ savo sąžinės balsą”.
viu pripažinimu ir susitarimu. J Ši enciklika sukėlė didelį susi __
Valstybių santykiai su tarptauti- domėjimą tarptautiniuose sluogs- i Diefenbakeris — apie pralaimėji
mu pasaulio autoritetu irgi turį ........................
būti nustatyti bendru sutarimu. 
Popiežius ypač pabrėžia bendro, 
visų pripažįstamo pasaulio politi-

• nio autoriteto reikalingumą, auto
riteto. kuris apsaugotų bendrą 
gėrį. Tiktai tokio autoriteto pri
pažinimas negalįs būti primestas 
jėga, nes bus įtariamas šališkumu 
ir valstybės atsisakys jam paklus
ti. Tarptautinis autoritetas netu
rėtų pakeisti valstvbių vyriausy
bių. bet sukurti sąlygas apsaugo
ti taikai. Dabartinės Jungtinės 
Tautos galinčios būti gera tokio 
autoriteto baze. Popiežius išreiš
kia savo linkėjimą, kad JT savo 
struktūra ir priemonėmis vis la
biau atitiktų savo uždavinius ir 
kad ateityje kiekvienas žmogus 
rastų JT veiksminga apsaugą. 

Apsiginklavimo klausimu en
ciklikoje sakoma, kad jis gali bū
ti pateisinamas kaip gynybos 
priemonė jėgų išlyginimo pagrin
du, nors esą gali atsitikti, jog ka
ro suliensnojimas gali nrasidėti 
dėl netikėtos bei nekontroliuoja
mos priežasties. Atominiu ginklu 
bandvmai turi būti sustabdvti; 
reikia pasiekti visiško, veiksmin
go ir kontroliuojamo nusiginkla
vimo.

Rasinė nelvgvbė negali būti to
leruojama. įvairios etninės gru
pės turi gyventi drauge bei santy-

bės aptariamos su neslepiama iro-

Vargiai pagristi kaikieno reiš-į 
kiami būgštavimai, jog sovietai 
nuolaidomis gali paveikti ligšio- i v~*:i____ i’ :• v:____ ____ ’

keitimą, sprendžiant iš radijo

valandėlė

klausytojų skonio. Jie už-

ir spaudai per savaitę skiria tik 
vieną sekmadieninę apžvalgą (la
biausiai mėgiamas dalykas), tai 
Vatikano radijo klausytojai be
veik kiekvieną dieną išgirsta ką i 
nors naujo iš lietuviškojo pasau
lio. šalia katalikiškojo gyvenimo 
žinių, religinių minčių, bent treč
dalis programos skiriama liet, 
spaudos apžvalgoms, kultūrinei 
veiklai ir kūrybai. Neretai prog
rama perpinta muzikiniais įra- j 
šais. Ypač jaukiai nuskamba spe-: 
cialios meninės programos, per-! 
duodamos didžiųjų tautinių bei! 
religinių Švenčių progomis.

Techninis atlikimas pastaruoju! 
metu rodo naują pažangą. Jei į 
anksčiau dažnai visas ketvirtis ap-‘ POPIEŽIAUS JONO XXIII NAUJOJI ENCIKLIKA “TAIKA ŽE- 

įsieidavo su vienu pranešėju, da- MĖJE, paskelbta D. Savaitę, sukėlė visuotinį susidomėjimą. (Jos 
pora aj pagrindinių minčių atpasakojimą žiūr. atskirai). Ją komentuoja 
jų visiš-1 visa pasaulio spauda, išskyrus sovietinę. Vakarų komunistinė spau

da ją mini gana palankiai ir bando panaudoti savo propagandai. 
Kaikuri vakariečių spauda, pozityviai komentuodama encikliką, pa
stebi, kad jos autorius smerkia komunizmą kaip klaidingą teoriją, 
bet neišskiria galimybės, jog praktiniame gyvenime komunizmas 
gali turėti pozityvių elementų. Taip išskaito komentatoriai, nors 
enciklika to nemini. Pats gi popiežius Jonas XXIII pabrėžė, kad šia 
enciklika siekiąs visuotinės taikos per teisingą tvarką pasaulyje, 
per susitarimą, bet ne nėr jėgą.

Argentinos karinio sukilimo . Alžerijos valstybė, vad. so- 
laimėtojai, rėmę prezidentą; cjajjsto pen ge]]a jau suvalstybi-

. Guido, privertė sukilėlius priimti no daugiau kai 500 ivairiu bend. 
stygas: sumažinti laivyną, su-!rovi,, &knrJos Vriklauc- nrancū-

r; !.... -c. s.;..aiv.u sutarti su
vmiu birželi j z3 o pariamenio Prancūzija, ta galėjo Alžeriia pa
rinkimuose. Peronistai tuo dziau-; daryti tik susitarus su savininkais 
giasi ir tikisi didelio laimėjimo. > d^| atlvginimo. Prancūzija gali 
nors kariuomene mano galėsianti į su]aikvti pažadėta kasmetine pa- 
pnlaikyti nepalankiu rinkimu is-;rama §300 miL Be užsienio pagal
imu. Pernai peromstai buvojbos Alžerija išsilaikyti negali ir 
sulinkę įiecdab balsų. i todėl bus durys atidaros Rusijai

JAV senatorius Keating patei-' Įsitvirtinti ir čia.
kė planą prezidentui Kennedy pa- JAV bedarbiu skaičius sumažė- 
šalinti rusus iš Kubos^ kurių šiuo - jo; vasario m. buvo 4.9 mil., o ko
rnetu ten esą apie 15.000: sekti j vo m. 4.5 mil. asmenų. Lyginant 
laivus ir lėktuvus, išvykstančius i su pereitais metais, darbininkų 
iš Kubos: P. Amerikos valstybės {skaičius bendrai padidėjo vienu 
turėtų baikotuoti prekybą su Ku- milijonu žmonių. Amerikoj jau- 
ba; laivai draugiškų valstybių tu- čiamas prekvboj ir pramonėj pa
rėtų atsisakyti gabenti krovinius gyvėjimas.
i Kubą: uždėti karantiną visoms 
prekėms, ypač karinėms, ateinan
čioms į Kubą iš komunistinių 
kraštu; sulaikyti naftos tiekimą.

V. Vokietijos krikščionys de-! Valstybei jis kainavo $45 mil. Gy- 
i mokratai pralaimi provincijų...................................
rinkimuose. Į Reino - Palatinato 
seimelį vieton buvusių 52 atstovų x 

:(iš 100) pravedė tik 46. Socialde- niu povandeniniu laivu.
i mokratai vieton turėtu 37 prave
dė 43.

(Nukelta Į 6 psl.)

L. B. Pearsonas, naujasis Kanados premjeras.dymo. “Nė viena valstybė negali žymiai geresnė, negu kituose ko-i 
neteisingai uždėti priespaudą ki-j 
toms arba nederamai kištis į jų ! 
reikalus”.

Religinė laisvė pripažintina vi-i 
siems. “Kiekvienas žmogus turi 
teisę garbinti Dievą- pagal tiesios 

į”. ; Pasibaigus rinkimams, Pearso- mą, nes miestai balsavo už libe-
nas nekalbėjo apie pergalę, nei

Kanados vairas naujose rankose

niuose. ypač Jungtinėse Tautose
Pasaulio politinės santvarkos

karo ir taikos klausimai buvo pra- į nusistatymas prieš JAV nebėra 
dėti kelti dar prieš II Vatikano krašte populiarus, kad visiem yra 
santarybos pirmąją sesiją. Kaiku- įkyrėjusi ekonominė netvarka, 
rie vyskupai siūlė šiam klausi-i Nors liberalai negavo daugu
mui skirti specialų dėmesį. Jonas mos. t.y. pusės visų parlamento 
XXIII, matyt, nelaukdamas santa- narių — 133, tačiau jie bus pajė- 
rybos pasisakymo, pasinaudoio gūs valdyti kraštą, nes prisideda 
sugestiiomis ir paskelbė encikli- parlamentarų iš kitų partijų, pa
ką, kuri yra tikrasis laiko balsas, laikančių vyriausybes liniją. Ir 

'dabartiniu atveju 6 kreditistų 
; partijos atstovai iš Kvebeko pa
reiškia palaikysią liberalų liniją.
Beveik visi Pearsono pažadai yra 
priimtini ir kitoms partijoms, iš
skyrus atominius ginklus, nors 
vienas iš pirmųjų pareiškė Pear- 
soną palaikysiąs konservatorių 
atstovas D. Harkness, buvęs J*. 
Diefenbakerio gynybos ministe- 
ris. Harkness turi ir daugiau ša
lininkų. kurie liberalus atominių į 
ginklų klausime parems.

Porinkiminės nuotaikos mažiau atstovu, negu ankstyves- 
Jau antri rinkimai vienerių me- niuose rinkimuose. Kreditistai, 

tų laikotarpyje ir nė viena parti- kurie tikėjosi turėti daugumą 
ja nesurenka daugumos. Libera- i Kvebeke, besurinko tik 20 (turėjo 
lam daug pakenkė tai. kad rinki-' 30) vietų. Ju vadas Caouette per
inai dar vyko pagal 1951 m. gy- pvkęs šaukė: “Liberalai vra di- 
ventojų surašinėjimą. Jeigu rin- džiausi veidmainiai ir melagiai”, 
kiminėš apylinkės būtu buvusios Jis žadėjo keršyti prov. premje- 
nęrtvarkytos pagal 1961 m. sura- rui J. Lesage už įsikišimą į rinki- 
šinėjimo duomenis, tai liberalai į mus savo propaganda.
būtų turėję persveriančią dangų-< Ramiau laikėsi n. demokratai,

: mą. nors rezultatai visiem buvo 
aiškūs. Kanadiečiai parodė, kad

Sudaroma nauja 
vyriausybė

Jau galutinai paaiškėjo, kad 
Kanados konservatorių vyriausy
bė negali toliau valdyti krašto su 
94 atstovais parlamente. Kariuo
menės balsai padidino liberalų 
skaičių parlamente dviem atstok 
vais. Tuo būdu liberalai turi 130 
atstovų iš 265. Iki minimalinės 
daugumos dar trūksta 3. bet savo 
paramą pasiūlė 6 kreditistai. Trys 
nuo pažado atsisakė.

*KreditistiĮ tarpe dėl to vyksta 
erzelis. Buvęs premjeras J. Die- 
fenbakeris pr. pirmadienį susi
tiko su liberalų vadu L. B' Pear- 
šonu ir aptarė valdžios perdavi
mo formalumus. L. B. Pearsono 
vyriausvbė jau sudaryta ir šią sa
vaitę oficialiai perima valdžią.

ralus. Rink, apylinkių miestuose 
mažiau .nors gyventojų daugiau.

Šie rinkimai kraštą lyg ir su
skaldė. Pasirodė, kad miestai iš
eina prieš kaimus ir Kanados va
karai prieš pietinį, pagal JAV sie
ną esantį plotą. Miestų gyventojų 
dauguma pasisakė už liberalus, 
kaimai — už konservatorius. Va
karinės provincijos, kurių kvie
čius prie Diefenbakerio Valdžios 
supirko Kinija, beveik 100% pa
sisakė už konservatorius.

Konservatoriai, kurie ikišiol 
buvo žinomi kaip turtingųjų par
tija. šį kartą neteko milijonierių 
malonės. J. Diefenbakeris rinki- nepajėgiu publikos sujaudinti ar 
minio vajaus metu kaltino “Bay privesti prie ašarų”. Pagal iškal- 
St. milijonierius”. Jo vienas pa- bingumą tai kreditistai būtų tu- 
grindinių rinkiminio vajaus me- rėję laimėti rinkimus. Iš visų par- 
tu šūkių buvo: “Visi prieš mane, tijų mažiausiai žadėjo liberalai, 
išskyrus tautą”.

Mažosios partijos
Rinkimai apvylė abi mažąsias 

partijas: kreditistus ir naująją •• 
demokratu partija. Abi jos gavo turi susispietęs būrį gana pajėgių

Savaitės įvykiai

t.

rovi'i kurios priklaus^ nrancū-

darvti tik susitarus su savininkais

Nuskendo JAV povandeninis 
atominis laivas “Thresher” 220 

įmyliu atstume nuo Bostono. Pa
skendo visa įgula — 129 žmonės.

lis toj vietoj siekia vienos mylios 
su puse. Priežastis tiriama. Tai 
pirmas toks atsitikimas su atomi-

Nauja arabu valstybių unija or-
iganizuojama iš Egipto, Sirijos ir 

Burmos karinis diktatorius Ne i Irako su 38 milijonais gyventojų, 
kurie eivn tik 17 itnrėin im in w’n suteikė amnestiją visiems i J’ vadinsis Jungtinė Arabų Res- kunc ga\o tik 17 (turėjo 19). Jų partizanavę kovojusiems Dries: publika su sostine Kairu. Ji turės 
vadas T. Douglas pnsimme paša- Udru'dndnii’’. kJ , hPndrn u/dmin nolitika ir 0v-kyma iš “To Kill a Mockingbird”: Bu™ vyriausybę. Jie visi ko-= bendrą užsienio politiką ir gy 
“Drąsus esi tada, kai žinai, jog ’nuHnista! Ter. \2 000 asme"U' ? 
esi nugalėtas dar prieš pradedant ^a^ai kalėjimuose. Ma-j
kovą, bet vistiek pradedi”. Prieš;?0™' 1įad tai. fa Puikavimo į ....... _
rinkimus jis skelbė palaikysiąs ^ęuklas komunistams, kurie n to -į Nesentai vėl sugautas kažkoks 
daugiausia balsų surinkusią par-i 
tiją. bet po rinkimų laikosi gana 
šaltai Pearsono atžvilgiu. Tai ir 
davė progos Diefenbakeriui su
abejoti savo atsistatydinimu.

L. B. Pearsonas ir liberalai
Rinkiminiame vajuje liberalu 

vadas, kaip kalbėtojas, pasirodė 
blogiausiai. Jis pats pareiškė: “Aš

Sov. Sąjungoj, nežiūrint žiaurių 
bausmių, spekuliacija klesti.

liau kovos pagal raud. Kinijos nu- Katz su svetima valiuta ir brange-
dymus prieš Burmos nepriklauso- nybėmis ir nuteistas sušaudyti.

- - ’ Irako studentai, studijuoją Sov.
Sov. Sąjungos kr. apsaugos . Sąjungoj, naujos antikomunis^ 
min. marš. Malinovsky važinėjo tinės vyriausybes yra atšaukiami

'ma valstvbe. * ’V- V W

Sov. Sąjungos kr. apsaugos

10 dienų po Indoneziją ir buvo atgal.
prez. Sukarno svečiu. Jis pareiš- V. Vokietijos kancleris Aden- 
kė esąs “laimingas”, nes Indone-! aueris dar sykį pakartojo, kad 
ziios kariuomenė apginkluota Ru- jis šį rudenį spalio-lapkričio pa
sijos ir jos satelitų ginklais. In- ' " ' ‘ ’ ............................
donezijoj balandžio m. lankėsi ir 
raud. Kinijos pareigūnas Liu 
Shao Chi.

Jų tikslas — išvesti kraštą iš eko
nominiu sunkumu.

i

Viena stipriųjų liberalų pusių 
yra ta, kad Pearsonas apie save

žmonių, kurie numatomi kabine
to nariais. Iš jų paminėtini: P. 
Martin. M. Sharp. J. Pickersgill, 
W. Gordon. Ch. Drury. L. Chev- 
rier. P. Hellyer ir kt. Su turima 
maža dauguma liberalams reikės 
dvigubai pasistengti, kad nenra- 
rastų kitu partijų pasitikėjimo. 
Tai gali išeiti kraštui i naudą. 
Partija, turinti didelę daugumą, 
dažnai pradeda nebesiskaityti.

sitraukia. Kas užims jo vietą ligi 
šiol vis dar neaišku.

Sov. Sąjungos komunistų parti
jos yra šaukiamas centro komite
to posėdis, kuriame be kitko busS. Atlanto S-ga turės atominius to posėdis, kuriame be kitko bus 

ginklus: JAV duoda tris su svarstomi nauji suvaržymai ir 
“Polaris” raketom povandeninius griežtesnė ideologinė kontrolė Ii- 
laivus. Britanija — bombonešius, teratūros. meno, švietimo srityse. 
Prancūzija. Vokietija ir kitos Taip pat bus įvedami nauii suvar- 
oriklausančios valstybės prisidės. žymai ir susisiekimo srity. Kurį 
lėktuvais, galinčiais gabenti ato-; laika kelionės iš vienos respubli- 
minius ginklus. De Gaulle sutiko, kės į kitą buvo apylaisvės.___
kad iu dvi bombonešiu eskadrilės 
V. Vokietijoj priklausys Atlanto 
S-gos kariniam vadui.

ParvHuje ivyko trijų dienu SE
ATO konferencija, kurioj daly

vavo aštuoniu valstvbių delega
cijos; išleido komunikatą, žadanti 
pagalbą Laosui. kuriam vėl gre
sia komunistų pavojus.

Buvęs Prancūzijos premjeras 
j G. Bidaulf. neradęs vietos Eu
ropoj. nukeliavo i B-niliia, bet 
turėjo duoti nažada. kad ir ten jis 
susilaikys nuo politics veiklos 
prieš Dė Gaulle G. Bidault vado
vauta prancūzu slankai karinei or
ganizacijai. kuri užsiima teroro 
veiksmais prieš De Gaulle.
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Nieko negalima pradėti per- 
anksti, be atitinkamų studijų, be 
pasiruošimo: didelę skriaudą tau-

VLADAS M INGE L A

tai daro tie, kurie iš vaikų daro dvasios, be ryžto ir kieto užsispy- 
“suaugusius”. Visame pasaulyje j rimo ka nors savo darbu pasiekti, 
auklėjimo pagrindą sudaro šei- be idealu, be tėvynės meilės, be 
ma. Seimą laikoma lyg miniatiūri- pagarbos vyresniesiems. Nenuo-

Religiniame gyvenime
• Reformos bažnytinės teisės 

kodekse, šv. Tėvas Jonas XXIII 
savo popiežiavimo pirmaisiais 
mėnesiais paskelbė tris svarbes
nius naujus projektus: sušaukti 
Romos vyskupijos sinodą (tai jau 
Įvyko 1960 m.), sušaukti visuoti
ną Bažnyčios santarybą (tai pra
dėta pereitų metų rudenį), ir re
formuoti bažnytinės teisės ko
deksą papildant naujais įstaty
mais ir pritaikant mūsų die
noms. Dabartinis kodeksas buvo 
paskelbtas popiežiaus Benedik
to XV-jo 1917 m. gegužės 27 d. 
ir įsigaliojo 1918 m. gegužės 19 
d. Vykdydamas trečiąjį savo pro
jektą, popiežius paskyrė refor
mų komisiją iš 30 kardinolų. 
Šiai komisijai pirmininkauja 
kardinolas P. Ciriaci, o narių 
tarpe yra Niujorko kardinolas F. 
Spellmanas ir Montrealio kardi
nolas E. P. Leger.

• Katalikų persekiojimai Ku
boje. Havanos vyskupas pagalbi
ninkas Eduardą Boza Masvidal, 
ištremtas iš Kubos ir prisiglau
dęs Bogotoje, pastebėjo, kad Ku
bos ambasadorius prie Šv. Sos
to greičiausia yra praradęs at
minti. Mat. ambasadorius Luis 
Amado-Blanco, aplankęs Romo
je Persekiojamos Bažnyčios pa
rodą, pareiškė pasipiktinimą, 
kad ir Kuba buvo parodoje pa
rodoma kaip tikėjimą persekio
jantis kraštas, vyskupas Boza 
labai aiškiai pabrėžė, kad netik 
jis pats, bet taip pat ir kiti 46 
kunigai tarp 132 Kastro išvytą 
kunigų, yra gimę Kuboje. Vys
kupas taip pat nusiskundė 'dėl 
viešo apaštalavimo ir tikybos 
mokymo suvaržymo Kuboje.

/ > » i i
• Katekistų žurnalas. Religijos 

platinimo oragnizacijos centrinis 
komitetas Vašingtone paskelbė, 
kad netrukus bus pradėtas leisti 
katekistinis žurnalas “Cateche
tical Disest”. Čia bus spausdina
ma įvairi medžiaga, liečianti ti
kybos mokymo naujus metodus 
bei pažangą krašte ir misijose.

• Pagerbtas žosistų įsteigėjas. 
Belgijos monsinjoras J. Cardijn. 
jaunųjų krikščionių darbininkų, 
žinomu žosistų vardu, sąjūdžio 
įsteigėjas ir tarptautinis vyriau
sias iu kapelionas buvo pagerb
tas Vakaru Vokietijos vyriausy
bės: V. Vokietijos ambasadorius 
Briuselyje Kurt Oppler įteikė 80 
metu amžiaus m'onsinjorui Car- 
diin Didiii nuopelnu medalį.

• Rekolekcijos plokštelėse. Ne
pasitraukdamas iš savo vienuo- 
Ivno Centerville. Ohio, pranciš
konas T. Damian Zahn, OFM. 
aplankė su rekolekcijų pamoks
lais. šimtus vienuolvnų 42 valsti
jose. Užrašęs savo konferencijas 
i magnetini kasnina, jas pateikia 
Cincinnati nlokš*eliu Paminimo 
bendrovei ir vėliau išsiuntinėja 
plokšteles naštų visiems užsisa
kiusiems vienuolynams. Ši min
tis kilo jam sergant, kai dėl li
gos nebegalėjo pats nuvykti ves
ti rekolekcijų sutartu laiku. La
bai greit šis "metodas paplito ir 
dabar arti 700 vyrų ir moterų 
vienuolynų naudojasi Tėvo D"

Zahn rekolekcijomis plokšte
lėse. ’

• Kova prieš nepadorumą. Ka
talikių moterų organizacija “Ca
tholic Daughters of America” 
sudarė Vašingtone tautinį komi
tetą, pavadintą “Moterys už pa
dorumą”. Tiek pats komitetas, 
tiek jo skyriai visame krašte ves 
kovą prieš nepadorią literatūrą 
bei pornografinius žurnalus laik
raščių parduotuvėse.

• Mišiolėlis suomiškai. Helsin
ki mieste išleistas pirmas mišio
lėlis su Mišių tekstais lotynų ir 
.suomių kalbomis. Suomijoj tarp 
puspenkto milijono gyventojų 
tėra tik 2.200 katalikų’

• Bažnyčių trūkumas Prancū
zijoje. Šiuo metu, norint tinka
mai aptarnauti katalikus Pran
cūzijoje, reikėtų pastatyti dar 
1000 bažnyčių: 150 Paryžiuje ir 
priemiesčiuose, 850 — provin
cijose. Paskutinių 30 metų lai
kotarpyje pastatyta 150 naujų 
bažnyčių, o šiais metais statoma

• Kardinolas Bea Amerikoje. 
Vašingtono katalikų universite
to rektorius neleido pakviesti su 
paskaitomis kaikurių teologų, 
pasisakančių už religinio gyveni
mo reformas. Vietoj jų buvo pa
kviestas kardinolas Bea. krikš
čionių vienybės sekretoriato va
dovas Vatikane. Be to, jis gavo 
70 kvietimu kalbėti įvairiose in
stitucijose; galėjo priimti tik 3. 
81 metų kardinolas jau kalbėjo 
protestantiškame Harvardo un- 
te. Nekatalikai mielai klauso jo 
naskaitų.V. v»

• Prof. H. Kueng, Tuebingeno 
universiteto prof., lankvdamasis 
JAV. skaitė paskaitas Bostone, 
Cikadoj ir kt. anie reformų rei- 
k^linfoima kataliku Bendnioi. 
Jis buvo sutiktas 3.000 - 5.000 
klausytoju su ovacijomis. Labai 
skaitoma jo knyga “The Coun
cil, Reform and Reunion”.

Paruošė
Kornelijus Bučinys, OFM

t!

nė valstybė. Kokia šeima, tokia 
bus tauta ir valstybė. Niekur pa
saulyje nerasime tautos bei vals
tybės, kur tokiu beprotišku įnir
šiu būtų stengiamasi dirbtiniu 
būdu, vaikystėje, juos daryti “su
augusiais”. Amerikoje tačiau taip 
daroma...

“Good time” ideologija
Pamirštama, jog prabangoje ir 

“good time” ideologijoje (jeigu 
taip būtų galima tą nesąmonę pa
vadinti) auklėjami vaikai tampa 
lepūnėliais, savimylomis, trapiais 
sutvėrimais. Juk pasaulis nėra 
toks švelnus ir idealus, kokį ame
rikiečiai tėvai — televizija, fil
mai, mokykla priaugančiajai kar
tai parodo. Ir duona kasdieninė 
dideliu rūpesčiu uždirbama. Tė
vai saviesiems pumpurėliams tu
rėtų išdrįsti iš pat mažens teisy
bę pasakyti. Už gera pagirti ir 
priglausti, o už bloga ir rykštę 
paimti. O tuo tarpu ką matome 
šiame krašte? Turtingų ar netur-: džiamasi. Visiškai taip, kaip šiuo 
tingų, mokytų ar nemokytų tėvų metu yra sovietijoj. Tiesa, priva- 
vaikai iš savo auklėtojų girdi tik čiai religijos praktikuoti niekas 
apie prabangą, apie Holyvudo; nedraudžia. Bet juk religijos, 
•žvaigždžių žavumą, apie milijonus krikščioniškosios meilės šviesa ir 
dolerių. Vaikai pripranta prie pa
taikavimo. Jie auga fantastinėje 
hipnozėje ii’ mele. Niekas, o nie
kas nesirūpina savo priaugančios 
kartos užgrūdinimu. Vadinasi, 
priaugantieji jauni žmonės ap
gaudinėjami: auklėtojai — mo
kykla ir tėvai — parodo melagin
gą pasaulį. Jie net nesupranta

• kur yra teisybė, o kur melas; 
jiems nesuprantama kas yra gera, 
kas yra bloga. Tokie nesubran
dinti, šimtu procentu įsitikinę 
šviesia ir laiminga ateitimi jauni 
žmonės, išėję į tikrąjį ir žiaurų 
gyvenimą, kitoms tautoms atrodo 
nerealūs, nesubrendę, be kovosiąs.

Skundžiamasi, kad jaunimas 
nemandagus ir nedrausmingas. 
Kas matė autobuse ar tramvaju
je, kad jaunuolė ar jaunuolis už
leistų vyresniajam savo vietą? 
Turbūt niekas! Jaunuoliai rūpina
si automobilio vairavimu ir savo 
draugės vėžinimu, baliais ir šo
kiais. O tėvų “pareiga": išlaikyti 
automobilį (arba net du ir tris), 
apmokėti draudimo mokestį, pa
dengti visas išlaidas. Imkime, kad 
ir europinio išauklėjimo šeimą, 
pakliuvusią Amerikon ... Retai 
kada vaikai seka savo tėvais: vai
kai apsikrečia aplinkos blogio ba
cilomis.

Quo vadis, Amerika?
186 milijonų tauta, didžiai lo

binga valstybė, nuostabios civili
zacijos ir kapitalo titanas, pirmo
ji atominė galybė pasaulyje, mū
sų nustebimui neturi švietimo mi-

stabu tad, kad šiaane krašte 13-14 
procentų visų gyventojų yra ne
normalūs ir jų daugumas kone 
visą gyvenimą praleidžia atitinka
mose ligoninėse. O ir sveikieji 
dažnai vaikšto pas psichiatras ir 
psichologus, kad šie juos pamo
kytų jų šeimas tvarkyti, kad pa
mokytų gyventi, nes jie bevaliai.

Bijoma Dievo vardo
Vėlgi — daugybė šeimų gimsta 

ir miršta nepažinę krikščioniško
sios dorovės, visų gėrių gėrio — 
Dievo. Kodėlgi tokios nėnormaly- 
bės čia toleruojamos? Kaip ne
bus toleruojama antireliginė dva
sia, jei valstybinės mokyklos ne- nisterijos! Ir turbūt be šios svar • • n • w v • « • • • • « * —įsileidžia į klases religijos ir Die
vo. Kur rasime tokią griežtą bib
liotekų kontrolę, kuri įniršusiai 
saugo ir “valo” bibliotekas, kad 
tik, gink Dieve, į jas nepakliūtų 
religinės knygos, kad tik mokyk
lose nebūtų minimas Dievo var
das, kad tik nebūtų klasėse mel-

šilima teįmanomą uždegti tik 
skaisčioje vaiko sieloje ar širdyje. 
Retai to pasiekiama jau subren
dus. Tuo turėtų rūpintis netik tė
vai, bet ir mokykla. Niekad per
daug dorovės ir gėrio nebus.

Aplinka veikia jaunimą. O kiek 
toje* aplinkoje matome blogio ir 
nedorovės! Ko gi mūsų vaikai iš
moksta? Juo labiau, kad ameriki
nė mokykla mažai rūpinasi auklė
jimu, nedaug duoda mokslo žinių. 
Atrodo, jog amerikinės mokyklos 
uždavinys — tik atitverti vaikus 
nuo gatvės įtakos, t.y. lyg ji eitų 
koncentracijos stovyklos parei"-

blausios ministerijos, kuri rūpin
tųsi tautos švietimą ir auklėjimu, 
vienintelė visame pasaulyje vals
tybė tėra Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Ir kaip baisu, kad iš 
augščiau -minėtos nesubrendusios 
šeimos išėję valstybininkai ir po
litikai parodo, gaila, irgi savo ne
subrendimą, ir tik todėl nesuka 
sau galvos dėl švietimo ministeri
jos neturėjimo. Amerika eina į 
pražūtį ne dėl komunizmo galin
gumo," bet tik dėlto, kad šiame 
Vakarų pasauliui vadovaujančia
me krašte nėra geros auklėjimo 
sistemos, pagrįstos Dievu bei re-

STALINGRADAS

Kiniečių ir rusų viršūnių gin-J valstybės rolę raudonajame pa- 
čas pasidarė be galo aitrus. Jis šaulyje.
apima, atminkime, diktatūras šalia to, be abejojimo, veikia 
trečdalio žmonijos. Jei ir šiaip ir ideologija. Kai buvo .gyvas te- 
taip užsilopytų, politinė būklė roru palaikomas Stalino autori- 
raudonajame pasaulyje jau bus tetas, viską nulemdavo Maskva, 
ne ta. Po 1945 m. ji gavo imperiją Ry-

Sunku susekti jo pradžią, šak- tų Europoje, kurią vaido raudo
nys bene siekia rusų bolševikų ir nosios armijos jėga ir vietose vi- 
kiniečių įsigalėjimų būdus. Bolše- suomenės atramos neturinčiomis 
vikai. įsirioglino šiek tiek pagal komunistų diktatūromis.
Markso teoriją — 'proietariš- Išimtis buvo Jugoslavija. -Čia 
kai”, pasigrobdami valdžią pra- komunistai atėjo valdžion turė- 
moningoje Maskvoje ir Petrapi- darni šiek tiek visuomenėje atra- 
lyje. Tiesa, ir jie vėliau atsirėmė, mos. Jugoslavija todėl netrukus 

s atkrito nuo Stalino. Atsirado “ti-
toizmas” ir “revizionizmas”. Sate
litų imperijoje kilo klausimas:

Išimtis buvo Jugoslavija. <čia

smičkos” • pasiūlymu, į prisikal
bintus valstiečius.’ Kiniečių komu
nistai buvo čiangkaišeko mies
tuose sunaikinti. Likutis buvo nu- argi amžinai aklai Maskvos klau- 
grūstas į tolimą, grynai valstiečių syti? Nejaugi ji amžinas, neklai- 
užkampį, iš kurio tik valstiečių dingas komunizmo autoritetas? 
partizaniniu karu palaipsniai Bruzdėjimai R.Vokietijoj, Len- 
1949 m. įsirioglino į valdžią. Sta- kijoj ir Vengrijoj buvo numalšin
imas čia maža tepadėjo. Mao da- ti ir nuoga jėga ir nuolaidomis 
bar ir Chruščiovui prikiša nepa- vietiniams gyventojams. Bet Ki- 
kankamą ekonominės rankos iš- nija — ne satelitas, o savo pajė- 
tiesimą, kai kiniečiams pasidarė gurnu stiprėjanti raudonoji vals- 
be galo svarbu supramonėti ir tybė. Ar ir ji turi amžinai Mask- 
prisigaminti proletarų diktatūrai vos klausyti?
atlaikyti. Įdomu: europiečių partijos

Iki Stalino nuvertinimo 1956 linksta remti Chruščiovą, azijatu 
m. rusai ir kiniečiai, atrodo, su- _ Mao.

Taigi, komunizmo pasaulis jau

syti? Nejaugi ji amžinas, neklai-

Įdomu: europiečių partijos

gyveno gana darniai; Po to prasi- Taigi, komunizmo pasaulis jau 
te)0 teksno^^i, kurie įsidegė. nebetm-i vienos galvos, jis nebe 
nuo 1959 m. Kodėl gi suiro drau-1 monolitinis. Tiesa, neatrodo, kad 
Įlysto. Nejau įskilo amžinieji ir Chruščiovas ir Mao pertoli nuo 
nekintami valstybiniai interesai. vįenas kito pasitrauktu. Geriau- 

Neseniai paskelbtame visoms siu atveju bus dviejų ^p‘ilnų» gal.
kiniečių vų, o ne vienos, valdymas. Raudo

najame pasaulyje jau dabar yra 
du centrai, abu pavojingi Vaka
rams, bet ir savo tarpe nesutaria.

Verta pacituoti dali tų šimtų 
tūkstančių žodžių, kuriuos ne bė 
Mao žinios ar rankos kiniečių 
dienraštis “Raudonoji Vėliava” 
išspausdino mūsų šv. Kazimiero 
dieną:

“Ginčai turi lemiamos svarbos

gystė? Nejau iškilo amžinieji ir Chruščiovas ir Mao pertoli nuo

komunistų partijoms 
partijos laiške pasakyta:

“Tam tikru Maskvos vyrų įsa
kymu sukliudytas pilnesnis kinie
čių pajėgumo išugdymas, nes im- 

ligija, kad* beidėjinė mokykla su | ta "baimintis kiniečių tautos gau- 
savo “good time” idėja negali i sumo. To nedarė Stalinas, nes bu- 
jaunose kartose uždegti tėvynės ivo tikras kiniečių draugas”.

noeiaiiVniimn rivocinc įsidėmėtini Žodžiai. IPOd,meilės, pasiaukojimo dvasios, ne
gali išugdyti kovingumo. O tauta 
be dvasios milžinų, kad ir didelė, 
kad ir lobinga gali ilgainiui ištiž- 
ti. Ar ne tas įvyko su garsiąja 
Romos imperija? Tuomet nebuvo 
komunizmo grėsmės, tad buvo 
kurkas lengviau išsilaikyti romė
nams nei šių dienų išlepusiems 
amerikiečiams.

Taigi, quo vadis, Amerika?

Įsidėmėtini žodžiai, įrodą ki
niečių komunistu įsitikinimą^ kad 
jų tautos milžiniški skaičiai ir ga
limas ekonominis pajėgumas bai-
do nevien Vakarus, bet ir Mask- Ę. etarF - lal^etl ai Pralain^Į- 
vą. Jie numano, kad Chruščiovas ^ svarbus visam žmonijos hki- 

mui. Lenino ir Stalino skelbtas 
taikus sugyvenimas, mūsų nuo
mone, buvo tikslus ir būtinas. Jis 
rodė, kad socializmo kraštams nei

Paruošė VYT. KASTYTIS.

tyčiomis sulaikė jiems ekonominę 
paramą, kad sukliudytų karinį pa
jėgumą. Kiniečiams labai nepa
tinka Maskvos teikiamoji parama .,. ... - **•••„
Indijai, nes maw„ kad "čia lipdo-: FeiKįa ?.ei. 3ie nor! vart?U 
ma Ariinio iipms: s i tarotautimams ginčams isspręsti.

Leninas juk niekados ne- 
sake, kad sovietinę valstybę gali
ma įkurti be to krašto tautos ko
vos išsilaisvinti. Prabėgusių 40 
metų istorinė patirtis rodo, kad 
taikus sugyvenimas nei- viename 
krašte neįstengė pakeisti visuo
meninės santvarkos, čia reikia re- 

gyventoju, negu Sovietija. Mask- ''O11UC1J°S •
v Įsidėmėtini vakariečių vadams 

bijoti būsimos Kinijos, kuri jau žodžiai, sakė “New York Times ’. 
šiandien nori vaidinti didelės Vyt. Sirvydas

ma Azijoje jiems atsvara
Ginčas nereiškia, kad vieni ar; 

kiti išsižadėjo komunizmo, ar. pa
mils Vakarus. Ne. Jis tik Įrodo, 
kad Sovietija — tai ta pati senoji 
Rusija, o Kinija — ta pati senoji 
Kinija. Pirmoji jau prilygsta kai 
kuo Amerikai, antroji dar toli at
silikusi, bet turi triskart gausiauDviejų kraugerių kova

Kapitonas Tregenuievas prade- įa- be abejojimo,, turi pagrindo 
_ •__ • r i . hnnfi nnsimos kinuos. kun įsu

r SerzJtrt^^avlovas žvilgterėjo 
į pa trankų''sviedinių apgriautą 
namą, kuris vis dar turėjo ketu
ris augštus.

— Kapitone, iš čia aš jo nega
lėsiu paimti. Perdaug jau jis yra 
apsisaugojęs. Galėtumėm šaudyti 
ištisą savaitę vienas į kitą arba, 
kol šovinius išbaigtumėme, nepa
darydami vienas kitam žalos. Rei
kėtų mėginti pasiekti kitą namo 
pusę, iš kur jis nesitiki pavojaus.

— Gera idėja, bet ją bus sunku

Gailestingoji sesuo nuskubėjo 
pas jos laukiančius sužeistuosius. 
Vėliau seržantui Pavlovui teko 
nugirsti, kad šios merginos bai
mės ir nieko nenuveikimo proble
mą išsprendė į laivą pataikęs vo
kiečių artilerijos sviedinys ...

Į Stalingradą atvykusius karei
vius pasitiko leitenantas. Be jo 
pagalbos nebūtų buvę įmanoma 
surasti pulko štabą. Kur bežvelg
tume!, visur riogsojo griuvėsiui 
krūvos, žemė buvo išvagota apka- i 
sų duobėmis. Aplinkui viešoata-. įgyvendinti, nes aš nežinau kur 
vo mirtinė tyla, nes ir vokiečiai ir yra minos išdėstytos. Tačiau dėl 
sovietai tuo metu buvo užimti pa- to neverta perdaug nusiminti — 

Cio Tpnkiinc maršalo T Pilsudc i^iruošimu vakarienei. Kartais su- Stalingrado griuvėsiuose žmogus kio žmonTllXandraJ ’80 metu!sisie^^ išugdo šeštąjį P°jŪt^- Mina? gali"
kio žmona Aleksandra. metu, tįk metrų atstume nu0 vo. ma jaustt nOrS jų ir nesimato, 

kiečiu rankose esančiu namo lie- Sek mane, seržante! > W •••• • v • • •

Mirė Pilsudskienė
Londone mirė kovo 31 d. buvu

amžiaus. Gimusi Ščerbinska 1882 
m. gruodžio 12 d. Suvalkuose. 
Ten ji buvo auklėjama savo sene
lės. Baigusi gimnaziją atvyko 
Varšuvon studijuoti ekonominių 
mokslų. 1904 m. įstojo socialistų 
nartijon. Už revoliucinę veiklą 
kuri laiką buvo kalinama. I D. 
karo metu dalvvavo kaip šaulė ka- 
rinėse-žvalgvbinėse operacijose ir 
nateko vokiečiu nelaisvėn. Pasi
baigus karui ištekėjo už J.. Pil
sudskio. II D. karo metu pabėgo 
iš Lenkijos i Lietuva — i Vilnių, 
paskui i Kauną. Per Ryga ir 
Stockholmą ji pasiekė Londoną 
su dukra ir ten apsigyveno. Ten 
1940 m. išleido anglu k. savo at
siminimus apie marš. Pilsudskį. 
Po 20 metų tie atsiminimai buvo 
išleisti ir lenkų k.

kanų.
Pulko štabe juos sutiko nuvar

gusio veido karininkas. Mostelė
damas į grindis, jis tarė:

— Ilsėkitės! Rvtoj jus naskirs- 
fvsiu I

Abu vyrai pradėjo šliaužti vin
giuotu apkasu. Po kelių minučių 
kapitonas stabtelėjo ir* atsargiai 
iškišo galvą per apkaso kraštą.

— Apkasas baigiasi, pasiekęs

jo šliaužti prie artimiausios plytų 
krūvos, šį kartą seržantas Pavlc^ 
vas nuo jo neatsiliko. Plytų krūvą 
jie greit pakeitė artilerijos svie
dinio duobe. Iš jos gerai matėsi 
langas, kurį buvo pasirinkęs taik
lusis šaulys. Retkarčiais pasigirs
davo vienas kitas šūvis, liudijan
tis, kad šis slapukas toliau tęsia 
savo darbą.

Seržantas Pavlovas užtaisė kul
kosvaidį.

— Mums teks atkreipti jo dė
mesį. Aš paleisiu šūvių seriją į 
langą. Tada jis tikriausiai mėgins 
mus apšaudyti, palikdamas ramy
bėje kitus taikinius.

Kulkosvaidžio kulipkos atsimu
šė į lango rėmą. Ilgai laukti ne
reikėjo — lange sekundei pasiro
dė vokiško šalmo kraštas. Pavlo
vas paleido antrą šūvių seriją. 
Šalmas dingo.

• (Bus daugiau)

i Vakcrys

Įvairus *
Siuntiniai Estija, Ukraina

IX I/amaJao. Siunčiame —Jūsij sudarytus ir ap- IS IxQliGGOS* paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8-*9 COLI,EGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

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

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

AVJT UVJ J Lt O C* O XX. AL o
kovojantiems daliniams. I gatvę. Mes galime šliaužti juo_ iki 

Nors čia nelabai patogu, bet sau-' pat jo galo arba jau dabar j ieško
mu— artileriios sviediniai ne- ti priedangos sviedinių duobėse, 
įstengia pramušti lubų, o tai jau 
yra liuksusas dabartiniame Sta-i 
lingrade.

Taikliųjų šaulių kova
Rytmetį seržantą Pavlovą paža

dino triukšmas. Jaunas vyras ka
pitono uniformoje skundėsi pul
ko vadui:

. — Gretimame name įsitaisė vo
kiečių taiklusis šaulys. Iš savo 
posto jis apšaudo kiekvieną asme
nį, mėginantį ieiti i ši bunkeri 
Stačiomis negali pasirodyti. Te”- 
ka pilvu šliaužioti, arba rizikuoti 
gyvybe.

Pulko vadas sutiko, kad Šliau
žioti pilvu aplink štabo bunkeri 
nėr laiko:

— Reikia mėginti ii iš ten iš
krapštyti. Vyrai, kuris iš jūsų cho
rai šaudo kulkosvaidžiu? ši kar
tą mums reikia eksnerto.

Seržantas Pavlovas pralenkĄ 
savo draugus:

— Aš mėginsiu ii sutvarkė
— Seržante, mėginimo Stai^. 

grade neužtenka. Mums reikia 
žmogaus, kuris nutildytų tą ne
lemtąjį šaulį.

— Aš jį niitildysiu.
— Gerai, seržante, imk tnlko. 

svaidį ir eik su kanitonu Tre«e- 
nievu. Jis tau padės tą vokieti su
rasti.

Seržantas Pavlovas pasiėmė 
lengvąjį kulkosvaidi ir s»i kanjo
nu išliaiižė iš štabo bunkerio Ka
pitonas mostelėjo ranka i kifo’rt 
gatvės pusėje stovintį ketnH« 
augštu namą:

— Jis yra ketvirtame t<» nar^ 
augšte. šaudymui naudoia ka»nnj.

Susirūpinimą Vakarams kelia‘lygsta Venezuelos gamybai. Nu- 
ivis didėjantis sovietų naftos ga-■ matoma, kad 1965 m. sovietai 
įminiu eksportas. Dar 1950 m.!eksportuos 1.000.000 statinių 
ISov.’ Rusija pati šiuos gaminius i per dieną (viena statinė 36 galio- 
importavO. o po 10 metų jau eks-inai). Sovietai kartais savo naftą 

Į portavo daugiau kaip 600.000 sta-i atiduoda už mažą kainą. Tikrą 
itinių per dieną užsienin. Tai be-; sovietinės naftos kainą sunku su- 
I veik" prilygsta visoj Kanadoj per į prasti, nes jie paprastai vykdo 
į dieną suvartojamam naftos gami-| mainų prekybą. Ką nors pirkda- 
I nių kiekiui ir sudaro 20-25% viso | mi iš kitos valstybės — laivus, 
j sovietinio eksporto. 1961 m. Is- mašinas, plieno vamzdžius moka 
| landijoj suvartojamos sovietų I naftos gaminiais. Vakarti ekspor- 
! naftos buvo: 93%, Graikijoj 38 j tas viliasi, kad sovietų naftos ga- 
%, Italijoj 23%. V. Vokietijoj 10‘ minių eksporto kreivė pereina į 
%. Tik Britanija ir Portugalija i horizontalinę liniją. Dvi didžio- 
neimportavo sovietų naftos. jsios Europos valstybės — Brita-

Sovietinės-naftos gamyba jau i nija ir Prancūzija nesidomi so- 
pasiekė pusę JAV gamybos ir pri-l vietine nafta.

* . Įsios Europos valstybės — Brita- 
Sovietinės-naftos gamyba jau! nija ir Prancūzija nesidomi so-

— Koks skirtumas?
— Skirtumas, seržante, labai 

menkas. Apkase mūsų negali pa
siekti vokiečių ugnis. Tačiau pas
kui mums tektų įveikti žymiai di
desnį nežinomos teritorijos plota 
su visomis minų užtvaromis. Iš 
čia būtu trumpesnis kelias. Ko la-

Kaip sutaupyti mokant pajamų mokesčius?
Viską, kas liečia pajamų mo- galite prie verslo išlaidų įrašyti | tams, chiropraktikams, optomet- 

kesčiu mokėjimą, rasite vyriau- automobilio išlaidas ir nusidėvė- ristams, terapistams, dantistams, 
sybės išleistoje knygelėje," kuri jimo dalį. Jei jūs naudojate vers- slaugėms ir ligoninėms. Čia įeina 
_____________ ______ ~______ lui savo namo kambarį ištaigai ar-: išlaidos už akinius, receptus, in- 

of Canada”. Jeigu turėsite pakan-Įba studijai, atitinkamą dalį galite suliną, rentgeno nuotraukas, dirb- 
kamai laiko, ją galite perskaityti i įtraukti. Mokamus įnašus į vy- tinęs kūno dalis, klausos prietai- 

biau bijai, seržante, minų ar vo- įj. pasinaudoti" Bet bus dar__________________________ ir iricn. indnmat irėHoc

yra užvardinta ‘Income Tax Act lui savo namo kambarį Įstaigai ar- išlaidos už akinius, receptus, įn

kiečiu šovinių?
— Minų! riau, jei jūs atidžiai skaitysite šį 

straipsnį, nes čia suglaustai pasa-

į pranešimą. Jei*ir po to, kai jūs 
'šitą perskaitysite, liks neaiškumų, 
paimkite visas formas: T-4, T-l 
General arba T-l trumpąją formą 
ir perduokite vienam iš 10.000

riausybės pensijų fondus ir viso- sus, judomas kėdes.
kius alimentus. Galite priskaityti prie išlaidų

Jei gavėjas negyvena Kanado- jau apmokėtas apdraudos bendro
je, atskaityk 15% ir persiųsk juos vių, arba ligoninių apdraudos gy- 
mokesčių ministerijai. Akcijų sa- dymo sumas. Sąskaitos, aprnokė- 
vininkai (jie gali būti ir bendro- tos valstybinių įstaigų, negali bū
vės tarnautojai), gauną paskolas ti pridedamos, bet pusiau priva- 
ar avansus iš savo bendrovės, už i čios sąskaitos, kurias jūs patys 
kuriuos jau jie yra sumokėję mo- mokėjote, gali būti pridedamos.

Atskaitykite asmenines 
lengvatas
Salia paprastos asmeninės ne

apmokestinamos sumos $1.000 
jums ir žmonai (arba atvirkščiai), 
mokesčių mokėtojas, turįs 65 me
tus amžiaus, dar gali pareikšti 
ekstra $500. Mokesčiu mokėtojas, 
gyvenąs Kanadoje tik tam tikrą

_ _ 7 . . , .. , . lied Via bUgldUbldl pdM-. t;Ao1ciu plieka naši- fcyta, kaip užpildyti mokestini rinkti trumpesni kelią. Linkime; - - -r- -
lauk iš apkaso.

Nelaukdamas atsakymo, kapi
tonas išsirito iš aokaso ir pradėjo 
šliaužti prie artimiausios artileri
jos sviedinio išraustos duobės. 
Seržantas Pavlovas delsė — 
vis dar kamavo baimė, kad kiek
vienų momentu galima užlipti___
minos. Lorika diktavo sekti ka-i lemas' 
Pitono nėdomis. J«»isu io mina ne-' ~ , ..
išmes i orą, ta pačia vieta saugiai1 ^ianT°ativcri
gali šliaužti ir antras' žmoeus. ! . lu-n^u1tl_-rrSF^.^1nC°

Seržantas Pavlovas ishpois an. (net už įaJrdavi.;
ksso. Ncjji vokiečini nepradės i mo navosrtos sumos ) įvairūs - * - - -
šaudyti? Metras po metro jis! darbdavio duodama na-1 pareikŠkit reikalavimus už gydy-1 mą proporciją. Atskaityk kiekvie-
šliaužė kapitono pėdomis. Tyla crtnc,A ,r iiiaik-vmac arhatninipiai i mosi sąskaitas, profesines ar uni- J r.am vaikui, gaunančiam vaikų 
nutraukė pragariškas triukšmas naudoiimas firmos automobiliuduokles. Galite reikalauti at- priedą, $300 arba $550 jo negau- 
— šautuvai, kulkosvaidžiai, mino- « loicvoioiVin v^Ia et;? skaitymo be jokiu pakvitavimu nančiam. Tai liečia ir mirusi vai-
exyoi/l'yi oi on * ’ I lirri xyizxf/xtx »*/xi mofll 1 OI V Af O m V 7 O foiA Aof 11*

.. prisiekusiųjų sąskaitininkų. Už kesčius. gali atskaityti atitinka-
ii pinigus, kuriuos išleistumet vi- mas sumas. Išlaidos už paluką-i
K šokiems raminantiems vaistams, nas, kuro išlaidos, mokesčiai iri 

išspręsite visas mokesčių prob- amortizacijos atskaitymai ir kitos i 
atitinkamos išlaidos turinčios ry
šio su įmone ar su versliniu dar
bu tain pat atskaitytinos.

Galite pareikšti
šiuos reikalavimus L. .
Nustatydami grynas pajamas, metų dali gali atskaityti atitinka-

svaidžiai. Seržantas Pavlovas su
stingo vietoje, veidą įkniaubęs H gijos, "rentos, pajamos iš invėsta- 
Stahngrado griuvėsiu dulkes „įiu dividendai, nuošimčiai. 
Jam atrodė, kad visa vokiečių u*»- 
nis nukreipta į jo puse.

— Ei. seržante. — iš sviedinio

nendiios senuhi gaunamos nen- 'li?i S1O° arba viet0'n t0 roi’ metl* laikotarpyje, taip pat ir nenaųos. senųjų gaunamos pen e..™, ta L-nric cnUnkA motu ir aavo

Nėra apmokestinami —
__  ...... Loterijų laimėjimai, šeimos pa- 

išraustos duobės pasigirdo kapi- Šalpos, darbininkų kompensaci- 
tono balsas. — nebitok. jie ne i i Į®8- nedarbo pašalpos, mokėjimai 
mus šaudo! Tai vokiečiai nradėio'1^ gyvenimo andraudos. kaikunos 
Puolimą sekančio je <»atvėie. Mie$-į rentos, karo laiko invalidumo pa- 
to cfriuvčsiuo^c_____________________________ is k^Dit^lo. knip

V4.VV UI V,* TAVVV/l W * * f w ' f', 1^' (T

kalanti atskaityti didesne sumą tą, kuris sulaukė 16 metų ir gavo 
už duokles registruotoms Kana- vaiko priedą.

l’»h',arvbės‘ draugijoms, bet Vaikai, turį pajamų virš $1000, 
nedaugiau kain 10% iūsų grvnu turi patys paduoti darbo pajamų 
pajamų (iei būtu daugiau, galite pareiškimus. Tėvas (arba motina) 
perkelti kitiems metams) kartu‘gali prirašvti vaiko pajamas prie 
su mokesčiais profesinėms ar ki- savo pareiškimo, jei vaiko paja
moms panašioms sąjungoms, nri- mos viršijo $950, bet viršijanti 
^ant ir medicinos reikalams pa- suma turi būti pridėta prie tėvo 
'’arvtas išlaidas, iei jos sudaro ■ mokesčių. Universiteto ar kitos

sklinda. Bet ir nats inr«si k’da nayvzn^iui neinąs. Pautas is na^nu kain 3% jūsų grvnu pa- ! panašios išlaidos už mokyklos
nį langą. Mūsų laimė. k»d io no. nors prie šių earso trintai. Kan- nardavimo. iš akcijų pardavimo fOak\ritavi”’ai fvri būti ori-; lankymą gali būti atskaitomos 

Hė*i ’'rie nsiamn nereiški"*'.). į iŠ vaiko uždarbio. Mergaitė, 
Irašriinos išlaidos GvJvmosi išlaidos sunrantama:; lankanti n okvkla tuos metus.

Jei iūs esate cats darbdavys, mokėjimai gydytojams, osteopa-i (Nukelta i 4 psl.)

zicija nelabai natom iėii^’ū » tynės. tiesa, vvksfa pana arti. be+ etc- nėra nranešami.
* ‘ ‘ ‘ Irašyfinos išlaidos Gydymosi išlaidos sunrantama: I

Jei jūs esate pats darbdavys, mokėjimai gydytojams, osteopa-i
bunkerį apšaudyti, šiain nei via. mūsų jos neliečia ir mums nesu- 
nas negalėtumėme nosies iškišti, daro jokio pavojaus ...
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^/jaunimo aldualįo^
[Mokyklos karalaitė;

Maniau, kad esu 
nusikaltusi!

N. Seraaitė buvo išrinkta gim
nazijos vadovybės atstovauti 
mokyklai laikraščio “London

Lietuvių sukurta užuovėja Australijoj
Naujakurių dienos Adelaidėje

Kaltinu, kaitinu, kaltinu ...
Free Press” rengiamose raši
nių varžybose. Štai ką ji rašo 
apie išrinkimą. Red.

Jei jaunimas neišmoks lietu
vių kalbos, tai šio žodžio tikrai 
niekad nepamirš. Kaltinimų mi
lijonai, o paguodžiančių žodžių 
beveik nesigirdi. Argi jau iš tik
rųjų reikalai tokie blogi? Jei 
jaunimas yra nepatenkintas se
nimu, o senimas jaunimu, ar ne
vertėtų pažiūrėti ką Įvairūs tyri
nėjimai rodo, gal tuomet grei
čiau surasim šių negerovių prie
žastis, o kai jos bus aiškios, gal
būt greičiau bus galima prieiti 
išvadų kaip su tomis neigiamy
bėmis kovoti.

Paskutiniuoju laiku Kanado
je gana nuodugniai yra studijuo
jama Įvairūs jaunimo pasireiš
kimai bei nuotaikos. Gan išsa
mus mokyklinio amžiaus jauni
mo apklausinėjimas buvo pada
rytas Londone, Orit., rajone. Su
vedus rezultatus paaiškėjo, kad 
daugelis jaunuolių pasigenda tė
vų nuoširdaus rūpestingumo, ge
ro pavyzdžio, protingos discipli
nos bei vadovavimo Įvairiuose 
svarbiuose apsisprendimo reika
luose. Štai pora tipiškų jaunimo 
išsireiškimų apie tėvus:

“Aš daug svarbių dalykų 
jiems nė nesakau, nes man at
rodo, kad jie nesiklauso. Jie yra 
perdaug užsiėmę arba galvoja 
esą užsiėmę”.

Štai kitas:
“O, jie sako ką mes turim da

ryti, bet tai daugiau reiškia — 
darykit kaip mes sakom, o ne 
kaip mes darom”.

Šie ir panašūs jaunimo nusi
skundimai girdėti netik ;taip va
dinamų kanadiečių tarpe, bet ir 
Įvairių* kitų tautybių, Įskaitant

ir lietuvius. Jie nėra išlaužti iš 
piršto.

Pedagogai, psichologai, psi
chiatrai, dvasininkai ir kiti šiais 
reikalais suinteresuoti asmenys 
nurodo namus—šeimas kaip pa
grindinį auklėjimo kertinį akme
nį. Žinomas psichologas Skinne- 
ris sako:

“Visa, ką mokykla ir bažnyčia 
gali padaryti, tai — patvirtinti 
ką jaunuolis-ė išmoksta namuo
se”.

Kai viena Toronto gimnazija 
ypatingai pradėjo pasireikšti au
toriteto negerbimu, tinginiavi
mu bei vandalizmu, mokyklos 
mokytojų personalas priėjo iš
vadų, kad reikia imtis drastiškų 
priemonių, nes jie yra bejėgiai 
betkokiu kitu būdu kovoti su 
esamais nukrypimais. Tos mo
kyklos direktorius susumavo vis
ką sekančiai:

“Nėra prasmės jaunuolius ko 
nors mokyti klasėje, jei tas nie
ko bendro neturi su jų patirtimi 
namuose — jie to nepriima”.

žodžiu, kaip visos gėrybės 
taip ir blogybės prasideda na
muose. Kur tėvai randa užtekti
nai laiko išmokyti savo jaunuo
sius gerbti autoritetą, kur tiek 
mažiems tiek dideliems galioja 
tos pačios moralinės vertybės, 
betkokios rūšies nukrypimai yra 
retas dalykas. Iš kitos pusės, kur 
religija, tautiškumas bei kitos 
dorybės tegyvena tik viešose vie
tose, o ne namuose, vargu ar ga
lima tikėtis kitokio elgesio, iš
skyrus 'šaltą abejingumą tauti
niuose bei religiniuose reikaluo
se mūsų jaunimo tarpe. B.

Vyresnieji kviečia;

“Aš buvau pašaukta i mokyk
los direktoriaus kambarį. Ėjau 
su neramia širdimi, nes ten dau
giausia nusikaltėlius šaukia. Aš 
labai apsidžiaugiau, kai sužino
jau koks buvo tikras reikalas. 
Jie mane paklausė, ar aš sutik
čiau kaip karalaitė reprezentuo
ti mūsų mokyklą — Glendale 
High School varžybose Londo
ne gegužės mėnesį. Jūs suprato
te iš laikraščio, kad aš buvau iš
rinkta dėl to straipsnelio, bet jį 
liepė man parašyti, kai sutikau 
mokyklą reprezentuoti. Aš ne
blogai mokausi, dalyvauju spor
te ir orkestre, ir šiaip daug kuo 
užsiimu ir dėlto man rodos, aš 
buvau išrinkta.

Šitas laiškas nėra toks, kokį 
mergaitė, esanti dvyliktoj gim
nazijos klasėj turėtų parašyti, 
bet man retai pasitaiko rašyti 
lietuviškai, ir todėl kai reikia, 
man yra labai sunku.

Su pagarba Nijolė šernaitė”

Nereikalaukim 
daugiau privilegijų!

“TŽ” nr. 6 klausi, Drauge, kur mū
sų vieta? Tu taip pesimistiškai nusi
teikęs, net norėtum iš kultūringo pa
saulio išbėgti į primityvias tautas, 
kurios, Tavo nuomone, turi gerus 
nuostatus, taisykles. Abejoju, kad 
laukiniai geriau mus sutvarkytų, kaip 
mūsų kultūringi tėvai, mokyklos ir 
bažnyčios. Geriau, užuot kitus kalti
nę, pajieškokim kaltės savyje. Argi 
mums neaišku, kad mokinių pareiga 
gerai mokytis? Mokinies šviesesnei 
savo ateičiai. Antra, ar negaila ap
dilti tėvų, kurie nuo darbų sugrubu- 
siom rankom duoda mums dolerius. 
Ar mažai kamuojasi mokytojai, kol i 
mūsų nerūpestingas galvas ipompuo- 
ja žinių?

Labai nelaimingas jauties, kai tė-

soil patys atvykdavo, kartais netikė- 
į tai pasižiūrėti, kaip tvarkosi lietuviai 
' ir stebėjosi jų darbais. Jiems neaišku 

MU19 avanauv, rbuvo, kad darbai atliekami “be rango-
dypukai” iš Vokietijoje buvusiu k*lė turtams ir kainas. Buvo pavo- nio asmens — Lietuvių Caritas vardu. Vqm. Iškilo gražus ir švarus lietuviškas

* = Tįk ką perėmus užpirkimą iš M. Varo- kampas. Džiaugėsi lietuviai, deja, ne-
uecko, pastarajam iš šalies imta siūly- visi. Buvo tokių, kurie ir liūdėjo ... 
ti du ir trys tūkstančiai sv. uždarbio Kapelionas susilaukė iš kaikurių stip- 
už atsimetimą nuo pardavimo lietu- rios opozicijos.
viams. Bet doro žmogaus nusistatymo Kun. Kungys, svajojo apie persona- 
tos pagundos negalėjo įveikti ir jo žo- lines lietuviškos parapijos Įsteigimą, 
dis liko nesulaužytas. Mūsų gerasis arkivyskupas pramatė

Katalikai šoko turtą tvarkyti, re- tam ilgą ir gal nevisai palankią prote- 
montuoti ir ruošti patalpas būsimiems dūrą. Jis pasiūlė kurti čia bažnyčią 
Dievo namams. Kiekvieną šeštadienį koplyčios vardu su visomis bažnyti- 
virė čia darbas ir susirinkdavo daug nėmis teisėmis ir su Lietuvių Katalikų 

I savanorių talkininkų. Šiokiomis dieno- Centru. Tai esą atstoja parapiją ir jis 
mis irgi dirbdavo, kas galėjo, gautų galis pats tą teisę suteikti be jokių 

i nuo darbo atostogų metu, čia buvo ir; kitokių leidimų. Tai buvo geras lietu- 
savų mūrininkų, ir stalių, ir elektri- viams katalikams kurtis kelias.

į kų, ir šiaip darbininkų. Kurių darbų 1960 m. lapkričio 20 buvo didžio 
patys negalėjo padaryti, atidavė pada- džiaugsmo diena, kai tas pats arkivys- 
ryti už atlyginimą. Po vienų metų var- kūpąs pašventino šventove šv. Kaži- 
gų ir darbų nupirktų rūmų ir sklypo miero vardu ir pavedė ją naudotis lie- 
negalima buvo pažinti. Vietos arki- tuviams katalikams, 

. . x - • • vvskupas dr. Beovich ir vysk. dr. Glee-
į rūpestingas rankas. Bet jis nenorėjo, r

Adelaidė — P. Australijos sostinė, t 
Jos gyventojų skaičius — pusė milijo- 
no, o lietuvių per 1500. Si lietuvių tau-' 
tos dalis atsirado, kai išvietinti asmens

stovyklų ėmė emigruoti į kitus krak- iaus> kad netolimoje ateityje nekilno
tus. Patekti j Australiją reikėjo tik jamojo turto kainos nebebus jkanda* 
ryžto. Kiekvienas važiavo savo rizika,: mos-
nes čia nebuvo nei dėdžių, nei tetų, 
kurie galėtų bent pradžioje padėti pri
glausti pas save ar vieną kitą dolerį 
į ranką įspausti. Pirmieji atvykusių 
lietuvių rūpesčiai buvo — įsikabinti 
į nuosavą sklypą (jie tuo metu buvo 
pigūs), susikalti savo šeimai pastogę 
ir pradėti žmoniškai gyventi po pergy
ventų stovyklų barakuose vargų. Tais 
laikais buvo beveik neįmanoma išsi
nuomoti butą, ypač šeimoms su vai
kais, arba nusipirkti namą. Buvome 
dar varguoliai be reikiamo depozito 
pirkimams.

Pasitaikė auksinė proga, laimingu 
būdu atsirado galimybė palankiu bū
du nupirkti tinkamą turtą, kuris bu- 
vo būtinas svajonėms realizuoti.

Apie 2^2 mylių nuo Adelaidės mies
to centro yra erdvi ir švari miesto da- 

i lis — St. Peters. Plačios gatvės, daug 
medžių ir sodų. Maždaug prieš 3M; me
tų pravažiuoją matydavo didelius 2 
augštų mūrinius rūmus, kurie tada at
rodė apleisti, be šeimininkų ir be glo
bos. Juose kadaise buvo kolegija, o vė
liau didžiulis pastatas buvo paverstas 
baldų sandėliu. Vietos burmistrui ne-

Adelaidės lietuvių katalikų kapelio- patiko toks vaizdas ir jis ėmė spausti 
nu tuo metu buvo kun. dr. P. Jatu- savininką - bendrovę visą turtą iš pa
lis, šiuo metu gyvenąs Romoje. Su sa- grindų sutvarkyti, išvalyti ar perleisti 
vo motociklu jis aplankydavo visus. į Z __ "
Atvykusių vargai buvo jo vargai, o jų 7ia"būt’ų ikurta'kokia 'triukšminga 
džiaugsmai —- jo džiaugsmai. Jis lai- pasilinksminimo vieta. Bendrovė ne- 
kydavo lietuviams pamaldas Šv. Juozą- bUVo perdaug suinteresuota šiuo ob- 
po bažnytėlėje netoli miesto centro. Į i 
jas tautiečiai sekmadieniais susirink
davo ir čia turėjo progos savo tarpe 
susitikti, pasikalbėti, pasidalinti rū
pesčiais ir džiaugsmais. Lietuviškos 
organizacijos kūrėsi viena po kitos. 
Kun. P. Jatulio ir kelių pasišventusių

vo motociklu jis aplankydavo visus. (Nukelta i
skatindamas ne-
7 psl.)

jektu, kuris reikalavo remontų, ir pa
vedė ji parduoti vienam rusų tautybės 
žemės pardavimo agentui, šis pasiūlė 
rusų visuomenės veikėjams kurti čia 
rusų centrą. Suėjo rusų imigrantai ir 
tarėsi, bet kiek gaivu, tiek nuomonių, 

Kun. F. Jatulio ir kelių pasišventusių tad ir nenupirko. Mūsų tautietis M. 
lietuvių dėka pradėjo veikti vaiku-: Varoneckas, statybos rangovas turėjo 
čiams savaitgalio mokykla; susikūrė ir . su įuo agentu ryšių ir jam tasai pasiū- 
savasis teatras. . ,v . ■ lė ši turtą. Šis lietuvis pasiūlė kape-

Pradžioje visos lietuviškos veiklos iįOnui perimti ši turtą. Kaina labai 
centras buvo kukli salė prie Šv. Juo- prieinama — 6.000 australišku svarų.) 
zapo bažnytėlės, kurią kun. P. Jatuliui vientik žemė buvo verta tų pinigų, 
bei lietuviams pavedė J.E. vietos ar- Katalikai su kapelionu daug negalvo- 
kiyyskupas dr. Beovich, Nuo pat pra- jo nes iaimillga proga buvo aiški. Bė- 
džios iki šiol iš jo ir vėliau iš J.E. da, kad pinigu ižde tam tikslui nebu- i 
vyskupo dr. Gleesono lietuviai sušilau- vo visa eilė kataiiku paskolina reikia- 
ke tėviškos paramos ir lietuviškų rei-; ma depozitą. Kas šimtą, kas kitą, o V. 
kalų supratimo. Bacevičius — £600. Lietuviai katali-

Kiek apsitvarkę, lietuviai ėmė gal- kai su kapeiiOnu tą turtą ir nupirko ir 
voti apie nuosavą lietuvišką namą bei austra]u įstaigose užregistravo juridi- 
salę, o katalikai ir apie savo lietuviš- į 
ką bažnyčią. Visi lietuviai be išimties i 
prisidėjo prie namo pirkimo. Australų 
įstaigose buvo Įregistruota Lietuvių 
Sąjunga, kurios vardu ir buvo nupirkti 
Lietuvių Namai, reikalavę žymesnio 
remonto. Kuriam laikui praslinkus.!
kun. P. Jatuliui ir

Adelaidės lietuvių katalikų centras

Sukaktuviniai didvyriu metai
AL. GIMANTAS

"Išgerk vie
Jaunimas ir gera ir bloga iš

moksta iš vyresnės kartos. Obuo
lys nuo obels netoli' nurieda.

Kai aš buvau dar gimnazijoje, 
gyvenau Ontario prov. kaime. 
Ten buvo lietuvių tik kelios šei
mos. Mano draugai buvo to pa
ties amžiaus kaimynų jaunuoliai. 
Mes susitikę gerdavom tik Coca 
Cola ir kt. “minkštus” gėrimus. 
Anglai niekad nesiūlydavo deg
tinės, vyno ar alaus. Atvažiavau 
i Torontą studijuoti ir susipaži
nau su daugeliu lietuvių stu
dentų. Kaikurie' geria alkoholi 
ir rūko, kaikurie ne.

Gal perdaug rūko mergaitės. 
Man atrodo negražu. Kam joins 
rūkyti ir gerti?

Aš iki 20 metų negėriau nei 
alaus, nei, degtinės ir nerūkiau.

Toronte yra labai daug lietu
viškų parengimų. Retkarčiais už
einu Į lietuvių sales. Ir kas man 
ten nepatinka? Pirmiausia, visi 
labai geria. Kai sutinku senesnio 
amžiaus pažįstamą, tai tikras 
vargas. Jis tuoj pasisako, kad pa
žįsta mano tėvus ir išpasakoja

iq stiklelį!"
visas istorijas, kur jis tėvus ma
tė. sutiko ir gėrė. O paskui: “Ei
nam, vyre, prie bufeto, išger
sim po stiklelį”. Nors aš pasa
kau, kad negeriu, jis vistiek zir- • 
zia ir zirzia: “Gerk, gerk, gerk-; 
alus gerti sveika”, —• sako lietu
viai. Kitas pažįstamas senis dar 
įrodinėja: “Kai mes buvom stu
dentais Kaune, bačkomis alų 
gerdavom per studentų alučius”. 
“Gerk, vyras būsi”. Taip šneka 
į jaunimą viešuose ir privačiuo
se pobūviuose.

Jie galvoja, kad kiekvienas 
jaunuolis turi rūkyti ir kiša ci
garetes: “Užrūkykime”. Dažnai 
keli vyrai grupėje ragina gerti 
ir rūkyti jaunimą. Daug kartų 
buvau papuolęs į tokią lietuvių 
grupę. Jie visi galvoja, kad labai • 
gerai daro — parodo lietuvišką 
vaišingumą. Iš tikrųjų jie atbai
do jaunimą nuo bendravimo su 
senąja karta. Vėliau jie šaukia 
“Kur jaunimas?” Salėj mažai 
matėsi. Vyresniesiems gal sun
ku tuos bloguosius papročius už
miršti, bet nesistenkite juos per
duoti jaunimui. Studentas

vai retkarčiais prašo padėti namų 
apyvokoj. Berniukas turi tinkamai 
sutvarkyti baldus, mergaitė turi moti
nai padėti valgius paruošt, stalą pa
dengti, o jeigu tėvai laukia svečių, 
tai turėtų ir svečiams patarnauti, su 
jais pabendrauti. Tau atrodo, kad tė
vai iš mūsų perdaug reikalauja liep
dami padėt namų apyvokoj. Atsi
mink, Drauguž, kad laikas nestovi, 
mes nebūsim visą amžių berniukais ir 
mergaitėmis; atsistosim tėvų ir moti
nų vietoj. Tada labai reikalainga bus 
jaunystėj Įgyta praktika. Taip pat 
naudinga pasiklausyt retkarčiais vy
resniųjų kalbų, pagyvent jų rūpes
čiais, džiaugsmais. Argi nesmagu kar
tais matyt patenkintus tėvus, besisu
kiojančius tarp draugų? Kodėl mes 
taip egoistiškai galvojam, kad visos 
pramogos, džiaugsmai tik mums, o 
mūsų tėvai turi tik dirbti, kol su
kniubs po sunkia darbo našta? Atsi
minkim, kad nevisi jaunuoliai moko
si, nors jie gal labai norėjo mokytis. 
Jų tėvai turėjo geresnes sąlygas, bet 
vaiko nenorėjo leisti i mokslus. Jie 
norėjo gyventi sau, o mūsų naujųjų 
ateivių tėvai, perėję karo audras, sun
kią emigranto dalią, aukojasi mums, 
atsižadėdami daug ko. Man atrodo, 
Drauge, nereikalaukim šeimoj dau
giau privilegijų, nes ir taip daug jų 
turime, bet rimčiau pagalvokim apie 
pareigas, kurias turim atlikt kaip ge
ri krikščionys, geri sūnūs ir duk
ros, geri mokiniai. Tavo draugas

keletui liet, katali

Lietuvos paminklas Adelaidėje

Debesys virš mūsų galvų. II.

Kontrolės bokštai ir švyturiai
Šiandien Aras pradėjo savo 

pašnekesį, klausdamas ar girdė
jome sudužusio keleivinio lėktu
vo katastrofos priežastį? Prie
žastis gi buvo ta, kad tuo pat me
tu ir į tą pačią vietą leidosi ir 
kitas, mažas, privatus lėktuviu
kas, ir jiedu ore susidūrė. Mes 
piktinomės tokiu lakūnu, per ku
rio kaltę žuvo tiek žmonių. Ir 
mes visi žinome, kad aerodromai 
turi tam tikrus kontrolės bokš
tus, iš kurių susirišama su at- 
skrendančiais lėktuvais ir jiems 
duodami tikslūs nurodymai, ku
riame augštyje laukti eilės, kada 
ir kur nusileisti. Mažasis gi lėk
tuvas neturėjo priemonių susi
rišti su kontrolės bokštu* taigi 
lakūnas leidosi savo nuožiūra.

Panašų paskyrimą turi ir jūrų 
švyturiai.

— Pagalvokit, — sako Aras, 
kas būtų, jei žmonės su kontro
lės bokštais nesiskaitytų?

O ką darome, kai artėdami 
prie skersgatvio pamatome rau
doną šviesa? Kartais gatvės tuš
čios, pavojaus nesimato, o mes 
vistiek sustojame. Atsiranda 
žmonių, tų taisyklių nepaisančių, 
bet tokie kartais ir savo gyvas
timi už tai apmoka.

O kai važiuojame į nežinomą 
vietą, kodėl pasiimame žemėla
pį? Ar lengva būtų rasti kelią be 
jo? Aišku, rastume, bet daug 
tektų klaidžioti, gal net nuosto
lių pakelti. O kelią nurodyti ga
lėtų tiktai tie. kurie jį žino. Blo
gos valios žmogus ar paikas ant 
iuoko gal nurodytų klaidingą ke
lią. Taigi, kad lengviau būtų 
keliauti, susisiekti tie, kurie ži

no, ir žemėlapius mums padarė; 
pristatė rodyklių, kad žinotume, 
kur sukti, kur įdomesnės vietos, 
kur valgyklos, nakvynės, kur ge
riau, kur arčiau.

Kodėl jūroje, miškuose nau
dojamės kompasu? Kol jo nebu
vo žmonės klaidžiojo, kryptį spė
liojo. Taigi kažin kas, kažin ka
da padarė kompasą, ir šiandien 
mes juo aklai pasitikime.

— Žmogus, — kalbėjo toliau 
Aras, — visai, kaip tas keleivis, 
nuo pat gimimo pradeda savo 
gyvenimo kelionę.

Mažo vaiko pasaulis — namai, 
kiemas, tos vietos, kur tėvai jį 
nusiveda ar nusiveža. Jo darbas 
— žaidimas, darbo įrankiai — 
žaislai. Jo globėjai, kelrodžiai, 
kompasas, kontrolės bokštas — 
tėvai. Jie vaikui sako, kas gali
ma, kas ne. Jie turi patyrimo. 
Jei vaikas netiki, kad krosnis 
karšta — jis nusidegina pirštus. 
Jei netiki, kad ant upės kranto 
pavojinga žaisti — jis įkrenta į 
vandenį, arba mato, kaip tai atsi
tinka su kitais. Paima draudžia
mą peilį — įsipjauna, o kiek bū
na atsitikimų, kad dėl tėvų ne
apdairumo ir vaikų nepatyrimo 
mažieji užtrokšta, užsinuodija? 
Vaikas daug patiria, daug iš
moksta. bet juo tolyn, juo jo 
horizontai plečiasi.

Prieinama ribos, kad tėvai ne
beįstengia duoti viso to, ko au
gančiam reikia. Ateina į pagal
bą mokyklos. Jose vaikas susidu
ria su naujais savo gyvenimo 
švyturiais — mokytojais. Pasta
rųjų didžiausioji paskirtis — ug
dyti vaiko protą, duoti jam

Pakeista 13 klasės 
egzaminų tvarka
Universitetams ir tėvams pageidau

jant, Ontario prov. 13 klasės egzami
nų tvarkoj yra padaryta daug pakeiti
mų. Ikišiol abiturientai turėdavo 
laukti baigiamųjų egzaminų rezulta
tų iki vidurio rugpjūčio men. Kad 
būtų Įmanoma rezultatus paskelbti 
anksčiau, baigiamieji egzaminai nu
matyta pradėti vieną savaitę anksčiau 
— birželio 3 d.

Kiti įdomūs pakeitimai, nors jie ne
taikomi šiais mokslo metais, yra šie:

1. Nuo 1965 m. birželio mėn. vie
nas egzaminas raštu iš svetimos kal
bos vietoj dviejų.

2. Nuo 1966 m. birželio mėn. vie
nas egzaminas raštu iš biologijos.

3. Nuo 1967 m. birželio mėn. 2 eg
zaminai raštu iš matematikos, vietoj 
dabartinių trijų.

Pakeitimai egzaminų tvarkoje pa
reikalaus didelio pakeitimo laiko pa
skirstyme tų dalykų dėstyme, o taip 
pat ir daug naujų knygų.

Kaip Ontario švietimo ministeris 
W. G. Davis nurodo, šie pakeitimai 
pareikalaus daug kruopštaus darbo iš 
pedagogų pusės, jei norima, kad pa
teiktų žinių kokybė nenukentėtų. P.

mokslo žinių ir, aišku, auklėti. 
Tėvai ir mokytojai vieni kitus 
papildo. Gi tarp mokyklos ir na
mų yra dar didžiuliai plotai, ku
riuos jaunuolis pažįsta be tėvų 
ir mokytojų pagalbos, čia jau
nuolis, kaip tas lakūnas mėlyno
je padangėje, ir kaip tas laivas 
audringoje jūroje.

Niekas nežino kelio, jei juo ei
na pirmą kartą.

Pirmųjų žmonių žemėje paty
rimas tobulėdamas atėjo iki mū
sų. Šiandien šaukštas — papras
čiausia kasdienybe, o kada nors 
kas nors didžiavosi jį išradęs ir 
tuo pagerinęs žmonijos būklę.

Šią vasarą, liepos 17 d. sukan-- 
;ka 30 metų nuo transatlantinių 
; lakūnų, Stepono Dariaus ir Sta- 
sio Girėno - Girskio tragiško žu- 

Ivimo Soldino miške. Laikas, tie- 
isa. bėga nesugrįžtamai ir nesu- 
I laikomai. Su to laiko tėkme už- 
mirštin slenka ir tie įvykiai, tos 
datos, kurios buvo taip labai 
brangios ir mielos kiekvieno lie- . 
tuvio širdžiai. Jau visa eilė tikrai _ ___ _
didžios svarbos įvvkių mūsų tar- tų. Pasaulis per spaudą ir radiją žava. maišyta su smėliu, koše už- 

ipe prabėga beveik visai nepaste- "i-— — - .-------
'bėti arba prisimenami vis kuk- 
•liau. vis blankiau, f

Ar tik nepanašus likimas gre- 
; šia ir Dariaus-Girėno žuvimo me
iliniu paminėjimui? Tuo tarpu, 
i išskyrus atskiras žinutes iš Cika- 
’ gos, nieko nesigirdi iš lietuviškų- 
j jų kolonijų, kaip jos žada minėti 
i liūdnąsias, bet jau trisdešimtąsias 
; lietuvių tautos didvyrių žuvimo 
Į metines. Tiesa, tų liūdnų minėji- 
įmų mūsų gyvenime tikrai’nema- 
;ža. Mūsasis jaunimas vis dažniau

rankomis, kažkas nubraukė dul
kes ir per švarų stiklą ryškiai 
matėsi amžinu miegu besiilsincių- 
jų transatlantinių lakūnų veidai. 
Galvos, pošalmiais aptrauktos,

laikinosios sostinės, lietuviškųjų 
lėktuvų lydimas. Nešė didvyrių _____  r_______ _r______ ,
karstus karo aviacijos ir Lietuvos tad tesimatė tik patys veidai. Vei- 
Aero Klubo lakūnai. Lydėjo juos dų bruožai, balzamavimo kaukės 
60.000 žmonių minia: verkė tada paveikti, atrodė beveik vienodai, 
visa, o visa Lietuva. Negalėjusio- Taip pat ir per apatinę krūtinės 
ji atvykti laidotuvėsna. klausėsi dalį sunertos rankos. Kūno spal- 
.jų eigos prilipę prie radijo apara- va tokia savotiška, lyg švelniai ru-

irgi plačiai aprašė, iliustravo drą- tepta. Sukniubęs trumpai, maldai, 
šiųjų lietuvių lakūnų skridimą, 
jų žuvimą, laidotuves.

Visoj Lietuvoj miestų gatvės, 
gyv. vietovės, buvo perkrikštija
mos Dariaus ii- Girėno vardu, 
aviacijos eskadrilės, sporto orga- vas Ir šiandien’ kad? regis.'visa 
mzacijos. klubai, rateliai, būriai, tik vakąr buvo pergyventa. Kažin 
laikė garbe vadintis Dariaus ir .kur šiandien yra ir kur ilsisi did

vyrių palaikai? Jų atminimas, at
rodo. jau pradėtas minėti ir so- 
vietinamoje Lietuvoje. Reikia 
manyti, kad yra pasirūpinta ir 
Dariaus - Girėno kūnų tinkama 
priežiūra bei amžinojo poilsio

vėl tylomis ir niekieno nepaste- • 
betas, pasišalinau.

Bet tas įspūdis aplankius bene 
paskutinį, kartą žuvusius tautos 
didvyrius, yra toks stiprus bei gy-

ir šiandien, kad. regis, visa

Girėno vardais. Lietuviškasis jau
nimas itin pradėjo domėtis avia
cija. smarkiai kilo Lietuvos Aero 
Klubo organizuojami aviomode- 
listų. sklandytojų kursai-. Popu
liarėjo aviacijos šventės, aviaci- 

ske- nuolatine vieta.
. Liepos 17-oji. didvyrių žuvimo 
diena — metinės, jau netaip toli. 
Pats laikas pasirūpinti, kad 30- 

statytas didvyrių amžinam poli- osies metinės būtų paminėtos 
siui mauzolėjus. kuriame, deja, bent kiek įspūdingiau ir plačiau.

kų veikėjų už 18 mylių nuo Adelaidės 
pavyko nupirkti vienoj vietoj 4 skly
pus lengvomis išsimokėjimo sąlygo
mis, į kuriuos buvo perkeltas medinis 
namelis ir netrukus ten buvo suorga
nizuota vaikų vasaros stovykla. Ten 
buvo manyta ateity Įrengti lietuvišką 
senelių prieglaudą, šis turtas buvo nu
pirktas legaliai įregistruotu lietuvių 
Caritas vardu. Kun. P. Jatulis tuo me
tu galėjo tik svajoti apie lietuvišką 
bažnyčią, nes lietuviai katalikai dar 
nebuvo pakankamai stipriai susiorga
nizavę. Tačiau kun. Jatulio suorgani
zuotai katalikiškai veiklai stiprėjant, 
lietuviškos bažnyčios sumanymo gali
mumai didėjo ir laikas brendo.

Kun. dr. P. Jatuliui išvykus i Romą 
1957 m. rugsėjo mėn., jo vieton iš Mel
burno atvyko kun. J. Kungys. Netru
kus Australijos lietuvius aplankė iš 
JAV atvykęs J.E. vysk. V. Brizgys, 
kuris ta proga privačiai ir viešai ska
tino lietuvius katalikus pradėti rūpin
tis lietuviškos personalinės parapijos 
įkurdinimu, padrąsindamas juos jų 
svajonėse ir siekiuose. Adelaidės lie-

prikiša vyresniesiems, kad jau jos įienos 0 “Lituanicos” ok.- 
pats laikas bandyti užmušti hud- Veldros. su visomis detalėmis, net 
nąją praeiti ir pradėti daugiau nuiaužtOmis Soldino pušimis, ra- 
^'ver?!1 x.r P|?.nuoti ateičiai. Ta- garbingą vietą Karo Muzėjaus 

jCĮapis.-Y1.^1! liūdnųjų sukaktuvių saiėSe. Kauno kapinėse buvo pa- 
i visiškai kitu aidu viešumon sklin- , 
!da Dariaus ir Girėno meilė Lie- b . ...... ........
;tuvai. ypač jaunajai jos kartai. ;(jgi temperatūros svyravimų, ne- Yra mūsų tarpe visa eilė vyr. kar- 
kuri taip vaizdžiai išreikšta jų tęs-; gajima bUVo ilgiau laikyti balza- tos tautiečių, kurie, čia. Amėri- 
tamento žodžiuose — Jaunajai, muotų lakūnų kūnų Jie laikinai; koje. savo darbu yra prisidėję 
Lietuvai. Ju žygis tikrai gali pa- buvo pašarvoti medicinos fakul-i prie transatlantinio Dariaus ir Gi- 

teto pusrūsyje, koplyčioje. reno žygio, dalyvavo komitetuose.
Iki nepriklausomybės praradi-: vajuose, vienais ar kitais būdais 

mo taip ir nebuvo spėta tinkamai i rėmė skridimo pastangas. Tokie 
paruošti pastatytąjį mauzolėjų. ir į asmenys tikrai būtų mieli svečiai 
jame lakūnų kūnai tegalėjo ilsėtis ir galėtų gyvu žodžiu mums papa- 
tik ribotą laiką. Reikėjo ir vėL šakoti dar daugiau ir apie pačius 
karstus perkelti senojon vieton, lakūnus ir visą skridimui pasiruo- 
Mickevičiaus gatvėn. 1944 m. Šimo darbą. Be to. regis, yra tu- 
ankstyvą pavasarį teko įsmukti į rimas ir kronikinis filmas iš Da- 
medicinos fakulteto rūmus ir,! riaus-Girėno veiklos, pasiruoši- 
niekieno nepastebėtam, nusileisti mo ir. pagaliau, išskridimo iš Niu- 
į rūsį. Atrodė, kad koplyčios du- jorko lemtingajam žygiui. Šiais 
rys užrakintos, bet. paspaudus; sukaktuviniais metais toks filmas 
rankeną, jos lengvai atsidarė. Iš turėtų būti laukiamas ir rodomas 
pusrūsio langų, beveik palubėje būsimų minėjimų metu. Teko gir- 
esančių, buvo užtenkamai šviesos.

traukti ir uždegti jaunimą, kurio 
nemaža dalis, rasi, dar ir nebuvo1 
gimę, kai 1933 m. vasarą Ameri- 

' kos lietuviai lakūnai ryžosi išgar- ’ 
: sinti Lietuvos vardą prieš visą pa- ( 
i šaulį! Ir jie išgarsino, deja, labai i 
brangia savo gyvybių auka.

Kas prisimena anos liepos mėn. 
dienas Lietuvoje, sutiks, kad var
giai ar kada visa Lietuva išgyve
no tokį pakilimą ir tokias nuotai
kas. kurios reiškėsi Dariui ir Gi
rėnui pakilus iš Niujorko ir ku
rios lydėjo, kiek anų dienų sąly
gos leido, jų kiekvieną valandinį 
artėjimą prie Lietuvos krantų ... 
Šimtatūkstantinė minia J

Amėri-

dėti spėliojimų, kad ir Dariaus-
___ __________ ____ laukė:Pamažu, neslėpdamas susijaudini- Girėno iškilmingų laidotuvių fil- 
drąsuolių Kauno aerodrome ir mo. artėjau prie kelių laiptelių mo juostų turi Amerikos lietu- 
nesulaukdami. nerimaudami dai- pakylos, ant kurios ir buvo padėti viai - filmuotojai, O gal kartais 
navo: “Atskrend sakalėlis...” Jų abu karstai. Kojūgalyje dar buvo būtų galima gauti ir iš pasaulinės 
sparnai buvo atmušti į Soldino likę metaliniai laidotuvių vaini- kronikos gamintojų archyvų? Vi- 
pųšų viršūnes ir lieknus*liemenis, kai. kaspinai jau buvo išblukę ar sa kartu sujungus, būtų gražus ir 

tuviai katalikai su ramaūs ir tauraus i Vokiečiu “Derluft” bendrovės dingę. Karstų stikliniai viršūs ge- vaizdus Dariaus - Girėno žygio 
trimotorinis lėktuvas atskraidino roku dulkių sluogsniu padengti, dokumentas, būtinas visų mūsų 
žuvusiuju kūnus, suko rata virš i Tik prie didvyrių veidų, atrodo, dėmesio.

būdo kapelionu • klebonu kun. J. Kun- 
giu ėmė žvalgytis nuosavybės, tinka
mos parapijos centrui kurtis. Tuo me
tu ekonominio gyvenimo kilimas kraš-

LAKE MUSKOKA
375 pėdos gražios ežero pakrantės, 
smėlėta maudyklė, 8 kamb. gyvena
mas namas ir 3 kamb. vasarnamis. 
Tinka bažnytinei ar kitai gruninci 
organizacijai. Kaina $37.500. Telef. 
HI. 7-5041 arba rašyti: P.O. Box 4, 
Don Mills, Ontario.

Taigi iš lėto, palaipsniui, iš kar
tos į kartą atėjo įvairūs išradi
mai, papročiai, susikūrė tradi
cijos, žmonių savitarpio bendra
vimo nuostatai, moralės dės
niai ir t.t.

Auga gyvenimo gerovė, bet 
greta jos plečiasi ir blogis. Nau
ji keliai raižo žemę. Kartais pri- 
trūkstame žemėlapių dvasinei 
savo kelionei ir nepaisome kont
rolės bokštų.

Tokios buvo Aro mintys.
Mes jo netik klausome, bet ir 

kalbame, sakome savo nuomo
nę, statome klausimus ir pagrin
dines mintis užsirašome. V. L.

MOHAWK Furniture Ltd
2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 9-4444

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

J 11 h i

Reg. $8.75, dabar tik $6.35
galionas. Sutaupote $2.40.

e

hlISBlį^

Specialus priedas 
pritaikomas-emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35. 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

ir 137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 5374442

Dar turime pasilikusiu SPALVOTŲ DAŽŲ. 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

• Įvairūs kilimai.
• Naujausių madų sofos.
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai,
• Įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai.
• Virinio krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaiku baldai.
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.



Pa ver g to je tėvynėje
RINKIMAI Į ALGSCIAUSIĄ
TARYBĄ
Kovo 17 d. įvyko rinkiniai į sovie

tinės Lietuvos augšč. tarybą. I rin
kėjų sąrašus buvo įtraukta 1.858.920 
asmenų, bet balsavime dalyvavo 
1.857421.; Už komunistų partijos iš
statytus kandidatus* pasisakė tradici
nis 99,94 rinkėjų nuošimtis. Naujovę 
sudaro sausas “Tiesos” pranešimas: 
“Prieš kandidatus į deputatus balsa
vo 1.180 žmonių, arba 0,06 procento 
dalyvavusių balsavime rinkėjų skai
čiaus ..Tiek, tenka manyti, buvo 
įmesta į urnas sugadintų balsavimo 
kortelių, nes juk sovietinėje sistemo
je prieš kandidatus neįmanoma bal
suoti. Rinkimus atlieka pati komunis
tų partija, išsirinkdama kandidatus. 
Piliečių balsavimas yra tik sovietinės 
diktatūros komedija tariamos “de
mokratijos” vardu.

pramonės gaminiai — magnetofonai,

Milijoniniame mieste 6.000 lietuvių
Pasikalbėjimas su prel. J. Mendeliu V. ZALATORIUS
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L i etuviai paša u ly je

NUBAUSTI GROBSTYTOJAI
Kauno tiekimo kontoros tarnau

tojai, pasinaudodami fiktyviais važ
taraščiais, vogė šiferi, baldų kom
plektus, pianinus, elektr. skaitiklius, 
televizijos aparatus, ventiliatorius, 
ras. mašinėles ir kitus daiktus, ku
riuos vėliau parduodavo Kauno ir 
Druskininkų parduotuvėse. Mirties 
bausme buvo nubaustas kontoros bu
halteris Kajetonas Froškevičius ir 
sandėlio ved. Vaclovas Želnys. Konto
ros virš. Juozas Lesauskas ir vyr. inž. 
Juozas šalčius gavo 15 metų kalėji
mo. Jų bendrininkai nubausti mažes
nėmis bausmėmis. Minėtoji grobstyto- 
jų gauja buvo pavogusi už 40.000 rb.

PRARASTOS SILKĖS
Ekspedicinės silkių žvejybos bazės 

vadovybė blogai apskaičiavo finansus 
ir Lietuvos žvejybos laivyną šan. 
sausio mėnesį paliko be druskos ir 
statinių. Klaipėdos uoste 23 vidutinie- 
ji žvejybos laivai keletą dienų laukė 
druskos ir statinių, per tą laiką pra
rasdami apie 15.000 centnerių šiaurės 
Atlanto silkių. —vkst—

VĖL Į KAZACHSTANĄ
Kovo 25 d. Vilniaus radijo žinio

mis, vilniečiai išlydėję naują “sava
norių” — naujakurių ešaloną. Dau
giau kaip 400 žmonių grupė išvyko į 
plėšinių žemes, į Kazachstaną. Nauja
kurių tarpe buvę dešimtys statybinin
kų, mechanizatorių, gyvulių auginto
jų- E-

magnetola “Vaiva” ir kt. E.
ANTIRELIGINĖ PARODA
Vilniaus valst. un-to mokslinėje 

bibliotekoje atidaryta paroda, pava
dinta “Mąrksizmas-leninizmas apie re
ligiją”. Specialūs įkyriai buvo skirti 
“demaskuoti Vatikano politikai, kaip 
aršiausiam mokslo bei pažangos prie
šui”. Surinkti ir pasaulinės klasiki
nės literatūros kūriniai, smerkiantie
ji ir aiškinantieji, pasak Vilniaus ra
diją, “tariamąsias religijos šventą
sias tiesas”. Dar parodyta ir literatū
ra apie šiuolaikines religines-filosofi- 
nes sroves vad. kapitalistiniuose kraš
tuose. E.

ATEISTAI GYDYTOJAI
Į ateizmo propagandą Lietuvoje 

stengiamasi įtraukti kuo daugiau gy
dytojų. Rokiškio ligoninėje gydyto
jai suorganizavo ateistų sekciją ir 
pagal Vilniaus radijo kovo 19 d. ži
nias, buvo suorganizavę specialų va
karą. Sekcija organizavusi iškylą ir 
į Pandėlio miestą. Apie kovą prieš 
“religinius prietarus” kalbėdami, tie 
gydytojai dabar teigia, kad prieš 10 
metų atsidūrę ant operacinio stalo 
ligoniai žegnodavosi 30-50 žmonių iš 
šimto, o dabar tepasitaiko vienas ki
tas atvejis. Daroma išvada, kad ko
va prieš religiją jau atnešanti vai
sių... E.

TAUTYBIŲ MIŠRAINĖ
Iš miestų, Vilniuje stebime didžiau

sią tautybių mišrainę, nes iš išrinktų
jų 27 deputatų vos 15 turi lietuviš
kas pavardes, o 12 — rusai, ukrainie
čiai, lenkai ir kt. Jau lietuviškesnis 
Kauno vaizdas, nes iš 25 Kauno m. 
deputatų, atrodo, tik 4 ne lietuviai. 
Kaikunuose rajonuose atstovaujami 
tik lietuviai, bet pvz. Eišiškių raj., 
penkių išrinktųjų tarpe tik du lietu
viai. Taigi, “parlamentas” Lietuvoje 
jau išrinktas, jo rinkimai buvo įpras
tinio komunistinio — režisuoto lygio 
ir pats organas, su d. Paleckiu prieš
aky, tebus bolševikinės santvarkos 
tuščia, bereikšmė iškaba. Už ją “bal
savo” 99,94%. E.

Lietuvių Eenciklopedija šeštame pa
gal dydi JAV mieste Baltimorėje pri
skaito 6.000 lietuvių tarp milijono gy
ventojų. Sv. Alfonso lietuvių 
klebonas prel. L. Mendelis. turi
1.500 parapijiečių. Pagaliau vietinės 
Lietuvių Bendruomenės apylinkės 
pirm. J. šilgalis sako, kad į Vasario 
16 minėjimą šiemt teatėjo 250 žmonių.

Kaip ir visur kitur, vienas iš lietu
viškojo gyvenimo židinių yra parapija. 
Jai vadovauja energingas senosios kar
tos teologijos daktaras prel. Mende
lis, padedamas vikarų J. Antoševskio, 
A. Dranginio ir M. Vrabeko. Bažnyčia 
yra miesto centre, 114 W. Saratoga 
St., ir žinoma vietinių tarpe savo no- 
venomis Marijos garbei, čia laikomos 
septynerios pamaldos kaikuriais šio
kiadieniais.

BAŽNYČIA KAIP AVILYS
Nenuostabu tad, kad klebonas prel. 

Mendelis dirba išsijuosęs. Sunku iš jo 
išprašyti valandėlę pasikalbėjimui.

— šeštadieni turiu laidotuves, — 
sako. — Sekmadienį įprastas judėji
mas bažnyčioj. Ateik Tamsta pažiūrėti 
kas pas mus dedasi pirmadienį. Antra
dienį tas pats. Trečiadienis irgi labai 
užimtas. Ketvirtadienį ir penktadienį 
vėl novenos, — aiškina prelatas.

Pagaliau jis suranda šiek tiek laisvo 
laiko po savo vakarinių pamaldų pir
madienį 5.30. Skundžiasi, kad iš 600j
dypukų, kuriuos padėjo atkviesti į Prelatas L. Mendelis, Baltimorės lietu- 
JAV, retas kuris beateina į šv. Alfon-; vįų parapijos klebonas, kuris finan- 
so bažnyčią, nors vaikus dar atveža suoja Sibiro maldaknvgės nauja laida 
į parapijos mokyklą, kuri turi 130 mo-; lietuviu ir anglų kalbomis 
kinių.

— Per pirmus 6 mėnesius, kai at-į
važiavo, dar ateidavo Sumai. Vėliau į _ §t‘ai airiai, žydai savo kalba ne
prasigyveno, išsikraustė i priemiesčius kalba, o tautiškumą išlaikė šimtus ir 
ir nebenori atvažiuoti bažnyčion. Be \ tūkstančius metų.
to, jų dauguma į karjeras pasinešę, j 
Kažin ar čia patys geriausi Lietuvos' 
katalikai suvažiavo, — paabejoja gyvoj 
žvilgsnio, pilno veido ir stambaus 
dėjimo klebonas.

AIRIAI IR LIETUVIAI
Prelatas mano, kad tautybė yra 

jesnė už kalbą.

WINDSOR, Ont

TARPTAUTINĖSE PARODOSE
Pavasari Budapešte rengiamoje 

tarptautinėje mugėje eksponatų tar
pe bus Šiauliuose pagaminti dvira
čiai, Kaune gaminamos tekinimo 
staklės, dulkių siurbliai “Venta”, gin
taro dirbiniai. Damaske, Sirijoje, 
vykstančioje mugėje bus Lietuvos

AUKOJO TAUTOS FONDUI. — Va
sario 16-sios Šventės minėjime ir TF 
vajaus mėtų Windsoro ir apylinkės 
lietuviai aukojo Tautos Fondui:

Po $10: dr. V. Ablėnas, inž. St. Nai- 
kauskas: S7.50: B. Balaišis: po S5: V. 
Čiūprinskas, P. Januška. A. Juškaus- 
kas, Pr. Kairys. L. Leparskas. V. Pun-Į 
džius. V. ščensna. E. Zatorskis; po S3: į 
kun. D. Lengvinas. Z. Mistauskas. AlbJ 
Tautkevičius; po S2: B. Barisas. V. Ba- ’ 
risas. V. Kačinskas, M. Kizis, M. Šilins-r

Mielam Tėveliui Lietuvoje mirus.
SOFIJAI AUGAITIENEI su šeima ir 

ANTANUI BUDREIKAI
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

I. V. Ignaieiai

Mielus bičiulius —
ANTANĄ BUDREIKĄ,

ZOSE ir PETRĄ AUGAIČIUS bei jų šeimą, 
liūdinčius Tėvelio, uošvio ir senelio

JUOZO BUDREIKOS, mirusio Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame

A. K. Ratavičiai

tautinių šokių grupę, kuri dabar ruo
šiasi II,Kanados ir JAV taut, šokių 
šventei per liepos 4-tos savaitgalį Čika
goje. šokėjų vadovas B. Brazauskas. 
Retkarčiais pasirodo ir scenos mėgėjų 
būrelis “Svaja”.

Pasaulietiškas susibūrimo centras 
yra trijų augŠtų Lietuvių Namai 85! 
Hollans St. Visa bėda, kad šio miesto 
lietuviai gyvena toli nuo bažnyčios ir 
toli nuo savo salės. Nėra čia tokios 
koncentracijos kaip pvz. Čikagos Mar- 
quett parke.

TRISPALVĖ RAŠYTOJO KIEME
Šiaipjau susipratusių lietuvių ne

trūksta. Netoli Lietuvių Namų yra N. 
Kastenio rezidencija, prie kurios ple
vėsuoja JAV’ vėliava ir Lietuvos tri
spalvė — viena iš kelių vietų pasauly, 

jkur jos dar nenukabino. Nadas yra į 
angių kalbą išvertęs Baranausko 
“Anykščių šilelį”.

Gydytojų čia visas būrys: S. .Anku- 
das, H. Armanas, A. Klimas, J. Ku
dirka, J. Laukaitis, broliai A. ir H. 

j Levickai (Adolfas dantistas), P. Ma- 
jciokas (taip pat dantistas) ir J. Urla- 
kas. Gyd. Radauskas prasimušė net į 
Spring Road psichiatrinės ligoninės 

' vedėjo vietą. Ir jei gydytojai prie Lie
tuvių Namų Fondo neprisidėjo, tai 
prisidėjo V’. Velžys.

Šio milijoninio miesto pašto virši
ninkas yra taip pat lietuvis V. Lau
kaitis. Ber gal labiausiai Amerikoje iš
garsėjęs yra lietuvių kilmės J. Uni- 

• tas (turbūt Jonaitis), amerikietiško
jo profesionalų futbolo žvaigždė. Jis 

: žaidžia “Colts” komandoje. Deja, “Jo
naitis” lietuviškai nebekalba, kaip vie
tiniai tvirtina.

VISI KELIAI Į KAPUS
Trečias ir paskutinis lietuvių centras 

Baltimorėje yra K. Kačiausko laidotu
vių namai, 637 Washington Blvd. Šv. 
Alfonso parapijoj mirimų skaičius di
desnis už gimimų skaičių. (Klebonas 
sako, kad pernai turėjęs maždaug 50 
krikštų). Kačiauskas yra vienintelis 
lietuvis laidotuyių direktorius, todėl 
per jo koplyčią ir pereina keleiviai 
prieš savo paskutinę žemišką kelionę 
į Atpirkėjo kapines. Prieš dvi savai
tes pas Kačiauską buvo pašarvota ra
šytojo K. Bradūno motina.

Prelatas Mendelis mano, kad tautie
čiai Baltimorėje ilgiau neišsilaikys 
kaip kokius 25 metus.

— Jei Lietuva atgautų laisvę^ gal 
ir būtų didesnis susidomėjimas lietu- 

tarė jis.

JA Valstybės
R. MINKDNAS, statybos inž., gyve

nęs Cleveland?, prieš pusmetį išlaikė 
Ohio valstybinius 'egzaminus ir gavo 
teisę verstis privačia praktika kaip re
gistruotas inžinierius. Neseniai jis 
Ohio valstybės kelių departamente bu
vo pakeltas į projektų inžinieriaus 
postą. Dabar jis atsakingas už įvai
rių projektų — kelių, tiltų ir pan. sta
tybą šiaur. Ohio valstybės daly.

LIET. TAUTINĖS S-GOS Niujorko 
1-niojo skyriaus sus-me apie tuziną na
rių pareiškė norą įstoti nariais į Lie
tuvių Fondą, taip pat ir visas skyrius, 
kaip vienetas, įstojo į Liet. Fondą.

JANĖ K. JASINSKIENĖ kovo 31 d. 
atvyko iš Australijos ir apsigyveno pas 
savo tetą K. Sakalauskienę Woodha
ven, N.Y. J. Jasinskienė karo metu 
neteko savo vyro, Dancigo bombarda
vime žuvo jos sesuo, su kuria buvo iš
bėgusi iš Lietuvos, o Lietuvoje parti
zanų kovose su bolševikiniu okupantu 
žuvo jos trys broliai.

N. VALAITIENĖ, niujorkietė, tarp
tautinėj gėlių parodoj laimėjusi I pre
miją pakviesta vienos staltiesių gamy
bos firmos papuošti stalams birželio 
mėnesį. Taip pat vienos universalinės 
krautuvės vadovybė Baltimorėje pa
kvietė N. Valaitienę parodyti kaip su
tvarkyti krautuvės papuošimą gėlėmis.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
S-GA laisvajame pasaulyje turi 23 
skyrius su 1054 nariais, kurių 18 vei
kia JAV su 800 vyresniųjų. Kanado
je yra 4 skyriai ir jiems priklauso 113 
narių, Vokietijoj — yra 47 sendrau
giai, Australijoj — veikia Adelaidės 
ir Melbourne skyriai su 56 nariais,

Italijoj Romos skyrius turi 19 gariu, 
Prancūzijoj, Paryžiuje, 7 sendraugiai 
ir po vieną kitą yra P. Amerikos vals
tybėse. šiuo metu sendraugių s-gos 
pirm, yra prof. dr. J. Pikūnas.

J. BACHŪNO pranešimu, į Š. Ame
riką iš Australijos atvyksta koncertuo
ti solistė G. Vasiliauskienė. Ji žadan
ti suruošti visą eilę dainos koncertų. 
Viešnios koncertas Toronte numato
mas spalio 5 d., o Hamiltone — spa
lio 6.

Britanija
SIR KING HALL — KLUBO NA

RYS. Žinomas anglų rašytojas ir radi
jo bendradarbis Sir Stephen and Lady 
King Hall įstojo nariais į Lietuvių So
dybos Klubą. Ta proga, užsimokėda
mi nario mokestį, jie paaukojo vieą 
svarą lietuviškiems reikalams.

Sir S. King Hall turi gražią reziden
ciją netolimame Headley bažnytkaimy. 
Jis domisi pabėgėlių problemomis ir 
dažnai apie tai rašo anglų didžiojoj 
spaudoj. Orui atšilus, žada dažniau* su 
draugais atsilankyti Sodyboje.

Brazilija
LAUKIAMA IŠ LIETUVOS I BRA

ZILIJĄ GRĮŽTANT maždaug 1000 lie
tuvių, kurie prieš keferis metus arba 
būdami raudoni, arba komunistų pro
pagandos suvilioti iš Brazilijos išvyko 
į pavergtą Lietuvą. Kadangi jie dau
gumoje yra Brazilijos piliečiai, tai, 
Brazilijos vyriausybės pastangomis jie 
būsią sugrąžinti. Jau ir dabar po vie
ną kitą sugrįžta, parveždami žinių ir 
linkėjimii nuo pažįstamų iš Vilniaus 
ir kitur. Grįžusieji labai nusivylę rau
donuoju “rojumi”.

Paruošė Pr. Al.Kai sekmadienį po pamaldų ji vie
na moteriškė bažnyčios prieangyje už- 

į kalbina angliškai, jis atkerta:
su‘ — O kodėl Tu lietuviškai nešneki? 

Juk moki!
Prel. Mendelis šiemet finansuoja 

Sibiro maldaknygės leidimą: 3.000 eg
zempliorių lietuviškai ir 30.000 ang
liškai. Jam tai kainuos maždaug 
S3.000. Spausdina Putnamo seselės.

Mokykloj, kuriai vadovauja kazimie- 
rietė sesuo Cecilija, visi vaikai moko
mi poterių ir giesmių lietuviškai, šeš- 
tad. pr. mokyklos vedėjas yra A. Ra- 
džius, apie kurį klebonas sako: “Tai di
delis idealistas, pavyzdingas katali
kas”.

Turi Baltimorės lietuviai ir savo

ga-

vybe,

HAMILTON, Ont
VELYKŲ BOBUTĖ. — Vysk. Valan- Į LN V-BOS ANTRASIS POSĖDIS i 

čiaus šeštadieninė mokykla ruošia iš- j bal. 8 d. patvirtino vasario 2 d. įvyku- j 
kilmingą Velykų bobutės sutikimą, ku-' šio šokių vakaro apyskaitą su S30.45 į 

i ris Įvyks Atvelykio sekmadieni, ba-j nuostoliu. Tai buvo rekordiškai nepa- • 
landžių 21 d., 4 vai. p.p. Aušros Vartų

Pranešame, kad 1963 m. kovo 25 d.
Lietuvoje mirė mūsų mylimas, brangus, neužmirštamas 

sūnus, brolis ir dėdė 
buv. av. Itn.

JONAS VALYS (VALEVIČIUS).

Nuliūdę —

motina, sesuo ir
broliai su šeimom Hamiltone 

ir JAV

URŠULEI ŽUKAUSKIENEI mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui, 

sūnums — Albinui, Jeronimui, Kaziui, 
dukrai — Teresei Murauskienei bei ios vvrui 

ir visiems šeimos artimiesiems —
Toronto. Ont. Stasys ir Ona Dačkai

vykęs parengimas, i kuri parduota tik: 
21 Įėjimo bilietas. Panašūs atsitikimai i 
parodo, kaip sunku LN v-ba dirbti, kai 
jos nepalaiko mūsų visuomenė.

Pagrindiniu punktu šiame posėdyje j 
buvo lėšų telkimas. Paaiškėjo, kad 
naujų LN statyba dabar atsidūrė už
burtame rate. Jam pralaužti reikia 39 • 
narsuolių, kurie Įneštų į LN po tūks-' 
tantinę. Padėtis štai kokia-: lietuviai,; 
kaip susitarę, v-bos nariams atsako, 
kad duosią pinigų, kai prasidės staty
ba. Pradėti statybai reikia savų pini
gų S50.000. nes kitaip negauname 
S250.000 paskolos. Bal. 11d. ein. s-tose ■ 
buvo SI 1.000. Reikia dar S39.000. Kol į 
šių pinigų v-ba nesurinks, LN statyba : 
vargu ar prasidės gegužės mėnesi. Ne- į 
jaugi neatsiras iš mūsų tarpe 39 pasi- ■ 
ryžėlių?

Ir po šio posėdžio v-bos nariai steng- ■ 
sis iki geg. 1 d. surinkti po S2000.-

LN v-bos sekantis posėdis Įvyksta ši \ 
penktadienį, bal. 19 d.

LN KINO TEATRE DELTA šią visą 
savaitę du labai Įdomūs spalvoti fil
mai: “Nykštukas Tomas” ir “Grafoj 
Montekristo paslaptis”. Atsiveskime jų : 
pasižiūrėti savąjį jaunimą.

Nuo ateinančio sekmadienio, bal. 211
“Rasputi- j

Sk. St.!

kas, F. švabauskas, Ant. Tautkevičius, 
V. Vachauzas. po.Si: E. Baltulienė, V. 
Bernans, R. Dumčius, P. Eidukas, P. 
Karaiis, Ant. Kozulis, D. Kraniauskie- 
nė, P. Kraniauskas, J. Linkevičius, R. 
Puida, Z. Styga.

Iš viso suaukota S103,50. Gražu, kad 
šiais metais aukų Tautos Fondui yra 
daugiau nei 1962 m. Praėjusiais me
tais po šventės minėjimo TF vajaus 
metu aukojo: po S10: dr. V. Ablėnas: 
po S5: V. Čiūprinskas, L. Leparskas ir 
P. Januška, šios aukos spaudoje nebu
vo skelbtos.

Visiems aukojusiems už aukas Tau
tos Fondo atstovybė nuoširdžiai dė
koja. P. Januška, TF Įgaliotinis

ŠOKIŲ VAKARAS ruošiamas Wind- parapijos salėje.
soro Liet. Bendruomenės valdybos, i Įvairią programą su vaikais praves 
Įvyks šeštadieni, balandžio 20 d., slova- seselės iš Toronto. Bobutė atveš vi- 
kų salėje 2120 Byng Rd. kampas Te- siems vaikams dovanėles. Atvežti Ve- 
eumseh Rd. Vakaro pradžia 7 vai. Ren- hykų pyragai ir kiti dalykai bus par- 
gėjai stengiasi, kad pirmasis didesnio- duodami visiems atsilankiusiems už že- 
masto šio sezono vakaras patenkintų mą kainą. Bus kavutė ir kiti gėrimai, 
visus: pasirūpino gerą muziką, ruošia Įėjimas nemokamas. Pelnas — mokyk- 
turtingą, Įvairų bufetą ir laukia gau- j įos išlaikymui.
saus tautiečių atsilankymo. * Maloniai kviečiame visus mokyklos

LANKĖSI D AN KURAITIS.—Wind- ? vaikus, vyresnius bei jos dar nelankan- 
soro Liet. Bendruomenės valdybos pa- čius, tėvelius ir svečius gausiai atsi
kviestas. kovo 23 d. žinomas kėliau- *r lU0 Pa^^u Paremti mokyklos
tojas Dan Kuraitis padarė pranešimą j išlaikymą. Tėvų komitetas
apie savo kelionę Į Lietuvą. Pranešimą; VAJUS TAUTOS NAMAMS 104 sa- 
paivairmo filmu. Po pranešimo atšaki-: ... , . . ...
nėjo Į klausimus.’ Susidomėjimas pra- va,teJe dave S600 ir ?asieke S103 /0°" 
nešimu buvo didelis, nes visos žinios' Vyt. Ratenšpergeris, Harley. Ont.. itei-

• gaunamos iš keliautojų yra tikros ir kė $100 čeki antram LN šėrui, o J. Ša
be cenzūros. K. , rapnickas, turis LN $1000 bal. 8 d. LN

! v-bos posėdžio metu pasirašė dar $500 
čeki. Anksčiau žadėję Alb. Stankus ir 

•Algis Zbarauskas per Ant. Jusi įteikė 
čekius po S100. Taip pat žadėtą čekį 
$100 Įteikė Z. Gečas iš Brantford, ira- 

kararrv7k^7Jk^ gydamas nariu žmoną Eleonorą: Vi-
Bing St. Tecumseh Blvd, kampas. siems mūsų rėmėjams LN v-bos vardu 

I nuoširdus aciu.
Gili padėka Vyt. Peldžiui iš Paris,

VAKARAS. — Balandžio 20 d., 7 v 
v. Lietuvių Bendruomenė ruošia žie-i 
mos sezono užbaigimo vakarą. Kviečia-; 
me visus Windsoro lietuvius ir kaimy
nus detroitiečius gausiai dalyvauti. Va-

Kaip sutaupyti mokant pajamų mokesčius?
(Atkelta iš 2 psl.) tiems giminaičiams, gyvenam, mėnesius nuo mirusio mirties

ir’ištekėjusi tais pat metais gali į tiems užsieniuose, gali būti pa- dienos.
J ; Vengiant nereikalingų mokes-; 

gali Įrodyti dokumentais, čekiais čių. jei jūs tvarkote nėinkorpo;l 
ruotą verslą, tai jūsų patogumui i 

i verta Įsigyti arba savininko arba' 
į dalininko teises bei persitvarky- •

būti pareikšta kaip šeimos narys • reikštos, jei mokesčių mokėtojas 
ir tėvo ir vyro. ................. " • - - - -

Mokesčių mokėtojas, kuris ne-, etc. 
išlaiko savo žmonos (ir atvirkš
čiai), bet išlaiko vaikus, gali at-' 
skaityti pirmajam vaikui visą i

Ont., važinėjusiam su St. Bakšiu LN d., irgi du spalvoti filmai 
reikalais!" ; no naktys” ir "Karžygiai".

J ieško naftos
siauroje

Vasaros metu Dominion Ex- 
i plorers grupė numato vykdyti i

Mirė prof.
V. Sezemanas

Kovo 30 d. Vilniuje staiga mi
rė V. Kapsuko universiteto pro-Atskaitymai nuo mokesčių jdaiinink6 teises bei persitvarky-j ^7C13 “u"‘avv 7’7-ūsorius filosofas Vasilijus*Se- 

gCnnf)“ - ’“‘V* i idMdemius^š kaSkos bendro^11 ’ korPoracija—bendrovę (Kor-j^s gręžimus Bathurst saloje.jzemanas GijĄęs 1884 m gegužės

vatas, jeigu jie gyvena bute. iš-!ve$? kuri pati moka mokesčius, j 
laikomame mokesčių mokėtojo.; atskaityti nuo gautos sumos; ua 131cnuoiv ^is.amuinn.v Ha-, 
Vyras našlys, persiskyręs arba at- J?0.f "gi tam tiKros; ribos. Kve-<; gaĮba> Tuo keliu einant daUg mo-i . ", . • ,. ,, . .„
skirai gyvenąs, ir išlaikąs šeimi- be^0 mokesčių mokėtojas taip pat j kestiniu doleriu gali būti palikti SruPe dare gręžimą Melville sa- 
ninkę. taip pat gali nuskaityti galIvatskaityti nuo savo feder. mo-. versle ir panaūdoti dirbančiam i l°je, kuri yra 1600 mylių Į šiau- 
§1.000 plius įprastines vaiku . .C1". . provincijos, mokesčius. kapįtalui arba turtui plėsti, sko- rę nuo Calgary. Dirbo prie 15-30"

•įpagerinti. Nemkorporuoto verslo(12.543 pėdu gvli, bet nieko ne- 
;savininkas negali skaityti algos.! . . .. , , . „
mokamos žmonai, kaip neapmo-' rad°- Geologai spėja, kad salose 

įkestinamų išlaidų. Bet inkorpo-: po ledo kalnais yra didžiuliai naf- 
ruotas verslas gali mokėti akci- tos ištekliai, kurie gali padaryti 
ninko žmonai, 
ten dirbanti.

Jei jūs gaunate daugiau kaip 
25% jūsų pajamų iš kitų šaltinių.

lengvatas. Sugyventinės atveju 
atskaitymas nepripažįstamas.

Persiskyrusi ar atskirai gyve
nanti motina, jeigu ji yra vienin
telė vaiko išlaikytoja, kuri negau
na iš savo vyro jokių pajamų 
jiems išlaikyti, o tik sau. tada vai: 
kai skaitomi jos išlaikomi. Bet 
jei vyras parūpina butą ir duoda 
išlaikymą, tada vaikas skaitomas 
priklausomu ir nuo motinos ir 
nuo tėvo.

Kiti šeimos nariai skaitomi pri
klausomi ligi tam tikros ribos, jei
gu pilnai ar dalinai išlaikomi ir 
yra kraujo giminės su mokesčiu 
mokėtoju per vedybas ar Įsūniji
mą. Kiekvienas asmuo, kuris bu
vo pilnai išlaikomas mokesčio mo
kėtojo jo vaikystės metu, gali bū
ti pareikštas, jei jis ir dabar jo 
yra išlaikomas.

Kanados gyventojas, išlaikąs 
savo žmoną, gyvenančia užsie
niuose, gali nareikšti pilna san
tuokinį atsiskaitymą, iei tik jis 
gali irodvti. kad -siunčiamos su
mos ją išlaiko (net ir tada, kai 
suma Kanados valiuta nėra pasie
kusi pilno $1.000). Pašalpos ki-

Mirus a.a. U. ŽUKAUSKIENEI, 
velionės vyrui, sūnums, dukrai ir giminėms 

reiškiame užuojautą —

J. G. R. Telyčėnai
K. Baronas

Mieliems ŽUKAUSKAMS, 
mirus jų mamytei, 

reiškiu gilią užuojautą —

V. Buragas

Mieliems mūsų bičiuliams.

TĖTUKUI, ALBINUI, JERONIMUI ir KAZIMIERUI

ŽUKAUSKAMS

ir MURAUSKŲ šeimai

jų brangiai Mamytei mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —poracija paprastai yra sudaroma Tai kainuos virš 1 mil. dolerių. 130 d. Viborge"Mokslus gilinęs vi
ltų pačių asmenų su advokato ar-i Bus gręžiama iki 10.000 pėdų. įsoje eilėje universitetų, 1923 m. 
j ba prisiekusio sąskaitininko pa-: praejtą vasarą Dome Petroleum buvo pakviestas Lietuvos univer- 
. -11... rr.„ . siteto humanit. mokslų fak. filo

sofijos ord. profesorium. 1928 m. 
pakeltas į ord. prof. Antrajame 
bolševikmetyje jis buvo kelis me
tus ištremtas i Sibirą, iš kurio 
vėl grižo i Vilnių. “Tiesos” 78 nr. 
teigimu, velionis iki pat mirties 
aktyviai dirbo mokslini tiriamąjį 
darba. V. Sezemanas yra pratur 
tines lietuviu filosofija. Jis gili- bos atstovai J. Strazdas. H. Stepaitisj

mokėtojas, gaunąs pajamas iš už
sienio ir ten mokas mokesčius, 
yra leistas, jei ta valstybė turi su
tartis su Kanada, tas sumas pri- 
skaityti kaip sumokėtus mokes
čius.

Specialios grupės
Dvasininkai gali atskaityti tam______________ _____ ______ _

tikras kelionių išlaidas ir pragy-: kaip tų, kurie atskaito mokesčių i Yra Norman Wells prie Macken- 
venimo išlaidas, jei jis nėra ap- reikalams, jūs privalote mokėti i zie upės, bet jie atrasti dar 1920 
rūpinamas namais savo bažnyčios.! ratoinis pabaigoje kiekvieno me- metais

Ūkininkai ir žvejai gali imti j tu ketvirčio. Viskas turi būti su-i
penkerių metų pajamų vidurki, į mokėta ligi balandžio 30 d. sekan-;______ ________
kad išlygintų gerų ir blogu metūičiu metu. Bauda už nemokėjimą _

jei ji yra tikrai, Kanadą pirmaujančią naftos sa
vininkę visame pasaulyje. Kol kas 
tolimiausi šiaurės naftos šaltiniai

skirtumą. Į yra 6%.
Literatūros, muzikos ar dramos į Palūkanos mokamos vyriausy- 

veikalo autoriai gali išvesti savo'bės jums už permokėjimą mokes- 
pajamų vidurki už du ar tris me- čių — 3%. Jei permokėjimas yra: 
tUS. Į

Ginkluotų pajėgų karys, jei jis: du prieš' apdėjimą mokesčiu. ta-| 
gauna nedaugiau kaip $50 paja-jda gaunate 6%. (Šios pajamos yra; 
mų šalia savo karinės algos, neuž : apmokestinamos).
pildo mokesčių oareiškimo. Joj Jūs turite teise apeliuoti dėl J 
mokesčiai pakankami išmokant! mokesčių apdėjimo per 90 dienu.;

Visdėlto privalote mokėti apdė-

padarytas ryšium su jūsų skun-i

algą ’ . ,
Globėjas ar vykdytojas mirusio tus mokesčius per 30 dienų net: 

asmens testamento privalo užpil- jei yra ir apeliuota. C. Sc. 
dyti mokestini pareiškimą per 61 Iš “Canadian Homes Magazine”!

J. V. Raguckai

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo ištaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East. Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

nosi ir i gamtos mokslus, ypač 
biologiją. Parašė daug i. 
veikalu, paskelbė mokslinių str.

DELHI, Ont. Sault S. Marie, Ont.
ŠOKIAI SU ĮDOMIA PROGRAMA.' DĖL AUTOMOBILIO NELAIMĖS, 

ši šeštadieni, balandžio 20 d.. L. Ben-j ‘TŽ” 14 nr- buv0 paskelbta korespon- 
, • ta n i - • dencija. kuria perskaičius galima susi-druomene rengia Delhi vengrų salėje. daryU įspQdį gg tautietjs Stasys Grj. 

šokius su įdomia programa. Iš Toron- gelaitis buvo kaltas dėl eismo neįei
to atvyksta “Paramos” bankelio valdy- i mės. kurioje žuvo kanadietė moteris.

■ - ~ l Susisiekimo nelaimė tikrai Įvyko,
ir kt. su diskusine paskaita. Bus n g- moteris buvo užmušta, bet š.m. balan-

’ ■1*X rinėjamos sąlygos Įkurti lietuvių ban- džio 5 d. teismo tardyme (inquest) iš- 
mOKSlO , .. i niekiniir tai vietiniam/* **Rnnlt

Balandžio 2 d. palaidotas Karių s'tatymo reikatas.
kapinės^ Vilniuje. E.

Margučių paroda buvo sureng
ta Miunchene - Ludwigsfelde. Di
deli pasisekimą turėjo lietuviškie
ji margučiai; jų nuotrauka drau
ge su liet, lėle buvo Įdėta Bava-j 
rijos ir P. Vokietijos dienraštyje. I

keli šioje apylinkėje, kiek laikas leis.! aiškinta ir apie tai vietiniame "Sauk 
galbūt bus pagvildentas lietuvių namų 1 Star” parašyta, kad kitas vairuotojas

*___________ “J. Wilson užkliudė nelaimingą mote-
i Menine dali išpildys jaunieji Kle- 0 s_u Grigelai-
I ;cio automobiliu. Uz tai J. Wilson trau-t vai. šokėjai is Hamiltono. Bus geras kiamas (eis,nan pavojinga vairaVi.
orkestras ir veiks Įvairus bufetas. Ti- ~ 
kimasi gausaus dalyvavimo.

Apylinkės lietuviai prašomi perdaug 0 liudijimą apklausinėjime buvo at- 
nevėluotis. nes vykdant programą busi h fintas, 
laikomasi apytikrio punktualumo. Pra
džia 7 vai. vak. Bendruomenės v-ba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.009. mor. 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

mą. Tautietis St. Grigelaitis, jausdama
sis nekaltas net nepasiėmė advokato.

LIBERALŲ TVIRTOVĖ? Mūsų mies
te liberalas atstovas perrenkamas 8-tą 
kartą. Kaikunuose praėjusiuose feder. 
rinkimuose liberalai laimėjo tik su ma
ža persvara. Rinkimuose į prov. parla
mentą jau keliolika metų iš eilės per
renkamas konservatorių atstovas.

Kalbant apie partijas, tenka klausti: 
• kuris kitas Kanados premjeras, jei ne 
j J. Diefcnbakeris pakartotinai kėlė Pa
baltijo okupacijos ir sovietinio koloniz- 
mo klausimą? Be to. ar ne jis oficialiai 
pripažino Pabaltijo konsulus Kanadoj?

S.



• Tėviškės žiburiai Nr. 16. (692) ixw-

Vaikaiirrašytojai
KfflW METU Kultūrinėje veikloje

Mėgiamos knygos, tėvai ir doleriai
Mano manymu, knygutės V. Į jau mažai. Mes kaip tik buvome 

Nemunėlio “Meškiukas Rudno- geresni mokiniai už vietinius, 
siukas”, S. Džiugo “Neklauža-Į Mums abi kalbos buvo veik ly
dos”, “Keturi valdovai”, “Kiškų-; gios. Kol kas ir mano mažoji ne . 
čio vardinės”, Viktoro Simaičio f’ " v ................
“Vyturėliai laukuos”, J. Narūnės 
“Gintarėlė” ir S. Tomarienės 
“Saulės vestuvės” bene bus pa
čios tinkamiausios ir gražiausios 
tremtyje išleistos mažiesiems. Dvi 
paskutiniosios su vienu minusu— 
minkštais viršeliais.

Vaikų knygelių išleidžiama ne
daug, jų tiražas labai mažas; de
ja, ir tų pačių nesugebam iš
pirkt! ... Rašytojai turėtų at
kreipti dėmesį į tai, kad knygelės 
būtu netiktai gražiai ir tinkamai 
parašytos, bet ir gražiai bei gau
siai iliustruotas, patogios, pa
trauklios, kietais viršeliais. Be 
abejonės tokios idealios knygos 
kaina taip pat turėtų būt žymiai 
augštesnė, bet jei knygutė išpildo 
šiuos reikalavimus, nesigaili išlei
džiamų pinigų, perki su malonu
mu! Kad knygos būtų tokios, ko
kių čia pageidaujama, pirmoj ei
lėj mes, tėvai, turime ateiti rašy
tojams į pagalbą. Mes jas turime 
išpirkti! Taip pirmoj eilėj tėvai! 
Bet nuo jų neturėtų atsilikti joks 
sąmoningas lietuvis-vė, nes rem
tis vien tėvais būtų permaža. Ne- 
klysiu sakydama, kad beveik kiek
vienas suaugęs asmuo bent kartą 
per metus randa reikalinga, jei 
ne savo, tai svetimam vaikui nu
pirkti dovanėlę. Mes juk nuper- 
kam žaislą, drabužį ar saldumynų, 
kurių deja, jie tikrai nestokoja. 
Tai kodėl vietoj to, iš idealizmo 
ir susipratimo nenuperkam lietu
viukui lietuviškos knygutės? Pa
tiks ji ar ne, įvertins ar ne, o mes 
užsispyrusiai darykime savo! Pra
tinkime vaikus prie augštesnių 
bei vertingesnių dalykų! Pratin
kime juos prie knygų! Juk kas tie 
§2 per metus? Jei tokių sąmonin
gų lietuvių būtų didžioji daugu
ma. tai mūsų reikalas visiškai pa
gerėtų. Pakelkime tad nuotaiką 
mūsų vargstantiems rašytojams, 
pagalvokime apie juos tada, kai 
grįžę iš darbų patogiai ilsimės ar 
šiaip smagiai leidžiame laiką. Gal 
tuo tarpu jie savo poilsio valan
das skiria rašydami tai mažumai, 
kuri dar skaito ir knygos laukia... 
Nusistatykime tad visi ir mūsų 
šūkis tebūnie: lietuviukui dova
noju tik lietuvišką knygą!

Visai neseniai gavome kelias 
knygutes iš Lietuvos, jų tarpe ir tiražas? Pasitikrinkite ir sužino^

blogiau kalba už naujųjų ateivių 
vaikus, kuriuos Jūs laikot laisvai 
kalbančius lietuviškai. Ir nenuo
stabu. kad lietuviai vaikai kalba 
lietuviškai. Juk tai natūralu ir bū
tina. Nenatūralu, skaudu ir nesu
prantama, kai išgirsti lietuvius tė
vus, kalbančius į savo vaikus lau
žyta anglų kalba. Ir kas keisčiau
sia — jie mokyti, neblogai išsila
vinę ... Ar jie nesupranta, kad 
jie savo vaiką stačiai apiplėšia? 
Ar jie nenujaučia, kaip jie atrodo 
juokingi tiems, kurie gauna pro
gos iš šalies pasiklausyti iu lau
žytos kalbos? Bet gal ir čia vy
rauja mintis, kad “aš tai gerai 
kalbu, be jokio akcento, tik mū
sų kaimynai ir pažįstami ne”. Ma
žiau stebisi ir dėmesio kreipia pa
šaliečiai. girdėdami svetimą kal
bą. bet laužyta kalba tikrai su
kelia dėmesį ir net juoką. Būna 
nemažai atsitikimų, kad paskui 
užaugę vaikai, nemokėdami sū tė
vais susikalbėti savąja kalba, jų 
gėdinasi prieš savo draugus. Ne! 
užsitarnauja pagarbos tokie tė
vai iš sayo vaikų.

žinau kelias šeimas tikrų inte
ligentų. Jų vaikai puikiai kalba 
lietuviškai. Jauti malonumą ir 
garbę bendrauti su jais: maloniaie J Į uu Vz ii ai m. vuiaamo. ivtyxcuwija
palydi akimis šią pagarbos vertą j nemalonėjo priimti mano kritiškų 
seimą. Kartą gera pažįstama paša- pastabu. Po to praėjo pora metų 
koja nuvedusi savo sūneli pirmą- jr Vatikanas paskelbė perspėji- 
kart į šeštadieninę mokyklą. Mo-i ma ka(j Chardin veikalai rei

kalingi kritiško atsargumo, nes 
juose esą dviprasmiškumų ir net 
klaidų. Visdėlto de Chardin šali
ninkų netrūksta. Tai rodo pvz. 
neseniai išleistoji Herbert Kuehn 
knyga “Der Aufstieg der Mensch- 
heit”. Girdėti, "kad ir lietuvių in
telektualu tarpe esama žmonių, 
kurie de Chardin teorijai pritaria. 
Kadangi klausimas apie žmonijos 
kilmę yra vienas svarbiausių, tad 
savo ruošiamoje knygoje “Ėabu- 
lacion en filosofia y ciencia” jam 
paskyriau geroką vietą.

Mokslininkų apgaulė
Kad pažeminus žmogų, “moks

lininkai - fantastai” kartais nesi
drovi griebtis net grubios apgau
lės, kaip tai darė E. Haeckel ir 
kiek vėliau (1912) C. Dawson su 
savo “pusiau žmogum, pusiau 
beždžione",, tariamai rastu Pilt-

Pietų Amerikos lietuvių jaunimas šoka tautiniu* šokius H kongreso metu Urugvajuje, Monte
video mieste. r . .

Žmonės, beždžionės ir kiti padarai

Žvilgsnis ix tolimą žmonijos praeiti
Prieš porą metų vienas jaunas 

teologas lietuvis paskelbė straips
nį, matyti, inspiruotą jėzuito Teil
hard de Chardin, kuriame teigia, 
kad Dievas sukūręs Adomą ir Jie- 
vą. suteikdamas žmogišką sielą 
dviem gyvulio embrionam—dvy
nukam. Perskaitęs tą straipsnį, 
pasiunčiau atitinkamai redakcijai 
vertimą savo straipsnio, prieš tai 
parašyto ispaniškai, nes kaip tik 
tada buvau perskaitęs gal visus 
de Chardin veikalus. Redakcija

DR. J. MAČERNIS

kytoja vaikams paskaitė pasakėle 
ir klausė kuris ją gali atpasakoti. 
Neatsiradus ir mokytojai vis ragi
nant, pagaliau išdrįso* šios pažįs
tamos vaikutis. Jis, pasirodo, mo
kėjęs atmintinai tą pasakėle ir ją 
“atpylė” pažodžiui nustebinda
mas netik mokytoją, bet ir visą 
klasę. Jis buvo pagirtas mokyk
loje ir namuose. Jis visada sten
gėsi mokėt ir. kiek žinau, yra vie
nas geriausių to skyriaus moki
nukų.

Baigdama kreipiuosi į visus ge
ros valios lietuvius: atitaisykime 
klaida kol nevėlu — išpirkime vi
sas lietuviškas vaiku knygeles ir 
laukime naujų bei tobulesnių pa
sirodant. Augščiau išvardintos 
knygelės yra tikrai puikios — 
įsigykite ir įsitikinsite. Bet ar 
žinote kada jos išleistos? Koks jų

mūsų rašytojos, gyvenančios JA sįte kokioj apverktinoj būklėj yral dov.ne, Anglijoje. Daug paleoant-
V-hpęp Snnpę Tnmaripnpcr <*Tlrv<5 + ; nAl-™;n rnnnlncni nueidavo tai onaanlpi irV-bėse. Sonės Tomarienės: “Trys lietuviška knyga, net pati sėkmin-i ropologų pasidavė tai apgaulei ir 
lepūnai pagyrūnai” ir “Pasakų giausioji T.,..: ' I ‘ J ” ’ _ / '
sparnai”. Kadangi šitai rašytojai “Neklaužados” ir kt. Tad išnirki-1 tastinė literatūra apie pusiau bež- 
teko išgirsti daug karčių priekaiš
tų už tai, kad ji drįso savo knygas;

kain “Rudnosiukas”; jos dėka susidarė gana plati fan- ii m i -v. - _i_- I i; 4. ~
me; ios senokai guli ir laukia ’ džionišką žmonijos gyvenimą, tru- 

’ kusi gal milijonus metų. Jose M.
o t _____ i_______

I mienzo del Mundo”, Madrid. 1959 
m., smulkiai aprašo, kaip su mo

derniu techninių priemonių pa- 
~! galba pavvko išaiškinti, iš kokiu čia i °__ i./....

vaiKas girai pasagu personažus i jie buvo paruošti chemiškai ir nu- 
U’j aiskia lie.tuvlū kalba. Plokštele i gabenti i Piltdowne žvyryną. 
Tad gaji daugiau pasitarnautu kalbos i Skaičjau -r kRu autoriu f

tu uz Ietį, Ketu JI tupu mUsų! i gal milijonus metų, jose iVl.
išleisti okupuotoj Lietuvoj, tai’ Kalbėti apie lietuviškas vaiku Ęiaza. SJ. savo knygoje ‘El Co- 
sias knygeles perskaičiau ir per-L . . ....... -----
žiūrėjau su ypatingu dėmesiu, j ir nepammeti vienmte-i -
Na ir ką? Gražios pasakėlės dar lės vaikų plokšteles “Žirginėliai”■ - ...... - - -
gražesni eilėraštėliai .skoningi ir būtų tikras nusikaltimas! Ji ■ ■ Z
gražūs B. Demkuiės piešiniai. Jos i net daugiau kaip knjga, nes čia | ’yjyzčįu buvo paimti kaulai, kain 
pačios žodžiais tariant: “Aš rašau i vaikas girdi pasakų personažus - - • ..............
vaikams ir nesvarbu man kur jie ■...............................
gyvena, svarbu, kad skaito”. ’ _
ką turi daryti mūsų rašytoja, jei j atžvilgiu nei knyga ypač tiems; 
plačioj ir pasiturinčioj išeivijoj; vaikams, kurie silpniau kalba. Į 
nėra skaitytojų? Ar ji turi užkasti i Kaip įdomi toji ]’ 
savo talentą? Ar būti tokia opti
miste, kad savo rašinius laikytų 
archyve bei lauktu šviesesnių lab 
kų? Ar ji yra tokia turtinga, kad 
pati tas knygeles išleistų? (Mat, 
sunku rasti leidėją vaikų kny
goms. nes jų veik nieks neperka).

Taigi, S. Tomarienės knygelės 
be jokių priekaištų, nebent, kad 
ten esama nemaža sunkių ir ma
žiau girdimų žodžių. Aš pati ten 
radau keletą (manau, kad visai 
nenuostabu, nes aš nesu augusi 
Lietuvoj, bet išeivijoj). Bet tuo 
laiku viešėjo mano mama pas 
mus, ir žodžius man išaiškino. 
Man atrodo, kad mažiau girdimi 
žodžiai kaip tik padeda mums 
praplėsti mūsų kalbos žodyną, to
dėl skaitant knygas kalba geriau 
išmokstama. O gimtoji kalba vai
kui niekada nebus sunki, jei jis 
ją girdės nuo lopšio. Kaip jau mi
nėjau, buvau tik kūdikis, kai tė
vai mane išvežė svetur: aš neturiit 
sunkumų su lietuvių kalba, ne
bent tiek, kad mažiau už Lietuvoj 
augusius jos moku, žodynas siau
resnis. nes neturėjau progos lan
kyti lietuviškos gimnazijos. Netu
rėjo sunkumu ir didžiuma mano 
draugiu bei draugų. Turėjo sun
kumų tik tie, kurie savosios kai-; 
bos namuose nevartojo arba labai

i gaulės išaiškinimo aprašymus, 
n’lokšfelė “ net i Labai gaila’ kad daug raŠytoT4 

—v  ---- - . i J1 moka geriau valdyti plunksna, ne-mums suaugusiems, o ka kalbėti rti,
apie vaikai Pamenu kaip žvdėjo knt.skai vert.nh svetimas
manosios mergaitės akutės', kai i !r t.ode! labai dažnai pa- 
ii pirma karta klausė. Ji buvo su- s!rod« straipsniai ir knygos ku- 
Joiėta ir vis, dienele nraleido ncse kalbama apie žmogaus ve-žavėta ir visą dienelę praleido 
prie patefono ir net visą pirmąją getavima” daugelio milijonu me- 

po bd'-yje. Prieš 20-30 metų spė- 
kelis kartus per savaite.- dabar aPie geologinių laikotar-
karts nuo karto. Kas įdomiausia Pn? remesi laįa} netiksliais 
— ji ją išmoko atmintinai labai stebėjimais ir todėl palikdavo 
greitai ir pamėgdžioja plokštelės dau§ viei°s laisvai fantazijai. Per 
personažus labai jau vvkusiai. paskutiniuosius dešimtmečius ge- 
Gaila, kad tuo tarpu teturime tik ologimo-paleontologinio tyrineji- 
vieną plokštele. Kaip būtu gera; mo technika padarė didelę pazan- 
turėti bent desėtka ju! Bet ma- ga- pasinaudodama fizikos, che- 
nau, kad su plokštelėm kaip su > nujos ir astronomijos pasiektomis 
knygom — jei būtu ju didelis pa
reikalavimas. turbūt atsirastų 
daugiau. Kas jos dar neturi, nuo
širdžiai oatariu isigyt; vaikai ja 
tikrai džiaugsis ir jums patiems 
atneš daug malonumo.

Mama R. K.

žiniomis, šios pažangos šviesoje 
geologinių laikotarpių ilgis labai

George BEN, B.A, 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 

persikėlė 
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W 
Toronto 3. Ont. 

Telefonas LE. 4-8431

Mano nuoširdi padėka Davenporto apylinkės 
balsuotojams už jų paramą ir Davenporto 
liberalams, kurie padėjo šia pergalę atsiekti.

AČIŪ!

WALTER. L. GORDON
1177 BLOOR STREET WEST 
LE. 2-2552

ji rusų geologų tyrimai Franz Jo
seph saloje nustato, jog ir tenai 
prieš 8500 metų įvyko pleistoce- 
no-pabaiga ir hologoceno pradžia 
(Maskvos Mokslo Akademijos pra
nešimai, 1961). Pagal jų apskai
čiavimus, paskutinysis ledlaikis 
(Wuermiepse) truko 36-31.000 
metų, t.y. dar mažiau, negu ma
žesnysis Menghino nurodytasis 
metų skaičius.

Ar senovės žmonės 
buvo žmonės?
šis žymus tyrinėtojas Menghin 

rašo: “Neandertalio žmogus pri
klauso prie paleoantropinų. Mor
fologiškai paleoantropinas yra la
biau primityvus. Dauguma paleo- 
antropįnų liekanų priklauso pas
kutinio ledlaikio pradžiai ir prieš 
jį buvusiam tarpledlaikiui”.

Pagal Riazos veikalą (p. ’319), 
nuo paskutinio ledlaikio pradžios

sutrumpėjo, kaip tai labai plačiai 
aprašo J. Riaza minėtoje savo 
knygoje! •

Šimtai tūkstančiu metu
šiandien nebėra nė mažiausios 

abejonės, kad prieš kvaternaro 
laikotarpį nesama jokio žmogaus 
gyvenimo pėdsako. (Pleistocenas 
ir hologocenas — geologiniai lai
kotarpiai — sudaro kvatefnarą).

Oswaldo F. A'. Menghin savo 
knygoje “Origen y Desarrollo de 
la Especie Humana” B.A. 1958 m. 
rašo: “Pasiremiant astronomijos 
ir geofozikos apskaičiavimais, 
pleistocenas prasidėjo prieš maž
daug 600.000 metų ir pasibaigė 
8000 prieš Kristų. Eilė specialis
tų pleistoceno pradžios senumą 
sutrumpina iki 300.000. Taigi, ži
novų nuomonės labai skiriasi net į praėjo nuo 16 iki 24 tūkstančių 
šie artimiausio mums laikotarpio metų, o paskutinysis tarpledlai- 
atžvilgiu.

Įdomu, kad neseniai padarytie-

“DARBININKO” skyriuje “Kūrybos 
>riedas”, užsiminus apie sudedamas 
lemažas sumas literatūros premijoms, 
a! ne be pagrindo klausiama: "Bet 
ur premijos vaikų literatūrai, kur tos 
aikų literatūros organizatoriai ir lel
iojai? Vaikai — tai busimieji skaity- 
ojai. Juos reikia parengti ir Įvesti į 
nūsų literatūrą, kad nenueitų skaityti 
eitos literatūros”.

J. BARANAUSKAS, iš Sunderland 
Vlass.,. senos kartos ateivis, paaukojo 
>v. Antano gimnazijai, Kennebunkpor 
e, Me., vad. lietuvių pranciškonų, $500 
r dar pridėjo šimtinę dolerių pranciš 
eonų leidžiamų lietuviškų laikraščių 
paramai.

PR. NAUJOKAITIS parašė ir kny
gų leidykla “Vaga” 1961 m. Brookly- 
ne išleido romaną "Ilūžę tiltai”. Dabar 
kitas pedagogas —- Jeronimas Ignato- 
nis parašė romaną, spausdinamą 
“Draugo” atkarpoj” “Lūžiai”.

V. ALISAS, poetas, gyv. Brazilijo* 
turi paruošęs naują eilėraščių rinkim 

PATRICIA YOUNG, vancouverietė 
nors būdama likimo nuskriausta - 
polio ligos pažeista, bet labai gabi r< 
šytoja ir žurnalistė, parašė keletą km 
gų ir labai aktyviai bendradarbiauj 
spaudoj. Katalikiško savaitraščio “Ou 
Sunday Visitor” beveik kiekvienam nr 
ji paruošia vedamuosius. Pažymėtina 
kad Patricijos motina buvo lietuvė 
įdiegusi dukteriai gilų tikėjimą į Dif 
vą ir meilę Lietuvai. Žurnalistė ir ra 
šytoja P. Young su dideliu pietizmu

girdos, Skudučiai — J. Žilevičiaus ir 
A. Mažiulio, Skulptūra — J. Griniaus, 
Skvireckas, J., — R. Krasausko ir kt.

J. JABLONSKIS, M. LASINSKIS: 
Lietuvos TSR upių kadastras. III da
lis (Debitai, nuolydžiai, galingumai). 
LTSR Mokslų Akademija. Energetikos 
ir elektrotechnikos institutas. Vilnius, 
1962. 638 psl. Knygoje daug lentelių 
ir žemėlapių.

J. JABLONSKIS: Lietuvos TSR upių 
kadastro III dalies VI priedas. Kada
striniai grafikai. Vilnius, 1962. 191 psl. 
Didelio skersinio formato. Paduodami 
178 upių duomenys.

VILNIAUS Mokslų akademijoje įvy
to mokslinė fizikų konferencija. Dau
giau dėmesio skirta fizikos mokslo dės- 
.ymui mokyklose. Įsteigta fizikų drau
gija.

SOVIETINIO GYVENIMO ŽINO- 
VAS prof. Klaus Mehnert Mainzo aka* 
iemijoje pranešė apie Sovietijoje pa
sirodantį nelegalų literatūrinį leidi
nį — “Phoenix”. Leidinį tvarko jauni
nas ir jis aiškiai atstovauja fanatišką 
mtikomuniziną. Nelegalių literatų, po- 
jtų balsas galįs būti pavaizduotas to
na leidinio citata: “Išeikite ir sunai
kinkite dvokiančius krašto kalėjimus!”

VILNIAUS RADIJO STUDIJOJE 
:ovo 26 d. dainavo Maskvos konserva- 
orijoje besimokinanti Birutė Ahno- 
laitytė, anksčiau buvusi J. Gruodžio 

muzikos technikumo auklėtine. Jau- 
prisimena savo motiną lietuvę, o taip noji solistė per sostinės radiją daina- 
pat ir motinos tėvynę Lietuvą savo ras- vo ... rusiškai.
tuose- | MASKVOJE kovo 21-30 d. jvykusia-

KOTRYNOS GRIGAITYTĖS, Mairo- * me sovietų rašytojų ir kompozitorių 
nio metų poezijos laureatės, pagerbi- sąjungų valdybų plenume Lietuvos 1 _____ - __ T— “ ______ A f T' 1 C I 1 1^ 1muzikai atstovavo trys jauni kompozi

toriai: Bražinskas su savo nauju kū
riniu — sonata smuikui su fortepionu; 
Laurušas su romansais; konservatori
jos diplomantas Povilaitis su sonata 
fortepijonui. Lietuviams muzikams 
plenume atstovavo komp. Juzeliūnas ir - 
kiti. Plenume buvo kalbėta apie mu
ziką, kuria turįs būti formuojamas- 
ugdomas “komunistinės visuomenės 
kūrėjas”.

kis truko anie 60.000 metu. Taigi. 
(Nukelta Į 7 psl.)

Lilija Rizaitė ir Edvardas Zabiela Toronte deklamuoja “Jū
ratę ir Kastytį”. Nuotr. S. Dabkaus

mo vakaras numatomas surengti bir
želio mėn. pradžioje Newark, N.J. nau
joje šv. Trejybės parapijos salėje. Po
būvi organizuoja Liet. B-nės Newarko 
apyi.

J. KAPOČIAUS pareiškimu Čikagoj, 
greitai būsią užbaigti išleisti visi Krė
vės raštai.

PED. LITUANISTIKOS INSTITU
TE, Čikagoje, pradedamas dėstyti nau
jas kursas: Tautybės samprata ir tau
tinė individualybė. Siam kursui skai
tyti pakviestas kun. V. Bagdanavičius, 
MIC. Paskaitos pradėtos balandžio 6 
d. ir tesis šeštadieniais iki birželio 8 d.

Pr. Al.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 28 

tomas jau rišykloje ir netrukus bus 
pradėtas siuntinėti prenumeratoriams. 
Tomas apima Skara—Stoska. JĮ reda

gavo dr. J. Girnius, kuris taip pat re- 
I daguoja ir sekanti tomą. Nuo raidės S__ ______
redaguos dr. J. Puzinas. Svarbesnieji ■ jubįĮgjuį. 
28 tomo straipsniai: Skarga —P. Ra-i 
bikausko. Skautai - Br. Kviklio. Skir-1 nr. 4, 1963 m. balandžio men

i gaila :—Z. Ivinskio, Skitai — M. Gim-į Citizen, Citizenship projects. Išiei 
Ibutienės, Šklėrius - šklėrys — V. Viz- do Canadian Citizenship Branch.

Atsiųsta paminėti
Lituanus nr. 4. Straipsniai: M. Gim

butas, The Ancient Religion of the 
Balts; J. P. Balys, The more import
ant works on the Baltic States; Lazdy
nų Pelėda, Old Age ir kt. Numeris 
iliustruotas K. Zapkaus kūrinių nuo
traukomis.

Skautų Aidas nr. 3, kovo mėn., 1963 
i m. Sukaktuvinis nr. atžymėti 40 metų

Gyvenimas filmuose

KORNELIJUS BUČMYS, OFM
Su rimtimi bei orumu režiso- į save patį, savo praeitį bei sap- 

rius John Huston savo paskuti- nūs, Freudas randa nemaža pana
rname filme “Freud” pateikia šio šumų kaikuriose detalėse ir vie-
mokslininko biografijos iškarpą, 
supažindindamas žiūrovus ir su 
psichoanalizės studijų pradžia.

1885 m. Vienos ligoninėje dr. 
S. Freudas, nors dar tik 30 metų 
amžiaus; išdrįsta savo viršininkui 

idr. T. Meynert pareikšti skirtin-
Dainorėlis Z/Lėkz sakalėli"

Pirmosios JAV ir Kanados dai- deda užmiršti tėviškės dainas, iri ui. i. ivicynen, seniū
nu šventės. įvykusios 1956 m. Ci- tam prieaugliui, kuris mūsų dai- gą nuomonę histerijos prigimties 
kagoje. komitetas savo darbą gra- nu iš viso neturėjo progos tinka- atžvilgiu. Kitų gydytojų ir studen- 
žiai užbaigė išleisdamas populia-; mai išmokti. Pagal turinį, rinki- tų akivaizdoje profesoriaus viešai 
riaušių lietuviškų dainų rinkinį.; nio dainos suskirstytos į tris sky- išjuoktas, Freudas neranda pase- 
Tam Ijųvo pąnaudotas sips švęn-irius. I skyriuje “Lietuva, TėvyneIkėjų. Užsidegęs didžiu troškimu 
tės pelno likutis! dainas atrinko mūsų” sudėtos patrijotinės dai-i studijuoti dar neištirtą žmogaus
komisija, susidedanti iš sės.' M. 
Bernadetos, SSC, Jer. Ignatopio, 
J. Kreivėno. B. Mairkaičio, SJ, ir 
A. Skridulio.

Tai seniai lauktas ir labai rei
kalingas įnašas į mušti ęlainų Įi-

nos. Jų muzika yra V. Kudirkos,1 psichę, jis išvyksta Paryžiun, čia 
č. Sasnausko, St. Šimkaus, J. Freudas lanko prof. Charcot pa- 
Naujalio, J. Tallat-Kelpšos ir kt. skaitąs, kurių metu hipnozės pa- 
žodžiai daugiausia Maironio. II galba studentams aiškiai pade- 
skyrius “Supinsiu dainužę” apima monstruojama. kad liga gali būti 
daugiausia lyrines dainas. Vienos' ligoniui įkalbama arba sustabdo- 
jų yra liaudies dainos, kitos — in- ma. Grįžęs į Vieną, gydytojų audi-
« • ' « « • • « « • • ••• « J • « • V •.vięm.irdividualinių kompozitorių, kaip tor i j ai Freudas pateikia Paryžiu- 

' dainai; M. Petrausko, A. Vanagaičio, B. I je patirtas žinias, bet dr. Meynert 
ii. jžaįi- Budriūno ir kt. III skyriuje “Li-; tik_dar kartą viešai jį išjuokia, 
knygėįė nelį roviau ne viena” sudėtos mū-!

name atvejyje pasiektas išvadas 
bando pritaikyti kitam. Cecilija 
netik protiniai, bet ir fiziškai su
stiprėja ir grąžinama į normalų 
gyvenimą. Savo tyrimų duomenis 
sustiprinęs svarstymų išvadomis, 
Freudas dar kartą išdėsto gydyto
jų auditorijai savo naują teoriją. 
Rezultatai tačiau labai liūdni — 
visi jį išjuokia, neužtaria net iki 
šiol glaudžiai bendradarbiavęs dr. 
Breuer. Tai buvo sunki psichoa
nalizės pradžia. ,

Režisorius John Huston, pasi
rodęs su rimtos tematikos filmų 
eile: “The African Queen”, “Mo
by Dick”, “Heaven Knows”, Mr. 
Allison” ir kt., jau ir anksčiau 
yra parodęs dėmesio psichoanali
zės tyrimams. Tuoj po karo pasta
tytame filme “Let There be 
Light'’ jis kaip tik svarstė karo 
įvykiu psichiškai sukrėstų karei
viu atstatymą į normalias vėžes.

gos žpdyjė sakoįna, Kad 'knygėįė nelį roviau ne viena” sudėtos mū-! Praslinkus kiek laiko po vedy- Režisoriaus nuopelnas filme anie
skirtai dainuojančiam siu liuku su mergautinės - vestuvinės, dau- bu su Martha Bornays. Freudas jrreu~da__ tai sugebėjimas palai-

įsia liaudies dainos. į randa užtarėją dr. Joseph Breuer kvti publikos dėmėsi, žiūrovas
’ahekant muzikini šio rinkimo: asmeny. Susižavėjęs Freudo teo- dar prieš fdm0 pra<jžia žino nrie
•tinimą muzikams, eilinis dai-; rijomis, dr. Breuer jam pareiškia. kokj.j i§vadu Freudas prieis, bet

lietuviui. Is savęs gal galętui 
pridėti — lię(pviuF,'kuris jau

Priminimai
pasirūpinkite turėti aprauda

9 ‘ * ---

• JEIGU PAKEITETE DARBĄ, rūpestingai sekite instruk
cijas antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra Įpareigotas jums atiduoti.
• KAI JOS SULAUKĖTE SAVO 19-to GIMTADIENIO, jūs 
nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada , užsi
registruokite atskirai laike trisdešimt dienų, "kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimu fonna gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.
• KAI JŪS APSIVEDĖTE, šeimos inašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečiu vaikų draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite draudimo 
komisijai.

ONTARIO 
HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION ONTARIO

2195 Yonge St.
Toronto 7 

Ontario

inkas pasigenda dainų paly-;kad ir jis pats nemažai naudojas’ 
šiuo metu beveik kiekvienoje; hipnoze ir pastebi, kad viename 
noj „ , ‘ _ J. J
>, galįs akomponuoti pianinu i oalengvėjima vien tik išsakius sa- 
omplikuotas daineles, tad pa- vo ligos priežastis. Cecilija Koert- 
) gaidos būtų labai pravertu- nėr—jauna, pusiau paralyžuota

je jau yra bent vienas as-Į histerijos atvejyje ligonė jaučia įtaniDa

L 
bandymų ir tyrimų kelias Teteik
tas sudominančiai, su tam tikra

Prisilaikant kiek galint ištiki
miau istorinių ir biografinių duo
menų, filmo tekstą naruose 

r Wolfgang! moteris, yra varginama taip Pat; ch^rles Kaufman i 
idesniais kiekiais šis vertin- ir nemigos, iš dalies akla. Kiek Hein’iart 
leidinys gaunamas Lietuvių laiko abu gydytojai jungtinėm jė- A 

ekologijos Archyve, g'''*"’-—J- j-•= »=-
»t 56 St., Chicago 36, Ill.,'padėti, kol pagaliau ji paliekama 
L Lietuvos gener. konsulas!vien Freudo priežiūroje, 
igoje yra paskyręs tam tikrą! Gydydamas Ceciliją ir vis la- 
ųnpliorių kiekį mokykloms biau gilindamasis į jos pareiški- 
lokamai. Gen. konsulo dr. J.!mus, Freudas vėliau atmeta hip- 
lidzino įstaiga Kanadoje Ka- nozės metodą ir naudojasi vier 
os lietuvių mokykloms skir- jos pokalbiais pilnoje sąmonėje 
egzempliorius paskirstys per prisiminimais bei sapnų atpasa- 
;to valdybą. A. R. i kojiniais. Žvelgdamas taip pat ir

Pagrindiniu artistu tarpe ynač
2345 g°m bando ją atstatyti i normalią pažv„ėtini Montgomery Oi«

B ALTI NIA t
GP2-5

KOJINIS,

perteikiąs Freud asmeni. ir Su
sannah York kaip sergančio i i Ce
cilija. įdomu matyti dr. J. Brok
er vaidmenyje aktorių 
Parks, kurs maždaug prieš de
šimtmetį muzikiniu filmu eilėie 
atlikdavo visiškai skirtingą daini
ninko Al Jolson rolę.

Filmo eigoje navaizduoti hin- 
nozės pavyzdžiai buvo realiai 
įvykdyti profesionalų gydytojų 
Miunchene.

Ypatingo pagyrimo nusinelno 
Douglas Slocombe fotografiia. 
vilme pavartotas trejopas foto- 
rafavimo metodas pagal tai, ar 

pateikiami dabarties vaizdai, ar 
apnai, ar praeities prisiminimai. 

Ypač prisiminimų nuotraukose is- 
•vškinamos tik tos detalės, anie 
- uriaš pasakojąs asmuo daugiau 
’■•risimena. kitoms naveikslo da
lims liekant lyg rūke.

Filmas dėl savo turinio ir 
svarstomo dalyko rimties patar 
tinas vien tik subrendusiems žiū
rovams.



Mann & Martel w
Lietuvių studentų

žinios

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255
BLOOR — QUEBEC
$19.700 pilna kaina, mūrinis 12 

kambarių gerai sutvarkytas na
mas su plačiu įvažiavimu ir vie
ta trims garažams, trys moderniš
kos virtuvės, dvi vonios, gerai 
Įrengtas rūsys, arti Bloor.

BLOOR — HIGH PARK
$10.700 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

SCARLETT RD. — EILEEN
$2.500 įmokėti, gražus mūrinis 7 

kambarių per 2 augštus namas, 
11 metų senumo, 4 kambariai pir
mame augšte, 2 moderniškos vir
tuvės. 2 vonios. Garažas ir platus 
Įvažiavimas. Arti susisiekimo ir 
kraut. Pilna kaina tik $15.400.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.800 įmokėti, 8 kambarių per 2 

augštus, mūrinis namas su gara
žu ir plačiu įvažiavimu, 2 moder
niškos virtuvės, moderni vonia, 
dideli kambariai, vandeniu alyva 
apšild. Graži vieta ir arti visko.

WEST MALL — ETOBICOKE
$1.500 Įmokėti, 7 didelių kambarių 

mūrinis bangalas' su privačiu įva
žiavimu (4 miegami). Viena sko
la balansui, mėnesiniai mokėji
mai tik $87. Tuoj galima užimti.

BLOOR — SWANSEA
$14.600 pilna kaina, 5 kambarių, 

mūrinis atskiras bangalas, ga
ražas, vandeniu alyva apšildomas, 
viena skola balansui. Tuojau ga
lima užimti.

BLOOR — JANE
$16.500 pilna kaina, 7 kamb. per 2 

augštus, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, mo
derniška virtuvė, vandeniu alyva 
apšildomas, visai arti Bloor.

INDIAN RD. — HIGH PARK
$7.900 įmokėti. Mūrinis 4 butų at

skiras namas, viso 17 kambarių. 
Pirmam augšte 6 kamb. su atsk. 
įėjimu. 3 mūr. garažai, privatus 
geras įvaž. Vandens alyvos šild., 
naujas pečius. $300 pajamų mėn. 
plius 6 kamb. atsk. butas savinin
kui. Geras pirkinys, geroj vietoj, 
žema kaina.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS Lietuvių skautų 
veikla

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ šv. Jurgio šventės 
proga vyksta vadovų-vių suvažiavimas 
997 College St. skautų būkle. Dalyvau
ja visi priklausą brolijai ir seserijai; 
laukiami ir akademinio sąjūdžio vado
vai. Atvykę iš kitų kolonijų ir vietiniai 
registruojasi nuo 9 vai. ryto. 10 vai. 
prasideda posėdžiai: skaučių — Prisi
kėlimo muzikos studijoj, skautai — 
skautų būkle.

Į suvažiavimą atvyksta pirmijos 
pirm. s. A. Dundzila, V.S.v.s. Zailskie- 
nė, V.S.B.S. Br. Juodelis ir Kanados 
rajono vadeiva s. St. Naginionis. Jie 
padarys pranešimus, kurie bus visiems 
suvažiavimo dalyviams įdomūs. Vaka
re bendra arbatėlė — laužas.

Sekmadieni 10 vai. Mišios Prisikė-

XIII-jų Š. AMERIKOS LSŽ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

CLEVELANDE
Šį savaitgalį, balandžio 20-21 d., Cle- 

velande Įvyksta Š. Amerikos krepšinio 
ir tinklinio pirmenybės. Visos krepši
nio rungtynės vyks Western Reserve 
Universiteto ‘'Adalbert Gym” (3 aikš
tės) ir Cathedral Latin High School 
salėse. Krepšinyje varžysis: 7 vyru ko
mandos, 9 jaunių A, 4 jaunių B, 4 
moterų ir 5 mergaičių A. Pagal iš
trauktus burtus ir lentelės tvarką ko
mandos susitiks sekančia tvarka: 1. 
vyrų grupėje: Waterburio Gintaras 
gauna laisvą, Lituanica žais su Žaibu: 
Neris su Brooklynu; Aušra su Čikagos 
Aru; 2. jaunių A grupėje: Žaibas — 
Lituanica II nugalėtojas žais su Wor- j  ----- - — --------- -
chesteriu: Lituanica I su Aušra; Aras i limo bažnyčioje. Visokio amžiaus ir 
su Nerim ir Detroito Kovas su Ha- laipsnių skautų-čių dalyvavimas būti- 
miltonu; 3. jaunių B grupėje: Litua nas tvarkingomis uniformomis. Renka- 
nica su Aušra ir Aras su Žaibu: 4. mo
terų grupėje: Aušra su Žaibu ir Vytis 
su Nerimi; 5. mergaičių A grupėje: 
Aušra gauna laisvą; Žaibas su Nerim 
ir Vytis su Sakalu.

BEVEIK VISŲ TORONTO UN-TO 
FAKULTETŲ studentai nuo balandžio 
mėn. 15 d. yra paleisti pavasario egza
minams. Vieni pradeda tuoj po Vely
kų laikyti egzaminus, kiti — balandžio 
pabaigoj. Egzaminus laikys 15.000 ■ 
20.000 studentų. Kaip studentai, taip 
ir universiteto mokomasis personalas 
pergyvena tikrą rugiapjūtę.

COOKSVILLE — TORONTO PRIE
MIESTY bus steigiamas dar vienas 
universitetas — pareiškė Ontario prov. 
švietimo ministeris W. Davis. Pirmoj 
eilėj bus Įsteigtas humanitarinis fa
kultetas — arts and science.

Scarboro universitetas irgi jau yra 
organizuojamas. Galvojama mokslą 
pradėti 1966 m. Reikėtų steigti nau
jus un-tus kaip galint greičiau, nes 
tūkstančiai abiturientų dėl visokių 
priežasčių negali patekti į universite
tus, ypač tie, kurie turi žemesnius pa
žymius.

STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ RE
KOLEKCIJOS Prisikėlimo parapijoj 
praėjo gana sėkmingai. Dalyvavo apie 
35 studentai ir apie 50 moksleivių. To
kios atskiros rekolekcijos parapijoj bu
vo pirmą kartą. Reikia tikėtis, kad jos 
bus dar sėkmingesnės sekančiais me
tais.

ARŪNAS ŠLEKYS, žinomas sporti
ninkas, lankąs St. Michael’s gimnaz. 12 

j klasę, pr. sekmadienį dalyvavo disku
sijose televizijoje 9 kanale. Diskusijo
se nagrinėjama profesijos pasirinkimo 
klausimai. Jos vyksta kas sekmadienį, 
4 vai. p.p. 9 televizijos kanalu.

MANITOBOS UNIVERSITETO 
STUDENTAI, likę antriems metams, 
turės mokėti specialų mokestį apie 
$100-$150 daugiau. Toronto universi
tetas žemesniuose kursuose nelaiko 
antriems metams. Neišlaikei — užleisk 
vietą kitam.

Kas naujo
Užsienio kapitalas Kanadoje 

vis dar didėja. 1962 m. vien tik 
iš JAV Kanadon Įplaukė $282 
mil. Tą sumą sudarė ne inves
tuotojai, bet daugiausia savival
dybių, provincijų ir Įvairių Įmo
nių skolos.

Perkeliamosios pensijos bus 
Įvestos visoje Kanadoje. Ikišiol 
darbininkas, mokąs pensijų fon- 
dan vienoje darbovietėje ir per
sikeldamas i kitą, prarasdavo sa
vo pensiją ir jam būdavo išmo
kama Įmokėta suma. Dabar, kei
čiant darbovietę, pensija bus tę
siama toliau. Ją tvarkys valdžios 
organai. Panašus Įstatymas jau 
priimtas Ontario prov.

Komunistinė Kinijos spauda, 
komentuodama Kanados rinki
mus pažymėjo, kad rinkimai bu
vo tik kova, ar Kanada priklau
sys nuo Britanijos (konservato
riai), ar nuo JAV (liberalai). Ne
priklausoma Kanada neegzistuo
janti.

Kanados vakaruose prancūzai 
turi dienrašti “L’Evangeline” 
Monctone, N.B. Laikraštis jau 
eina 74 metai; paskutinius 14 m. 
leidžiamas dienraščiu. Jis yra 
ryšių palaikytojas tarp prancūzų 
kilmės kanadiečių, gyvenančių 
tose Kanados srityse. Tiražas — 
10.000.

Kanadoje?
Naujųjų demokratų.kandida

tas Į fed. parlamentą D. Middle
ton, pralaimėjęs rinkimus To
ronto York West apylinkėje, pa
reiškė išvykstąs iš Kanados ir 
paliekąs, anot jo, tą “sick socie
ty”. Vietinė spauda stebi, kur 
jis išvyks.

Slaugių trūkumas Kanadoje 
yra viena didžiausių ligoninių 
problemų. Daugelis slaugių, bai- 
gančių mokyklas, išvyksta į JA 
V-bes, kur gauna žymiai dides
nius atlyginimus. Įvedus valdinę 
ligoninių apdraudą, tas trūku
mas dar labiau jaučiamas.

Kvebeko teroristus, pasivadi
nusius Išlaisvinimo Frontu — 
“Front de Liberation Quebe
cois” perspėjo policija ir pareiš
kė, kad imsis griežtų priemonių 
jų terorizmui sudrausti. Jau bu
vo atrasta pas juos namuose ga
mintų bombų ir kitokių ginklų.

Už loterijų įvedimą Kanadoje 
pasisako vis daugiau miestų sa
vivaldybių, kurios surinktais pi
nigais galėtų įvykdyti daug nau
dingų projektų. Nors “Irish 
Sweepstake” yra nelegalūs Ka
nadoje, bet vistiek tūkstančiai 
žmonių perka bilietus, mokėda
mi po $3. Prieš panašių loterijų 
Įvedimą Kanadoje pasisako dau
giausia Įvairios religinės sektos.

KLB solidarumo įnašai
krašto valdyba nuo praei- 
Otavoje ligšiol yra gavusi
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

Nepolitiniai ėjimai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kai atitinka profesinius reikalavi
mus savo balso ir kalbos kultūra. 
Tačiau ir mažiau Įgudusiam kal
bėtojui klausytojas yra nemažiau 
dėkingas už šiltą -ir nuoširdų to
ną. Neperseniausiai pasirodė ir 
moteriškas pranešėjos balsas. Tai 
turbūt iš viso pirmiena Vatikano 
radijo programose.

Iš tiesų, tos valandėlės šiuo 
metu teturi tik vieną trūkumą, 
būtent, nėra pakartojamos. Turė
ti tokius pakartojimus būtina. 
Juk jeigu ir nebūtu sovietinių 
trukdytuvų, tai lieka atmosferi- 
nės kliūtys. Pagaliau, nevisada 
tuo laiku patogu pasiklausyti. Šio- 

■ mis eilutėmis tebūnie leista per- 
; duoti ši kuklų klausytojų pagei
davimą, kad bent vienas toks pa-

i įrengimų projektais. Visi tie projek- kartojimas būtų Įvestas.
' - - ■ - - - - Vatikano radijas ir toliau skel-

mingą sueigą. Vieta bus paruošta ša- bia Lietuvai prisikėlimo ir švie- 
, . SoSnės ateities vilti. O tatai mums 

ir svarbiausia.

si salėje 9.30 vai. Po pietų 4 vai. šv. 
Jurgio minėjimas — sueiga-laužas, o 7 
vai.—40-ties metų sukaktuvinis “Skau
tų Aido” koncertas — muzikos ir li
teratūros vakaras. Programoje: dr. H.

Aušros komanda žaidžia: jauniai B Nagys, sol. L. šukytė, sol. V. Verikai- 
9 vai.; moterys 9 vai.: jauniai A 11 tis, smuik. S. Kairys, muz. D. Skrins- 
val.; vyrai 12 vai. ir mergaitės tur būt į kaitė. Nepraleistom šios progos—daly- 
tik sekmadienį. Visos jaunių B ir mo-ivaukim!
terų rungtynės bus sužaistos šešta-į t . T . , ,cĮieni KONKURSAI. Vilkiukai dalyvauja

RŪngtvniu lentelė ir informacijos ‘su Velykų margučiais, visi kiti — var- 
vra iškabintos Prisikėlimo paraoijos tlb laužavietes, aikščių gėlyno, stovyk- 
kavinėje ' lavietės pastatų ir kitais stovyklos

 i * ** ’ * ’ 
, 7 . tai turi būti išstatyti prieš 4 vai. iškil-Lcnkijos valdžios atstovai pra- r___

dėjo derybas SU švedais dėl tie- Ha skautiškos veiklos parodėlės, kurią 
stoginio susisiekimo SU Švedija, ves akadenrikės. Vadovauja J. Daily- 
Naujaji kelta numatoma įrengti. daitė.
ruože Ystad - Swinemuende. Tie-i 0BU0LIŲ DIENA _ bal 27. sten. 
Sloginę susisiekimo linija. t^P kimės joje dalyvauti. Pereitais metais 
Lenkijos ir Švedijos buvo palai; ;joje gavome S185, o š.m. reikėtų per- 
koma tik prieš karą. Rengiamasi šokti S200. Tas priklausys nuo mūsų 
taip pat pradėti tiesiogini susisie-: pačių. F.
kimą laivais tarp Danijos ir Len- \ ——
kijos. E. : Lugano. — Erich Rajakovitch,

Norvegijos karo laivyno vado-'Austrijos pilietis, ištremtas iš 
vybč Įsakė savo pajėgoms prie ry-: Šveicarijos paskelbus žinią, kad 
tinio Suomijos pasienio ištirti jis yra -atsakingas už 110.000 žy- 
pranešimus apie pastebėtus Nor- dų nužudymą Olandijoj II D. ka- 
vegijos vandenyse svetimų valsty- ro metu ir buvęs Eichmano pa- 
bių lėktuvus, povandeninius lai- galbininku. Anksčiau gyveno Mi- 
vus ir šiaip laivus. lane Enrico Raja pavarde.lane Enrico Raja pavarde.

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI... mūsų naujų pavasarinių batelių 

. . elegantiškai pagamintų 
į. . patogiam nešiojimui 
[mūsų specialybė

W.IJIW "Bgp^ įvairaus pločio
"•V^SMOjEŠ

Daugelis įvairiu rūšių 
vidutiniais, pusiau žemais 

ir žemais kulnimis. Taip pat 
moteriški su raiščiais.

Dėmesio siunčiantiems siuntinius i Europą! 
Atsinešusiems šį skelbimą speciali 10% nuolaida Bon-Ton batams 

Taip pat VYRIŠKI BATAI Įvairaus pločio.
Tik viena krautuvė

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

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

Extra^Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BATHURST — ST. CLAIR. $10.000 Įmokėti, gelsvų rauplėtų plytų, 7 metų

senumo, geram stovy, 17 kambarių originalus triplcksas. Labai geroj vie
toj išnuomavimui. Kaina $36.000.

BLOOR — WINDERMERE. $3.000 įmokėti, atskiras, 7 kambarių mūrinis 
2 augštų namas. Naujai ištinkuotas, 2 modem, virtuvės, garažas, šoninis 
geras Įvažiavimas, gražus kiemas. Kaina $18.900.

JANE — ANNETTE. $2.500 įmokėti, 2 augštų, atskiras. 6 kambarių namas, 
2 virtuvės, garažas, 10 pėdų įvažiavimas. Kaina $15.000.

WASAGOJE prie vandens parduodamas 5 kambarių vasarnamis. Kaina 
$3.500. Sklypas 45 pi.

250 AKRŲ ŽEMES ŪKIS, 50 mylių j šiaurės vak. nuo Toronto.
RUSHOLME — COLLEGE. $6.000 įmokėti, atskiras, 8 kambarių, mūrinis, 2 

augštų namas, 2 virtuvės, vand. alyva šildomas, garažas, privatus įva
žiavimas. Kaina $19.900.

DOVERCOURT — BLOOR. $1.000 įmokėti, 6 kamb.. atskiras mūrinis na
mas prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Kaina $11.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 840 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtų ir sąžiningų patarimų.

Kanados 
tos sesijos 
iš apylinkių sekančias solidarumo Įna
šo sumas:

Toronto 
Delhi 
Sudbury 
St. Catharines 
Sault Ste. Marie 
Edmonton 
Calgary 
Rodney 
Oakville 
Welland 
Fort William 
Lethbridge

$485.00 
75.00 
53.60 
53.60 
38.00 
25.00 
20.00

’ 20.00 
16.80 
14J7O 
13.60
9.60

Viso $824.90
Nuo to laiko turėta išlaidų: 
KLB inkorporavimui 
Elta-Press Romoje 
Kanados 
Jaunimo 
Kelionių 
Raštinės

Liet. Fondui 
org. aukos 
išlaidos 
ir kt. išlaidos

$200.00 
300.00 
100.00
50.00' 

233.55 
195.76

Jau antri metai Torontas surenka 
beveik pusę visos Kanados solidaru
mo įnašų (pernai atsiuntė $479,60, šie
met $485). Didelė padėka už tai pri
klauso J. Mažeikai ir M. Abromaičiui, 
kurie daugiausia prisidėjo prie tokių 
rezultatų atsiekimo. Tačiau procentiš
kai lietuvių skaičiui, daugelis mažųjų 
kolonijų viršija didžiąsias, nors jų su
mos sąraše ir nėra tokios imponuojan
čios. Nuoširdi' padėka joms visoms.

Pažymėtina, kad kur solid. Įnašų rin
kimas vyksta kas metai, ten ir rinkti 
geriau sekasi. Gi kur tas darbas už
leistas, ten tos pareigos nejaučiama ir 
atsisako net tie, kurių pavardes pami
nėjus tektų parausti kiekvienam su
sipratusiam lietuviui. O visdėlto reik
tų eiti prie to, kad tie $2 solid. įnašo 
taptų mūsų garbės pareiga bendriems Į 
lietuvybės reikalams.

P. Rudinskas, 
krašto valdybos iždininkas

Viso $1079.31
Krašto valdyba labai dėkinga dvyli

kai apylinkių, kurios solid. įnašą jau 
atsiuntė ir tikisi netrukus susilaukti ir 
iš kitų apylinkių, kurios savo dalies 
bendram darbui dar neprisiuntė. Lig
šiol gautos sumos dar nėra pakanka
mos net ir jau padarytoms išlaidoms

Niagara pusiasalis
SKAUTŲ METINĖ ŠVENTĖ. — Ba

landžio 27 d., 6 v.v. skautų rėmėjai slo
vakų salėje, Welland ir Page gatvių 
sankryžoje, rengia metinę šventę su j 
turtinga menine programa: taut, šo
kiais, deklamacijom ir muzika. Prog
ramą išpildys skautai. Vyr. amžiaus

padengti, nors solidarumo įnašas yra! skautus moko tautinių šokių Z. Jaku- 
'vienintelis krašto valdybos pajamų šal- bonis, jaunesniuosius—J. Zubrickienė. 
i tinis.

Rūpinkitės savo svoriu

Skautų rėmėjų v-ba kreipiasi Į kai
mynines kolonijas: Wellanda, Hamil
toną, Torontą, Niagara Falls, Buffalo 
ir vietos visuomenę paramos — atsi
lankymo Į šį parengimą.

Skautų Rėmėjų Valdyba

MATTHEW B. DYMOND, M.D., Ontario sveikatos ministeris

Geriausias būdas užsitikrinti 
tinkamą dietą — valgyti Įvairius 
maisto produktus. Patartina sek
ti “Kanados maisto vadove” — 
Food Guide nurodytą planą, ku
rio dieta paremta geriausiais 
mokslo bei medicinos maitinimo
si patarimais. Vaikuose geros die
tos pasirinkimą reikėtų pradėti 
skiepyti kiek galint anksčiau. Ir 
jeigu jos bus laikomasi mokyklos 
lankymo metu, tėvai galės būti 
patenkinti, kad jų vaikai yra su
sidarę gero maitinimosi pagrin
dus visam gyvenimui.

“Kanados maisto vadovą” — 
Food Guide galima gauti pas gy
venamų vietovių sveikatos įstaigų 
tarnautojus arba tiesiai iš Onta
rio sveikatos ministerijos — On
tario Department of Health. Tai 
gero maitinimosi vadovas ir puiki 
priemonė apsisaugoti nuo perdi- 
delio svorio bei svoriui sumažin
ti. Perdidelis svoris yra pavojin
gas. Jis dažnai prisideda prie cuk
rinės ligos, širdies ligų, nėštumo 
komplikacijų ir Įvairių kitų ligų 
atsiradimo.

Išvengti nutukimui reikia pasi
rinkti sveiką maistą su jums rei
kalingomis kalorijomis. Paski
riems asmenims reikalingų kalo
rijų skaičius priklauso nuo am
žiaus, ūgio, kūno sudėjimo ir at
liekamo darbo kiekio. Svoriui su
mažinti netinka laikinės dietos. 
Jos sumažina kalorijas ir svo
ri, bet tuo pačiu atima būtinai rei
kalingų maisto dalių. Pasibaigus 
“mados dietai”, neįprantama mai
tintis pagal tinkamą metodą. Nau
dojantis “Kanados maisto vado
vu” galima susidaryti naujas mai
tinimosi metodas, kurio galima ir 
toliau laikytis ir kuris patenkins 
jūsų kalorijų pareikalavimą.

Vadove yra nurodyti tam tikri 
kiekiai pieno, vaisių, daržovių, 
mėsos ir grūdų maisto, šie maisto 
gaminiai, valgant reguliariai, su
teikia visas reikalingas maisto da
lis ir 1200 ligi 1600 kalorijų 
dienai.

Joks paskiras maistas netuki
na, tačiau perdidelis betkokio 
maisto naudojimas duoda Į>ęr- 
daug jums nereikalingų kalorijų. 
O kai dieta duoda daugiau kalori
jų nei reikalinga kūnui, pakyla 
svoris. Neišjunkite jokių maisto

grupių, kaip duona ir bulvės. Su
mažinkite tiktai porcijų dydi.

Ypatingą dėmesį kreipkite Į 
riebalus savo maište. Nedidelis 
riebalų kiekis pageidaujamas tin
kamam kūno funkcijonavimui, 
bet nuo perdidelio kiekio gali su
lėtėti virškinimas ir pakilti nepa
geidaujamas kūno svoris. Rieba
lai duoda dvigubai daugiau kalo
rijų nei krakmolas ar cukrus.

Svorio kontrolė yra asmeninė 
problema. Prieš pradedant mažin
ti svori, reikia pasitarti su gydy
toju. Jis galės patarti, koks turėtų 
būti jūsų svoris ir kiek kalorijų 
jums kasdien reikia. Kiekvienų 
atveju, kai reikalinga kitokia nei 
normali dieta, ji privalo būti gy
dytojo priežiūroje.

Maistas reikalingas gyvybei pa
laikyti. Jis teikia kuro šilumai ir 
veikimui, duoda medžiagos orga
nizmui augti bei atstatyti, išlai
kyti jo sveikatai bei reguliuoti jo 
veikimui. Ontario sveikatos mi
nisterija labai pataria, kad mais
tas būtų vartojamas protingai pri
silaikant tinkamos dietos.

GRAMERCY 
Shipping Co.

Įsteigta 1947
Turi Vneshposyltorg—Maskvoje 
leidimą. Turi Bankų ir Apdrau- 
dos Departamento leidimą. Bon- 
dyta $20,000.00.

Gardaus maisto
SIUNTINIAI

Type 122 *33.20
10 svaru cukraus
10 svarų miltų 
10 svarų ryžių 
10 svarų taukų

Greetings "R" 
$34.00
1 sv. degintos kavos, 1 sv. kaka
vos, 1 s v. šokolado, 2lA s v. viri
mui alyvos, 2% sv. cukraus, 2% 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2^ sv. rū
kyto bekono, 2,i sv. rūkyto kum
pio, 2% sv. džiovintų vaisių.
Reikalaukite mūsų pilno sąrašo.
Mes turime galimybės pristatyti 
Jūsų giminėms ir draugams gy
venantiems USSR kraštuose ir 
Lietuvoje augštos kokybės dova
nas kaip automobilius, dviračius, 
šaldytuvus, mazgojimui mašinas, 
siuvamas mašinas, valytuvus — 
vacuum cleaners, ir daug kitų 
dalykų labai prieinamomis kai
nomis. Visi tie dalykai — prekės 
pristatomos be Jokių muitų ir 
betkokių primokėjimų. Prašome 
reikalauti mūsų sąrašo.

Siusk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

Mes turime Bankų ir Apdrau- 
dos Departmaento leidimą ir 
bondyti iki $20.000.

• Geriausias pristatymas
Nieko neatskaičiuojama. Maž
daug 10-14 dienų.

• Išmokama pilnai
• Pasirašyti kvitai

Tik mes vieni duodame pasi
rašytus gavėjo kvitus už visus 

_ persiuntimus.
Kursas: 9 rubliai už $10. Vi. pa
tarnavimą — iki $35 — $3.50. 
Virš $35 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK 16, N.Y„ USA.
Tel. MU. 9-0598.

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

SWANSEA — WINDERMERE, 
$2.500 įmokėti, 5 kambarių, 
atskiras mūrinis bungalas, 
vadens alyvos šildymas, gara
žas, didelis kiemas. Prašo 
$14.700.

QUEBEC AVE. — BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas, van
dens alyvos šildymas, gara
žas, viena atvira skola ba
lansui.

WINDERMERE AVE. — BLOOR, 
$5.000 įmokėti ar mažiau, 7 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, naujas alyvos šildy
mas, 2 vonios, gražus recrea
tion kambarys, garažas, di
džiulis kiemas, arti Bloor.

BABY POINT, $6.000 įmokėti, pui
kus 4 metų senumo, 7 kam
barių atskiras mūrinis na
mas. 2 vonios, recreation 
kambarys, privatus įvažiavi
mas. 21 metams skola.

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$6.000 įmokėti, 8 kambariai 
per du augštus, atskiras mū
rinis namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas, namas be 
skolų.

INDIAN RD. — BLOOR,
$7.000 įmokėti, 11 kambarių, 
3-jų šeimų atskiras mūrinis 
namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
garažas, vandens alyvos šil
dymas. Prašo $23.800. Arti 
Bloor.

RUSHOLME RD. S8.000 įmokėti, 
10 kambarių dupleksas, ra
diatoriais šildymas, dvigubas 
garažas, didelis kiemas.

HEWITT AVE. — RONCESVAL- 
LES, $8.000 įmokėti, atskiras mū

rinis trijų šeimų namas, van
dens alyvos šildymas, gražus 
kiemas, netoli susisiekimo 
bei krautuvių.

SWANSEA. Apie S10.000 Įmokėti, 
6 butų atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, 6 garažai su privačiu 
įvažiavimu, S590 mėnesinės 
nuomos. Neaugšta kaina.

JANE — BLOOR. Apie $5.000 Įmo
kėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažas su pri- 

- vačiu įvažiavimu.

BLOOR — JANE 
$3.000 įmokėti, rupių plytų, atkir., 

7 kambarių namas. Didelis 
kiemas ri privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina $17.900.
BLOOR — KINGSWAY 

$3.000 įmokėti, 2 jų miegam, bun- 
galovas. Pilnai įrengtąs 3-jų 
kambarių butas rūsyje. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui.
EGLINTON — AVENUE 

$2.500 įmokėti, gražus, atskiras, 6 
kambarių namas. Karšto van
dens alyva šildymas. Didelis 
kiemas. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas. Namas 12 metų 
senumo. Pilna kaina $16.500.
BLOOR — HIGH PARK 

$7-8.000 įmokėti, puikus 9 kamba
rių per du augštus namas. 

* Karšto vandens šildymas.
Dvi 4 gabalų vonios. Dvigu
bas garažas ir privatus įva
žiavimas. Labai arti Bloor 
gatvės. Savininkai anglai, 
prašo $24.900.
QUEEN — LESLIE

$5.000 į m o k ė t i. Labai geras 
pastatas. Moderni sporto 
reikmenų krautuvė, 4 kam
barių butas antrame augšte. 
Didelis kiemas. Dvigubas ga
ražas. Tas pats savininkas 13 
metų. Viena atvira skola ba
lansui.
ŠIAURĖS — VAKARUOS 

S25.000 įmokėti (galima bandyti 
mažiau). Ultra modernus tik 

metų senumo, 18 butų 
apartamentinis pastatas. Ele
vatorius, balkonai, inter-eprn 
sistema, refrigeratoriai, elek
triniai pečiai virimui, atskiri 
pečiai kepimui, indų plovimo 
mašinos ir t.t. $24.500 meti
nių pajamų. Vienas didelis 
NHA morgičius 25 metams.

VAKARŲ TORONTE 
$25.000 įmokėti, naujas 23 butų 

apartamentinis namas, ele
vatorius, balkonai ir kiti pa
tys naujausi įrengimai. Pui
kiai išbaigtas “French decor” 
stiliuje. Patogioje vietoje 
prie pat susisiekimo ir krau: 
tuvių. Pilnai išnuomotas' 
Nuomos sutartys. $30.500 
metinių pajamų. Jeigu gal
vojate apie in vestacini pir
kinį, nepraleiskite progos 
nusipirkti vieną iš pačių gra- 

. žiausių pastatų.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

JAV erdvių tyrimo reikalams 
1958 m. išleido $305 mil., dabar: 
išleidžia $5,5 bil., prie kurių dar; 
prideda kariuomenė $2 bil. Arti-' 
miaušias tikslas — pasiekti mė
nuli pirmiau rusų.

JAV karo reikalams išleidžia 
dabar $50.000.000.000. Pradeda
ma slėpti, kaip tie pinigai yra iš- 

; leidžiami.

Ateinančiuose JAV rinkimuose 
1964 m. vėl bus pasiūlyta da

bartinio prezidento Kennedy kan
didatūra; vyriausiu demokratų 
partijos tvarkytoju bus Kennedy 
švogeris S. Smith. Ligi šiol tokiu 
vedėju buvo jo brolis Robert 
Kennedy, kuris šiuo metu yra tei
singumo ministeris ir nuo savo 
pareigų negali pasitraukti.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 "Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

OILS LTD. 
Atstovo*

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
I efetonas LE. 3-4900.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholmc Rd. — triplcksas, atskiras, 
beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

QUEENSWAY — 1 BILIETUKAS 
$14.900 pilna kaina, arti susisieki

mo. gerų plytų bangalas, labai 
gerame stovyje, nauja šildymo 
krosnis, pilnai Įrengtas rūsys, 
garažas, 1 morgičius balansui.

WESTON — CHURCH ST.
$4.000 Įmokėti, gerų plytų, atskiras 

namas, 6 dideli kambariai, ultra 
moderni virtuvės, nauja šildymo 
krosnis, didelis kiemas, garažas.

$5.000 pilna kaina, DUNDAS • OS- 
SINGTON, 5 didelių kambarių na

mas. reikalingas mažo remonto, 
dujomis šildomas, garažas, plytų 
frontinė pusė, tas pats savinin
kas 27 metai.

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996 

COLLEGE — RUSHOLME RD. 
$2.000 įmokėti, gerų plytų, 8 kam

barių namas, 2 modemiškos vir
tuvės. alyva šildomas, garažas, 
namas be morgičių.

QUEEN — LANSDOWNE AVE.
$2.000 Įmokėti, gerų plytų, 9 dide

lių kambarių namas, 2 virtuvės, 
garažas, 10 metų morgičius ba
lansui. pirmą kartą parduodamas, 
anglai savinink., prašo $14.900.

RONCESVALLES — GEOFFREY 
$7.000 Įmokėti, gerų plytų, atskiras, 

9 didelių kambarių namas, 2 ve
randos. vandeniu alyva šildomas, 
3 virtuvės, privatus įvažiavimas, 
plytų garaž. Geri morgič. balans.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių. /

Vyt. Mortos J. Kaškelis A. Bliudžius
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AiP Real Estater Limited
1064 Bloor St. W. • Telef. 534-9286

Turi dide'Į pasirinkimą: namų, biznių, apartamentų, 
Žemės sklypų, farmų, industrinių 'pastatų ir t.t. 
Perkant ar parduodant, visada kreipkitės Į šią nekil
nojamo tuno pardavimo Įstaigą. Jams mielai ir sąži- ( 
ningžū patarnaus:

Telef. 535-9236 e Namu 766-0417

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

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJl’ 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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių cer> jo j u j 

Kredito Kooperatyve AKAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 71/2%. Už paskolas - morgičius — 61/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandoje.
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 penktadieniais.

95

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 Stasinlis.

17361/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

71 BEATY AVĖ. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokiu 'riišiiVlaikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau i namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis ritina varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947

24 Hnmberview Rd.. Toronto

■

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

ARO
.ogiame krautuves, restoranus, įstaigas, 

grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. LE. 6-5367 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

ir Ispanijos ledlaikio urvuose.
Žmogų charakterizuoja mintis, 

vertybių pagavimas, o pagautos 
vertybės reikalauja išraiškos. Ir

Žvilgsnis į tolimą žmonijos praeiti
(Atkelta iš 5 psl.) ; su dienų išsilaikė tik maža dale- 

paleoantropo amžius turi rastis i® ^os medžiaginės aplinkumos, 
šių skaitmenų ribose. Menghin to- į buvo sukūrę 
liau rašo: “Vallois, žymusis pran- ^ai galime matyti iš sekančio ne- 
cūzų antropologas, pasiremdamas: sen? Įvykio. Tasinanteciai (Aust- 
anat&miniais duomenimis, įrodė, i ralijoje) visai nežinojo metalų 
jog žmonija kyla iš vienos tėvu vartojimo ir nenudailindavo savo 
poros. Kiek tai liečia kaušo tūrį", i akmeninių Įrankių. Jų technika 
paleoantropas su savo 1600 kub. PrĮty8?. neanuenaliečių techni- 
eenrime^rū pralenkia vidutini da- Ka’- ^a^a> kad europiečiams už-, 
bartinį europietį. Pažįstame ge- ėmus salą, tasmameciai buvo iš- 
rokai paleoaiitropo kultūrą. Jo “laikinii. Liudininkai, kurie gyve- 
akmens pramonė gerokai išvystv- no'su jais, visi sutarimai liuoija, 
ta. Daug skeletų rasta rūpestingai tasmaniečiai intelektualiniai j 
palaidotų ir net esama neginčija- buv0 normalūs, kad jie turėjo kil- ‘ 
mų duomenų, liudijančių jų reli- n^u?. jausmus, buvo malonūs ir 
gini kultą. Neandertalio žmogus pasižymėjo sumanumu: turėjo 
ir jo giminaičiai buvo žmonės pil- «sav° vyresniuosius — vadus, ie
na to žodžio prasme, jie turėjo Iš buvo privačioje nuosavybėje 
materialinę, socialinę ir intelek-| :r nbos tiKsliai buvo nu- 
tualine kultūra, nors gana nesu- statomos; žmonų pasirinkimą 

’dėtingą, tačiau pakankamą gar- tvarkė sudėtingos taisyklės; už 
: blogam žmogaus gyvenimui. Tik ^vetimotenavimą griežtai buvo

Deja, hera taip lengva spręsti, 
ar tam tikras padaras savo poel
giu pareiškia savo inteligenciją, 
ar savo kūrėjo inteligenciją. Kol j žmogus visad tą savo minti išreiš-1 
žmogus nebuvo padaręs huošta-į kia: ją Įrašė i akmens piramides.! 
bių. eiektroninių smegenų ir kitų1 i milžiniškas akmens statulas Ra- ■ 
nuostabių automatų, tol. lengvai 
priskirdavo ir gyvuliams “inte
ligenciją’'’ ar bent nematė galimy
bės suvesti instinktus į fiziologi
nius mechanizmus, šiandien ėkš- 

: perimentais nustatyta, kad su 
tam tikrų chemikalų pagalba pa
šalinus aplinkos “psichini” povei
ki i gyvi, pvz. vorą, jo fiziologinis 
mechanizmas veiktų netrukdomas 
ir leistų jam pagaminti tiksles
nius ir ^gražesnius voratinklius.) 
(Aprašoma knygoje Gaston Viaud j - - -

žmogus nebuvo padaręs Puošta-! kia: ją Įrašė i akmens piramides, i _ _ • -  • "W_ * a. • X _ - _ _ j a i
miojo vandenyno salose, i švento-! 
vių, kapinių pastatus, i miestų 
statybą. Jeigu žmogaus istorijai 
tyitų inilijonmetė,*mes jo minties

B r. Kolumbijos /vėjiniai laivai, pasiruošę kelionei Į jūrą

Pra matys žemės drebėjimą?
r jniujunuie.e, JI es jo minues Pr metais visa paSauli sukrėtė 
.pėdsakų visur užtiktume. Nėra Iran0 žemės drebėjimo i minties pėdsakų—nėra žmogaus,; metu žuv0 apie 20 000 Mokslinin- 
. nors ir rastųsi kaulai panašus j, tvirtiną, kad maži žemės dre- 
I žmogaus kaulus. Tik materialistai . įėjimai Įvyksta kas minutę ir di- 
; linkę yra galvoti, kad kažkoks aesnį — maždaug kas 2 savaitės, 
įpuszmogis, pusgyvuhs vegetavęs nors dažniausia jie pasitaiko ne-, 
: milijonus metų. apgyventose vietovėse.

Į Po Irano katastrofos daug kas

ŠYPSENOS..
Maskvoje

Susitinka Maskvoje du seni pa
žįstami. Vienas klausia:

— Na, kaip jautiesi? (
— Šiandien geriau. O tu?
— Kaip ant laivo blikties okea

no vid» rvie.
— Kodėl? :
— Akiratis be ribų. Po krūti

ne drumzdžia, norisi vemti, bet 
. nėra kur ir kaip išlipti...

Geresnis būdas
Gydytojas: Gerk, tamsta, šiuos 

vaistus. Įsivaizduodamas, kad ge- 
Į ri alų.

Pacijentas: Man, pone gydyto-- 
•au. būtu daug geriau gerti alų 
ir Įsivaizduoti, jog tai vaistai. '

Modernus romanas I
Moderniausio romano turinys 

galėtų būti maždaug šitoks:
— Jis išėjo pasivaikščioti. JQ 

akys susitiko .. . Jie nuvyko i baž
nyčią ... Jų sielos susitiko ... Jiė 
gyveno kartu ... Jų advokatai su» 
si tiko.

Ji nekalta
— Klausvk, Antanai, rytoj su

eina dvidešimt metų nuo mūsų 
vedybų. Ar nereikėtų papjauti 
vištą? '

— Kodėl, brangioji? Argi višta 
yra už tai kalta?

Atlikite viską
Advokatas skambina savo kli- 

jentui:
— Tamstos uošvienė pasimirė 

ši ryta. Ar norėtumėt, kad ji būtų
kino atskirus kaimus ir mieste
lius. ...

Europos mokslininkai pradėjo į palaidota kapinėse, balzamuota 
gaminti iš turimų davinių žemės, Klije*tas; Atlikite viską. Ne
drebėjimų žemėlapi, kuriame bus: norįu rizikuoti, 
pažymėtos pavojingosios vietos 
Manoma, kad tuos pačius instru
mentus, kurie dabar naudojami 
požeminiams atominiams bandy
mams nustatyti, bus galima pritai- . .. . . • w. W •

noriu rizikuoti.
Paruošė Pr. Alšėnas

Pa j ieškojimai‘tK TnS?nct?’SParis Uždarytas garsusis Įklausė, ar nieko negalima pada-! .L.s Instincts , Pans,,1559). Tie; l-ia;: J rvti kad apie žemės drebėjimuslmams nustatyti, bus galima pritai- pajieškomas JUOZAS NAVICKAS,bu-
Kaiejimas !būtu galima iš anksto sužinoti ' ateinančiu žemės drėbė j imu Vęs repatrijantu lageryje Liagievneli,

Vienas garsiausiu kalėjimu AL; Mokslininkai sako, kad ne. Seis^ ir iš ankst0
katrazo saloje, San Francisco Biografai nėra dar tiek ištobuhn- gyventojus.____________ V. h. adresu. .__________

Pagal geodezininkų ir geofizikų į IAPDRAUDA
U-UAUmac ryti, kad apie žemes drebėjimus.

<ji jį db i būtų galima iš anksto sužinoti.
Vienas garsiausių kalėjimu Al- Į Mokslininkai sako, kad ne. Seis- r?________________novo dor fiolr

Įlankoje, panaikintas, kadangi ti. kad galėtų iš anksto perspėti, 
kalėjimas iš visų pusių buvo ap
suptas vandens, tai iš jo pabėgti j sąjungos sekretorių G. Laclavere', { 
buvo beveik neįmanoma. Dauge-1 norint sužinoti iš anksto apie že- 
lis kalinių yra bandę, bet beveiksmės drebėjimus, reikia daug dau- 

; visi buvo pagauti. Kiti, galvoja- giau žinių apie ju dažnumą, vietas 
■ ma, yra nuskendę, dar nepasiekę !fr priežastis. Tam reikėtų'Įrengti

mėn. kalinys J. Scott pasiekė Mokslininkams yra aišku, kas 
ūs sukelia. Dau-

fiziologiniai mechanizmai leidžia 
termitams, skruzdėlėms, bitėms, 
bebrams, paukščiams statyti nuo
stabius pastatus, atlikinėti toli
miausias keliones ir vėl surasti 
savo gimimo vietą. Tad kodėl ne
prileisti, kad stiprus gyvulys 
(beždžionė ar pitekantropus) ne
galėtų skelti akmenis ir su tu ske
veldrų pagalba triuškinti riešutus 
ar gyvuliu kiaušus? Ir labai gali- .-■■ ■mas dalykas, kad grubieji paleoli- k t0; P.raeJuslll gruodžio apie 200 stebejimo stočių.

"° 6 men. kalinys J. Scott pasiekė
tiko įrankiai yra tų gyvu ių Pa'i įranta, plaukdamas ant pasidarv-- „. 
daras, kaip tai pareikšta per. t •• “ £ tiki • a maišu nlausto žemes drebejim iFrancūzyos katahkųMektuaių:^ bu?0 tiek nusilpęs, kad nebe- gelis tų drebėjimų Įvyksta giliai 
savai.ę Paryžiuje m. To su- paeiti ir buvo vėl pagau- žemėje ir jie neprasiveržta Į že- 

; važiavimo pasKanų rinkiny, isieis- tas £ grąžintas kalėjimam Kalė- mės paviršiu. Taip pat vra pavy
tame kardinolo reltm redakCHO- ibnac hnvn oarene t'in kari iamp p " r , <ie ir pavadintame “Omest — "ce l , r S f 1 ke nustatyti ir zonos, kur drebe-je ir pavaaimame ųm esi ce; buvo kalinami patys didžiausi JA • - • Hažrianria meit-u-n Maž 
que la Vie ? etnologas Andre Le- v bin k-rinrir-li<tai nradėdant Al J1*71-1 uazniaasia pasiu.,\O. A.az- roi - Gom-han a+k^einė susirinku- < X * kr~ :a.2—«aug 70% prasiveržimu pasrtai-. . Lxourna.i aiKxCipe susirinka Capone ir baigrant ivainais ban- , 
šiųjų dėmėsi į tai. kad daugelio. ku*plėšikais ir žmogžudžiais. iko Rai-*10J° •a‘id'-:*>no sntĄ^e n 
tūkstanciamečių būvyje paleohti- Sūrus jūros vanduo pradėjo 
ko pramonė pasilieka labai primi-■ graužti kalėjimo sienas, ir vy-, , .
tyvi ir tik pasiekus laikotarni,riausvbė priėjo išvada, kad nebe- ’

Į“mousteriense” (Neandertalio verta'išleisti S5 mil. remontui.;gistiV-uj«mi o..u-ihM.
i žmogaus) vaizdas iš karto pasikei- Visi kaliniai buvo pergabenti į ki- Praėjusio šimtmečio metu yra 
j čia: Įrankiai pasidaro labai Įvai- tus kalėjimus ir tuo garsioji “uo- užregistruota 2.03o žemės drebe- 
riopi, gaminami netik iš akmens. la”. kaip ją kaliniai vadindavo,' jimai. kurių 1222 buvo tiek stip- 
bet ir iš kaulo, rago, žuvies griau- uždaryta. Vien tik nekaltos žu- rūs. kad nugriovė kaminus, su- 
čių. Mechaninių operacijų sudė-'vėdros nutupia dabar ant nykių skaldė namų sienas: 510 ■— su- 
tingumas reikalavo bendradarbia-! mūro sienų. V. K. griovė pastatus ir 364 — sunai-
vimo, kuris verčia manyti, jog tu
rėta kalbos, panašios i mūsiškę. 
Kad neandertaliečių mintys neap
siribojo rankų darbu, matome iš 
to, kad jie rūpestingai laidojo nu
mirėlius; taigi, žinojo apie sielos 
nemirtingumą. Toksai numirėlių 
laidojimas sutinkamas tik tame 
laikotarpy, kuriame technika ima 
šakotis i visas puses, kai nebepa- 
sitenkinama biologiniu reikalu 
tenkinimu, bet imama, kurti me
no kūrinius ir steigti urvuose 

i šventyklas, f
■ Augšta technika nebūtina
i šiandien nebėra abejonės, jog 
įbūtybė, kuri pasitenkina biologi- 
įniais interesais, gali būti supras
ta kaip labai gudriai sudarytas 
imechanizmas. Tik kai būtybė pa
reiškia turinti antibiologinių in
teresų: -moralę, sielos nemirtingu
mą, meną, kreipimąsi Į Augščiau- 
siaja Būtybę. — esame tikri, jog 
prieš save turime žmogų. Kad tik
ram -žmogiškam gyvenimui nėra 
reikalinga augšta technika, tai 
matome iš sekančio pavyzdžio 
(Riaza p. 164): “Nereikia užmiršti, 
kad senovės technikos liekanos? 

■■■■■■ra. rastos žemės kloduose tik dalimi 
- 'atskleidžia mums anų laiku mora- ■ ’ ’ - .. . . . . _ i. . - —--- - —--------- -------- z ---- ( LJV1 m. laptuiviv <wv

Į TT" ^1* ’kultui OS augštl, nes IKI mu- ciu proga. Ten pat inž. Navako suero- kalbėdamas Į lietuvius, džiaugėsi

que la Vie’’? etnologas Andrė Le-;

*20% — Viduržemio jūros ruože, i 
* Amerikos žemyno vakariniuose i

Lietuvių sukurta užuovėja Australijoj
(Atkelta iš 3 psl.) 

namiršti tėvu kalbos, papročiu bei gra
žių tradicijų.

j Centro rūmai, čia veikia šv. Kazimie
re savaitgalio mokykla, mokytojos E. 
Varnienės vadovaujama. Didelis jauni-’ 

..................   . . mo kambarvs, kun. dr. Jatulio vardo • 
Taigi, si lietuvių šventove yra pir-; bK>iiotekėlė. Liet. Katalikių Motėm i 

moji visoje Australijoje. Kitose Aust-_ scklyžia didelė sva?-Rė< paraJ 
rahjos valstijose ir bažnytine vynau- ijos saJė su beveik ?00 vietn> butaii
sybė nėra naujai atvykusioms tauti-. 
nėms mažumoms tokia palanki, kaip: 
Adelaidėje. Ten sąlygos sunkesnės, i

Trys baltieji kryžiai šviečia iš šios 
šventovės altoriaus, paremto stilizuo
tais Gedimino stulpais. Vienoje alto
riaus pusėje šv. Kazimiero statula, 
antroje — šiluvės Marijos statula. Sta
tulas sukūrė skulpt. Bukauskaitė. Al
toriaus projektas — inz. archit. A. Na
vako. Altoriaus darij^ aukojo didelis 
parapijos bičiulis J. Langevičus.

Tos pat menininkės tapytas didžiulis: 
šoninėje sienoje šventosios šeimos i 
Egiptą bėgimo paveikslas “Pirmieji 
pabėgėliai*’. Stacijos. Gražūs suolai, at
skirų šeimų suaukoti, kurie parapijos 
talkininkų pagaminti. Sunku surasti 
kitą bažnyčią, kurioje būtų tiek daug 
lietuviškos -sielos.

Erdvus šventorius, lyg parkas, ap
augęs dideliais medžiais ir labai pri
menąs Lietuvoje paliktus šventorius, 
čia pat didelis lietuviškas kryžius, trys 
stiebai tautinei, bažnytinei ir austra
liškai vėliavoms užkelti tautinių šven-

‘tiKth. udt Uį
AGEMT ' 49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA, 

TORONTO 9. ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. Z’JERIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUViENE
DANTŲ GYDYTOJA -

262 Roncesvalles Avc.
(prie High Park Bivd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

H

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

1000 College St., » LE. 1-3974 • Sav. P. Uzbalis |

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė i vakarus nuo I^ansdowne, prie Bloor Street West.

VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V^. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namų telefonas 247-3418

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku jvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2315

International 
Driving School

WALDI
ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagcnais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

DR. J. MATULIONYTt
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. P4».

Telefonas RO. 6-1372

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

kunigams, butas prižiūrėtojo šeimai* ir 
kt.

Kun. Kungiui siekiant parapijos Įkū
rimo talkino katalikiškos organizaci
jos ir vietos lietuviai katalikai. Tačiau 
tampriausia ryši jis palaikė su jam 
nuolatos talkinusia parapine Caritas 
taryba, kartu sudarančia ir bažnytini 
komitetą.Tą tarybą tuo lemtingu nuo
savybės pirkimo metu sudarė: P. Pus- 
dešris. J. Varnas, J. Speičys, V. Vosy
lius, M. Varoneckas, J. Bardauskas, J. 
Rinkevičius, B. Dičiūnas, A. Budrys, 
L. Gerulaitis, J. Kebelis, J. Kubilius 

, ir J. Rupinskas. Vėliau “Lietuvių Ca
ritas” buvo pakeistas i Pietų Austra
lijos Lietuvių Katalikų Draugija. 
Anksčiau provincijoje pirkti sklypai! 
buvo parduoti ir gauti pinigai inves
tuoti i šią nuosavybę.

Kun. Kungys, kuris ir šiaip buvo 
silpnesnės sveikatos, siekdamas lietu
viškos parapijos įkūrimo, dar labiau 

| neteko sveikatos. Per Sv. Kazimiero 
j koplyčios ir Lietuvių Katalikų Centro 
i pašventinimą 1961 m. lapkričio 20 d.

’ jektuotas Lietuvos žemės paminklas šventove, bet buvo gerokai nusilpęs 
i su Įrašu “Lietuva, brangi mano Tėvy- įr suvargęs. Jam dar besirguliuojant 
! nė”. Paminklo vii^unėje skulptorės pavyko sulaukti pirmųjų koplyčios gy- 
Pocienės Rūpintojėlis. Tai Lietuvos j vavimo metiniu o po kelių mėaes’ų— 

'kampelis, sukurtas su didele meile ir 19^2 m. kovo 4, šv.
; dideliu ilgesiu Lietuvai tėvynei... užmigo Viešpatyje, Jo mirtis ir lai- 

Dideli ir erdvūs Lietuvių Katalikų ' dot u vės buvo tragiškai didingos. Lai-

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTĮ! GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BUKOWSKA, RO. 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Roola 107 

Telefonas EM. 6-4182 

t Toronte

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Prrtciko akinius visiems akių detek • 
toms. Ištiria akių nervus, kurie daž\ 
nai sugeba galvos skaudėjimų ir ner
vingumą.* Kolba slavų kolbomis.- 
470 COLLEGE ST„ Torontą

Telef WA. 1-3924

Dažo i ir sienoms 
popieris! ŠEPEČIAI, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

~ -- --  --  r,--  --
įdotuvėse dalyvi o L- v»?tis arkivvsku- 
: pas ir vyskupas. Keliasdešimt kinti- 
i gu, kuriu daugelis jo draugi?, su lietu- 
♦ via minia lydėjo ji j amžiną poilsio 
; vieta, kur parapijiečiai pastatė gražu 
; paminklą.
I Po tu didesniu sukrėtimu parapijos
I gyvenimas iėjo vėl i ramias vėžes, kai j NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
! susilaukė iš Londono energingų Tėvu ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO,

DRAUDIMAI
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN STn Toronto, 

(arti Bloor ir Y on g gatvių)
Telef. Įstaigoje Telef. namų: linva skaityti tuos lietuvius katalikus,
WA. 4-9501. BE. 3-0978 kuriem sava bažnyčia ir parapijos

----- ---- . centras pasidarė būtinybė.

’ marijonų kun. Antano Kazlausko, MIC • BONDS IR PAN 
ir kun. Prano Dauknio, MIC. Ju va-!
dovybėje organizacinis parapijos gy-

v”imas ir ';S,5Si™uukS’ I DR AU DIMO IŠTAIGA
24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
J. Rikius AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 
TAISOM SAI.DYTUVUS. KROSNIS. SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

NAMŲ

RO. 6-7132
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Programoje:
HENRIKAS NAGYS, LILIJA ŠUKYTE, VACLOVAS VERIKA1TIS, 
STEPAS KAIRYS, DALIA SKRINSKAITĖ.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS šiame koncerte dalyvauti.
Įėjimas — laisva auka. “Skautų Aido” redakcija ir administracija

KONCERTAS
MUZIKOS-LITERATŪROS VAKARAS įvyks 
šį sekmadieni, balandžio 21 d., Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje. Pradžia 7 vai. vakaro.

MONTREAL Que

TORONTO Ont
Studentų ir skautų žinios 6 psi.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykų Prisikėlimu pasibai

gė par. 10-mečiui paminėti 3 sa
vaites trukusios misijos. Be kas
metinių atskirų misijų moterims 
ir vyrams, šiais'metais jos dar bu
vo atskirai vedamos pr. m-los mo
kiniams, gimnazistams ir studen
tams. Visos misijos buvo labai 
gausiai lankomos; net ir jauni
mas, kuri, neturint savų mokyk
lų, sunku sukviesti, savo misijas 
lankė labai uoliai. Misijoms vado
vavo pranciškonai' T. dr. V. Gi
džiūnas ir T. Aug. Simanavičius. 
Abiem tėveliam nuoširdžiai dėko
jame už kruopščiai paruoštus pa
mokslus ir konferencijas ir už ne- 
bepralenkiamą uolumą klausyk
loje.

— Dėkojame visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 10- 
mečio misijų ir Velykų šventės 
iškilmių, ypač par. suaugusių ir

vicep. — J. Kulikauskienė.
— Pirmosios Komunijos uni

formos: berniukams — balti il
gom rankovėm marškiniai, tam
siai mėlynos ilgos kelnės, tamsiai 
mėlynas drugelis kaklaraiščio vie
toje, juodi batukai; mergaitėms— 
balta suknelė (tokio ilgumo, kad- 
atsiklaupus siektų žemę), baltos, 
trumpos nailono pirštinaitės, bal- i 
tas liemenį siekiąs velionukas su 
karūnėle, trumpos baltos kojinai
tės, balti batukai. __ c uz.es ocnj»ia-
n~. Pakrikštyta: Vlado ir Onos džio 19 d.: 7.30 Iz. Matusevičiūtė; dieni, Prisikėlimo par.’ salėje. 
Gircių dukrele Julija Ona; Stasio . ” - - ----- —J -

1963 m. gegužės 4 dieną 
Prisikėlimo parapijos salėje moterų šalpos grupė “DAINA” 

RUOŠIA TRADICINI 

KARTŪNO BALIŲ 
Gražiausios kartūno suknelės bus premijuotos. 

Veiks bufetas ir loterija. Pradžia 7.30 v.v. 
Gros Benny Ferry orkestras.

Įėjimas — $1.50. Studentams ir moksleiviams — $1.

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— ŠĮ sekmadienį, balandžio 21 

d., 9 vai. ryto šv. Kazimiero baž
nyčioje bus vaikučiams pirmoji 
Komunija. Ta pačia proga J.E. 
vyskupas V. Brizgys suteiks Su
tvirtinimo sakramentą.

šeštadienį, balandžio 20 d., 3 
vai. p.p. visi vaikučiai renkasi į 
šv. Kazimiero bažnyčią repetici
jai ir atliks pirmąją išpažintį.

E. N.

— Tretininkų susirinkimas — 
Atvelykio sekmadienį AV parapi
jos bažnyčioje, pasibaigus Sumai 
ir Sutvirtinimo sakrameto apei
goms.

— A.a. J. Statkienė palaidota 
pr. savaitę. Mirė sulaukusi 78 m, 
amžiaus. A.a. Marcelė Casper-Lu- 
kaičiūtė mirė pasiekusi 68 metus. 
Abiejų velionių šeimos nariams 
ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą.

— Užpraėjusį sekmadienį abie
jose rinkliavose surinkta $340.50.

Dail. A. Tamošaitienės paroda 
atidaroma bal. 19 d., penktadienį, 
Centre Social 2222 Ave., Maple
wood. Lankymo valandos: 9-5 v. 
v., sekmad. 2-5 v. p.p.

Meno centras statomas Jeanne 
Mance ir Ontario gt. Tai centras, 
panašus į Toronto O’Keefe rū
mus. Jo pastatymas kainuos $20 
,miE Sk4ypą ir $2.300.000 davė 
Kvebeko prov. vyriausybė ir tiek 
pat — miesto savivaldybė. Visuo
menė buvo paprašyta suaukoti 
$3.500.000. Deja, ji sudėjo tiktai 
$1.759.000. kurių $354.000 paža
dais. Didysis meno centras “Place 
des Arts” numatomas baigti rug
sėjo mėn. ir atidaryti didžiuliu 
koncertu, kuri išpildytų »kuris 
nors garsus tarpt, orkestras. Ta 
oroga numatomas atidarymo ba
lius. Atidarymo vakaro Įėjimo bi
lietai būsią $25 - $100. Prancūzų 
sluogsniai reiškia nepasitenkini
mą dėl kainu, dėl programos ir 
dėl Meno centro reikalų vedėjo 
amerikiečio W. G. Edman. Jie 
siūlo, kad viskas būtų pavesta 
Montrealio prancūzams.

“LITO” VALDYBOS ir komisijų mė
nesinis posėdis — balandžio 21 d. ne
įvyks.

Aušros Vartų parapijos žinios 
— Pirmoji Komunija ir Sutvir

tinimo sakramentas mūsų parapi
joje bus Atvelykio sekmadienį. 
Šioms didžioms iškilmėms atvyks 
Jo Ekscelencija vyskupas Vincen
tas Brizgys. šeštadienį prieš At
velykį vaikučiai atliks savo pir
mąją išpažintį 1 vai. po pietų. Ta 
proga bus atliekama ir iškilmių 
repeticija. Sekmadienį, balam 
džio 21 d., 10,30 y. ryto vaikučiai 
renkasi į parapijos salę; iš ten bus 
nuvesti į bažnyčią. Komunija bus 
Sumos metu, Sutvirtinimas — 
tuoj po Mišių.

— Aukos parapijai — po $10 
aukojo: J. Blauzdžiūnas, E. Gir- 

' idauskaitė. V. Gustainis, J. Petru- 
Dr. Ant. Pacevičius su šeimai lis, P. Seden, J. Zlatkus; $15: A. 

lankėsi Čikagoje ir grįžo su labai Augaitis; po $20: Z. Burkšaitis, 
gerais Įspūdžiais apie lietuvių i P. Girdžius: $34: A. ir A. Mankai, 
operą. Visiems aukojusiems reiškiame

Tėvas Vyt. Balčiūnas, pranciš- ■ nuoširdžl? padėką.
konas. seniau dirbęs Toronte, o 
pastaraisiais metais Brooklyne, i 
“Darbininko” administracijoj, pa-Į 
skirtas Į St. Catharines pagelbėti ■ t bos pos^e“7varstvta mo-;

11- Mikalauskui aptarnauti Niaga-: kyklos ^okslo-Jmetų užbaigimo: 
Dailės parodą rengia “Colour ros pusiasalio lietuvius. ^programa, o taip pat finansinė

■ - > Dainiečiu susirinkime i būklė. Iš tėvų komiteto praneši-!
; Art galerijoj, Toronto un-te. Ati-|kovo 31 j pas pirm. K. Butienejmo aiškėja, kad žymiai šiais me-j 
darymas — bal. 21 d.,3 vai. p.p.; buvo paskirstytos velykinės dova'-' tais padidėjus išlaidoms, reikia i 
Paroda bus atidaryta iki geg. 19 nos tremtiniams Vokietijoje: se- į dar auku iš lietuvių kolonijos.: 

neliams prieglaudose po $3. pa- Tuo tikslu Toronto organizaci- 
vieniams ir ligonims — po $5 ir joms bei firmoms išsiuntinėti ta- NAUJOS “LITO” DARBO V ALAN- 
šeimoms___po $10. Ilgėliau apsi- rybos laiškai su prašymu duosnia DOS. Nuo gegužės 1 d. “Litas” atida-

’ i Urbonienė ir St Dargis Pirma-i Gr'iOS suoaro nauj.istota prįe ruošiamo kartūno ba-! auka paremti mokyklą. Mokyklos ro centrine įstaigą po av parapijos
i jai pavestos- administratorės pa- ^teiviaL Nar.iai įstato po 4-5 dar-, Iiaus gegužės 4 d„ 7 v.v. Prisikėli- i taryba tikisi kad visuomenė bus į ebonua. Dartio valandos: sekmadie- 

bUS' n8nami “ p° V2- m0 ,Salė>- ViS0S P?+ni?S ?-PaneltS ! įa±i^naryAkn?: A^nr JJ! h- pVnltaSat’ X
Tautos Fondo atstovvbės Kana- Piasomos pasipuošti kartūno suk-j duos < 1 pare i s. Aukas prašoma 12 įki 3 val V£,karajs abiejose vieto- 

d-t> n?r- v Vaidotas išvvk^ Tr-vs buS premijuojamos.! siųsti mokyklos tėvų komiteto se _ ccntrinėje istaigoje ir Rosemon- 
ao.e pirm. v. v arnotas 1SVJKSia Pirm K .Butienė, dainiečiu var- j iždininkes vardu: Mrs. J. Empa-^o skyriuje — trečiadieniais ir penk

tu. išreiškė užuojautą mūsų mie-; keris. 35 Alanmeade Cres.. Isling- tadieniais nuo 7 iki 8 vai. čekiu sis- 
lai narei E. Aleksienei dėl jos my- ton. Ont. Beje, šiais metais mo- temą įvedus, nariu važinėjimas iš to-

_____ ; kyklos tarybai tenka taip pat Ii- limesnių vietų turėtų gerokai suma- 
Dėkojame p. pirmininkei už tuanistinio seminaro finansinė izėt>- „

lauku priėmimą atsakomvbė. Tarvbos pirm. Nuo S!*“zes ®en-Ajaukų piiemiiną, . - r S3S. 146- Dg Seve st Montreai 20,
Sekantis susirinkimas — Atve-; A. Šanokienė su dukra stud. Que. Naujas Įstaigos telefonas: 766- 

Aldona Velykų proga lankėsi Či- 5827. Įėjimas iš De Seve gt. šalia kle- 
kagoje pas gimines ir šeimos bi- i bonijos arba iš parapijos salės per ko- 
čiulius. įridorių.

Kun. Bogušas-Barr, Fort Erie toliau gyvena “Lito” nariai są- 
kolegiios profesorius. Velvku pro-!'° ^ek‘us. 8al1 Įkąsti ir pas-
ga lankėsi Toronte. Jis rūpinasi x_kio D,.sAie Dr eš naširašant nrid«‘i 

ebonui D. Gerb. T. Placidui. Ob M, į savo-gjmįnaitės imigracija. “ - - -; ypatingą dėmesį Lietuvių Vaikų Na-:

j VoldeKjos radijas 
Į lietuviškai?

Balandžio 6 d. Reutlingene Įvy- 
■ kęs Baltų Tarybos posėdis pasi- 
i keitė nuomonėmis apie pastarojo

- . | meto tarptautinę ir Pabaltijo asmenų, tačiau i nauju nariu verbavi
šventusiu Lietuviu Vaikų Namų rė- ’ kraštų padėti. Ilgiau svarstytos 
mėjų. kurie pasiėmė savon atsakomy- galimybes vokiečių radijofone 
bėn šio darbo naštą ir kas vakarą (trumpomis bangomis) turėti va-

§v. Jono Kr. parapijos žinios
— Iškilmingai atšvęsta D. Sa

kaitė ir Velykos. Prisikėlimo pa
maldose bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Parapijos choras, giedo
jęs Cit Gounod Mišias, pasirodė 
visoje augštumoje. Pagarba cho
ristams ir choro vadovui muz. St. 
Gailevičiui. 11 vai. pamaldose gie
dojo jaunimo choras. Buvo žavu 
klausytis mūsų mažųjų puikiai 
paruoštų giesmių. Per visas pa
maldas buvo dalinami velykiniai 
paveikslėliai. Prisikėlimo pamal
dos baigtos Lietuvos himnu. Pra
nešimuose iš sakyklos buvo pasi
džiaugta šv. Jono Kr. bažnyčios 
skoningu išgražinimu: naujos 
šviesos, skulptūros, Kryžiaus ke
lias, naujai restauruojami visi 
suolai. Pasidžiaugta ir tuo, kad 
baigiama išmokėti bažnyčios per
statymo skolą.

— Pirmosios išpažinties ir Ko- _________
munijos vaikų iškilmės — gegu- vaikučiu chorams ir ju vad7 kun. 
žės 12 d., sekmadieni. Pradedant B. Jurkšui; solistėms J. Liustikai- 
Atvelykio sekmadieniu katekiza- tei ir J. Sriubiškienei; agapiu ren- 
cijos pamokos sudažmnamos: ant- gėjams-joms ir ju patarnautojams 
radieniais ir ketvirtadieniais 7 v. ' ----- ...
v. ir sekmadieniais — po 11 vai. : 
pamald” muzikos studijoje. Atei
nant : 3 -adieni maloniai kviečia
mi tėvą- >endram pasitarimui dėl 
gegužė? 12 d. iškilmių. Labai pra- 

. šomi visi lietuviai tėvai, kurie lan
ko šią 1 ažnyčią, nors ir užmies-; 
čiuose gyventų, Pirmajai Komu
nijai savo vaikus leisti parapijos5 _,, ^,.x. -
bažnyčion. Su Pirm. Komunija kėlimas šiais metais ^esant dau*5 reigos’ ■ ntraJam “ skelbimų rin- 
susijusiu informacijų reikalu: gian k„niP„ 'hnvn atui-t; kūnas bei tvarkymas. Aou jau ei- Tautos Fondo atstovvbės Kana- ij ęi,]ąff mAi-vUnc 'ūvn” L-nmftAfa 12 !kI 3 val” vasarais a»»ejose view-prašoma kreiptis užeinant i kle- f^ai iškilmingai asistuoiant di J‘na savo Parei§as- Darbo valan’ doje pirm. V. Vaidotas išvvkstai £lom- ,b.us .premijuojamos.; siųsti mokyklos tėvų komiteto se _ centrinėje įstaigoje ir Rosemon- 
boniją arba telefonu EM. 4-7646. 9'5 v v’ Naujajai administ‘ balandžio 18 d. vienam mėn/atos- Pirm: K-.-Butienę, daimecių vąr-ĮJzdimnkes vardu. Mi^. J. Empa-it0 skynujc _ trečiadienis ir penk-
v .- Jaunimo choro repeticijų K^Xk^u apX>adjai §eriaUSi°S sėkmės! togų Į Kaliforniją. ?

sią^vaitę nebus ;1Ha daugeliui pirmą kartą gir- Ligoniai. P. Stonkienė gydosi AR ŽIN0TE kad ..Dainos.. kartūll0; Iimo brolio mirties Lietuvoje.
vreguz.es o u., seiunduieių, (^int gie(jOjO 3 kuiugąi — T. Ra- moterų ligoninei, p. Bonikiene— ««« 4 d Tw Prkikėiimo na-i 1parapijos choras išvyksta i Ha-;faelį“ T įorneiiju« ir kun. BJšv. Mykolo. V. įekavičius - šv. "

railtono liet, parapiją, o pastato- jurkįįS visas D. Sav. apeigas se- Juozapo. L. Ramanauskienei pa- 
sios cnoras — atvykstą giedoti sv. i j-g ir kartu pergyveno perpildvta darvta operacija šv. Juozapo Ii-1 S. Butkevičienės telefono nr. L o ,
Joni Ki. bažnyčioje. .'bažnyčia. igoninėj. Westono sanatorijoj -— yra 766-7724. Pereitame “TŽ” nr. J^kyje. bal. 21 d., 3 vai. p.p. pas
r : Dėkojame rangovui Jonui: __p choro bendra repetici- P- Štuopienė. p. Juodviršis ir p. telefoną skelbiant įsibrovė klaida.!E- Ališauskienę ir E. Aleksienę.

stems už medinių laiptų padaryta 
mą choristams bažnyčioje prie1 
vargonų.

Dėkojame Onai Totoraitienei 
už skoningai nupieštą uždangalai 
prie altoriaus. Minėtas uždanga-1 
Jas su Dievo Avinėlio emblema 
buvo panaudotas D. Savaitę prie 
Kristaus karsto.

— Atsižvelgiant Į padidėjusias 
šeštad. m-los išlaidas, iš parapijos 
iždo m-los reikalams paskirta 
$750. Būtų gražu, kad ir visi ki
ti mokyklos geradariai padidintų 
metinę auką.

— Lietuvių bičiulis adv. Ar
thur Maloney su visa šeima Vely
kų pirmą dieną padarė vizitą šv. 
Jono Kr. parapijai. Mr. Maloney 
šiomis dienomis išvyksta i Kana
dos šiaurę, kur kaip Kanados vy
riausybės skirtas advokatas gins 
vieno eskimo bylą.

Ped. — lituanistiniame semina- i Motinos Dienos minėjimas
re paskaitos penktadienį, balan- i Toronte — gegužės 12 d., sekma-

, . ... — K. Donelaitis; 8.20 A. Rinku-Į Prelegente pakviesta" Irena Kai
li- Vandos Majauskų dukrele An- nas _ Abėcėlės rašymas; 9.00'A. ' ” ' .................................
gėla Manjana; Jono ir Brones j Gurevičius — Lietuviu kalba. 
Greičiūnų dukrele Aušra Dieman- i 
tė Bernadeta; Romo ir Onos Anglu k. vakariniai pasitobuli-

rienė. Meninę dali išpildys jauni
mo pajėgos: chorai, Z. Orentienės 
baleto studija, šeštad. liet, mo-

rtonio ir unos .Anglu K. vuKurinim pusitobuli* kvkln ir lipt vniku dAržplis Mi- 
Zdancevičių dukrelė Milda Aud- nimo kursai rengiami Internatio-kėlimą organizuoja KLB Toronto 
ronė Marija. Sveikiname! nal Institute 709 College St. Re- apylinkė. |

“Velvku Bobutė” gistracija — balandžio 22 d. 7.30 ... „ . j
.. x>wouls .r v v PamnL-nc- 7 Ro. q Ro ant. Dr. Ant. Pacevicius su seimai

-joms, ypačiai mūsų paslaugiajam 
jaunimui; D. Savaitę budėjusiems 
prie Švenčiausiojo ir Įvairių orga
nizacijų vadovybėms už pavyzdin-

voiLWin Lnfp ‘8 v v- Pamokos: 7.30 - 9.30 ant-vaikucių džiaugsmo šventė jau ra<įįgr>įoįc frpčiadįAniais ketvir- 
čia pat! Torontan ji atvyksta ba- raaieniais, «eciadiemais, kętvir 
landžio 28 d., sekmadienį, 2.30 į 
vai. p.p., punktualiai. Prisikėlimo 
par. salėn. Ji nori pamatyti visus 
Toronto vaikučius. Todėl, mieli 
tėveliai, prašom prisiminti šią: 
dieną ir atvežti savo vaikučius; 
šion pavasario džiaugsmo šven
tėn. Lauksime visų!

Rengia Nek. Pr. Marijos sese
rys.

tadieniais ir penktadieniais. Kur- 
i sus rengia Ontario pilietybės mi
nisterija ir kviečia nauj. ateivius 
pasinaudoti. Dieniniai anglų k. 

i kursai vyksta pirmadieniais ir 
penktadieniais: teirautis:, Intern. 
Institute. Mrs. Mitchell LE.7-2561 
nuo 3-5 vai. p.p.

and Form Society” Hart House

šeštadieninės lietuvių 
mokyklos

Persitvarkymai “TŽ" 
administracijoj

gą jiems paskirtų budėjimų tvąr-' P1^iant atS^Srau’So d- Lankymo valandos — kasdien 
kymą; par. komitetui uz tvarkos C1? aarb?> viet0J .pasitraukusio iki g v v Iš netuvįu dalv- 
nalaikvrna hažnveinip- vkipmc 117 adm. A. Saulio. leidejO Vra pa- Iluu1x1 ° L;v- ueiuvių udiy palaikomą bažnyčioje visiems uz k t. du J f a Vaujaskulpt. Dagys. Daugumą tos ________ _______ o______ r__ _ _ _
duosnias aukas N.P.M. seselems,. ‘barsis Pirma- dr^os dailininkų sudaro nauj.istota prje ruošiamo kartūno ba-iauka paremti mokyklą. Mokyklos ro centrine ištaiga po av parapuos
^„"Olynuyr pa^a!. : adnunSSoreš pa- Nariai .šstato po 4-5 dar-: Lūs gružės 4 d.. 7 v.v. Prisikeli/taryba tikisi kad visuomene bus

— D. Savaitės apeigos ir Prisi- J • T n - - hns npnnnai — nn 1-2 _ _ i i.qntri mnkvlrlnc rpik^hn ir ui niais nuo iv.ou iki i vai., antrau., irę

darymas — bal. 21 d.,3 vai. p.p

T. dr. Gidžiūnas ir T. A. Sima
navičius, pranciškonai, vedę reko
lekcijas Prisikėlimo par., grižo Į 
savo vienuolynus. Pirmasis gyve
na Brooklyne. kur redaguoja “šv. 
Pranciškaus Varpeli” ir, kiek lai
kas leidžia, rašo istorinius darbus, 
pasinaudodamas Vatikano archy
vuose rasta nauja medžiaga. Be 
to, jis yra apsiėmęs parašyti da
li Amerikos liet, katalikų istori
jos. T. Aug. Simanavičius dirba 
liet, gimnazijoj Kennebunkporte.

SE3

■ bažnyčia.
— Par. choro bendra repetici- P- Štuopienė. p. Juodviršis ir p. i
— ši ketvirtad., 7.30 v.v. į Ivanauskas. Visiems linkime ge-
— Par. vaikų choro repeticija iros sveikatos. į

— šį įiečmd. ii penktad., 10.30 bail. T. Valius iš Paryžiaus
? vai. ryto. ■ siunčia visiems velykinius sveiki-
I . Sj sekm. po 10 vai. Mišių —-injmus Paryžiuje oras dar šalto- 
j pirm. Komunijos ir relig. pamo- .kas tačiau kultūrinė veikla labai
kos vaikučiams įprasta tvarka. ?vva šventes oraleido pas o. Mei-

~.^eL_Panl0^°^Pn?naz^s^ams lūs Koelne. Laikinis dailininko 
adresas: T. Valius, c.e^ Z. Mikšys, 
26 Rue de Navarin, Paris 9e. 
France.

Viena liet, motina, gyv. 150 my-

kos vaikučiams Įprasta tvarka.

Labsi paiki dovana 
betkuria proga

— kt. sekm., bal. 28 d. po 10 v.
Mišių.

— Kitos savaitės kalėdojimas: Alba
ny Ave.. Augusta Ave.. Bathurst St.. 
Bellevue Ave.. Bellwoods Ave.. Bor
den St.. Brunswick Ave.. Burnside Dr.. }jų nuo Toronto, pareiškė vietinės I
Carlton St.. Cherrywood Ave., Clare- pr. m-los vedėjai, kad savo dukre- 
mont St. Euclid Ave.. Grange Ave., 1 -* - - —
Huron St., Isabella St., Kendall Ave.,
Major St.. Manning Ave., Markham
Ave.. McCaul St.. Mutual St., Niagara __ .. .v- . .. .....
St.. Ontario St.. Palmerston Ave.. Par- m-10S nesusilaukė jokių
liament St..ePembrooke Ave., Prospect Į kliūčių, O lietuviai džiaugiasi jos 
St.. Ryerson Ave.. Sherbourne Ave. J pasiryžimu.
Spadina Rd., Sussex Ave., Tweedsmuir i . r : -
Ave.. Vanaulev St.. Wellesley St. E.. REIKALINGA ŠEIMA ar pavienis as- 
Widmer St.. Wolselev St. muo ‘a^k<> ,r gyvu^ uk,?b DuoJa:

v. _- tt - mas atskiras namas. Atlyginimas pagal 
Vaikučių Pit moji Komuni- susįįarįma smulkesniu sąlygų

Ja Se§- 5 d. specialių Mišių kreiptis telefonu CH. 1-9465 vakarais 
metu 9.30 v. ryto. Komunijai ruo-:arba rašyti: J-A. Stankus. R.R. 3. Co- 
šiasi 71. Nuo Atvelykio paruošia- bourg, Ont.
mosios pamokos sudažninamos:'  -------- :——„ v - •— 7-.—. —- .-Hp inrastn naninku spkm ios dar Išnuomojami 2 kambariai ir virtuve: oe įprastų pamokų sekm.. jos etai 66 st Anne<s R(J skambinti po 5 v v

LE. 6-5998,

lę pati paruoš Pirmajai Komuni
jai lietuviškai ir iškilmei važiuos 
i Torontą lietuviškpn bažnyčion.

O

Lietuviška plokštelė Hi-Fi ilgo 
grojimo. įdainuota jauniausios 
dainininkės IRENOS GIEČIŪTES. 
gaunama Toronte “DAINOS” 
krautuvėje (Lietuviškų plokštelių 
ir įvairiausiu dovanu prekyboje). 
974 COLLEGE ST.. TORONTO 4. 

Tel. LE. 4-1274.

P A I) Ė

bus pirmad. ir ketvirtad., 7-8 v. 
vak. Šią savaitę par. kunigai pra
dės vaiku egzaminavima. Per iš- reikalinga moteris ir vyras vir- 
kilmes bus oficialus fotografas; tuvės ir namų priežiūros darbams. Ga- 
kiti maloniai prašomi bažnyčioje I« v1ed.u11s.i 4pora vyresnio amžiaus.

_______________________ ' Savininkai lietuviai, duoda maista, dra- nuo fotografav mo ir filmavimo bužius ir butą {r dirbantieji galės jaus. 
SUSllaikytl. Iškilmių tėvų komite- tjs kaip namuose. Suinteresuotieji ga- 
to pirm, išrinkta A. Songailiene, n kreiptis raštu:

Mrs. R. Dumauskienė
Spruce Lawn Nursing Home 
Chesley, Ontario,

arba telefonu: 691 Chesley, Ontario.

Mirus mano brangiai mamytei Lietuvoje, nuoširdžiai 
dėkoju visiems bičiuliams, kurie užprašė už Velionės sielą 
šv. Mišias. Taip pat nuoširdi padėka visiems pareiškusiems 
man užuojautą spaudoje ir žodžiu.

Lietuviška baidu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0537.V7. Buragas

BALTIC MOVERS

i 534 Windermere Av., RO. 7-2354.
' M. F. Y-nė

j

Padėka-
i Gili padėka Prisikėlimo parapijos 
’ klebonui D. Gerb. T. Placidui. OFM
f tldtS ■**** • —— »    — - — •

muose dirbamiems darbams. JZteų dė-‘ 
. ka ir rūpestingu paskatinimu misijų
■ metu parapijiečiai parodė savo didžia-
■ dvasišką nuoširdumą — gausiomis au-
; komis. Surinkta S1129.

Mūsų nuoširdus ačiū visiems, kurie 
[savo aukomis prisidėjote ir parėmėte 
šių namų darbą. Jūsų aukos — atei
ties vaisius.

Negalime pamiršti ir didžiai pasi-

užrašą: for deposit or.lv. Tokio čekio, 
nors ir pasirašyto, niekas negali iš
keisti į pinigas. Tačiau Lito” 8 metų 
praktikoje nenasitaikė. kad jam narių 
siųstas čekis būtų dingęs ar pakliuvęs 
į svetimas rankas.
, “LITO" VAJUJE aktyviausiai reiš
kiasi P. Žukauskas, J. Baršauskas ir 
J. Blauzdžiūnas. Metinis susirinkimas

i išrinko “Lito” vajaus komitetą iš 29.

mą kviečiami Įsijungti ir kiti nariai. 
Iš 50P0 Montrealio lietuviu šiuo metu 

. x____ r________ o____ 7 _____ tik 800 yra “Lito” nariais su $730.000
bei sekmadienio rytais rinko aukas, iandėles ir Pabaltijo kraštu kai- santaupų, taigi vajui dirva labai plati.

NAUJAIS “LITO” NARIAIS įstojo: 
Barauskas. J. Brikvičius, Annie 

h’’ ’4ė, L. Grigelis, J. Ci- 
. __  ______ v™Ur- tiems pareigūnams. Dar susipa- sowski, Margsta Baltrukonis, Anta-

! bonuL 7. Karaliui V. Sondai. A. Dil-i žinta SU galimais vad. svetimtau- nas Žiūkas. E. Urbonaitė. N. Gudžiū-

matvta pasisakvti ir pareikšti dėl ^esuz,s> A- čerkus, v. šipelis ir J. 
Dasy S.

i * ta • • \ -ii ” Pagalbiniais “Lito” nariais gali būti: nes. Prisimintas ir reikalas pa- ir kitų tautybilJ žmonės. Jie naudojasi 
reikiamai surengti tra-: visais “Lito” .patarnavimais, tik neturi

Dėkojamę ponioms: A. Kuolienei M. t)Onlįs §ju0 reikalu daromi žy- 
Tamulaitienei, L. Nakrosienei, A. Pet- giaį įteikUs pareiškimas vokiį. A

Urbonie-: čjų parlamentarams bei augš- Nadeau-Kieį
, rauskienei. dr. A. Šapokienei, S. Der- į g
' vinienei. V. Simanavičienei,
I nei, Puterienei. Ponams —

• kui. V. Sendžikui, A. Pūkui, E. Abro- ■ Čių įstatymo pakeitimais — nu- nas* R- Staškevičius. R. Bukauskas, I.
i maičiui. B. Čepaičiui ir A. Štuikiui.

Jus prisimename nuolatinėse mūsų i įo projekto pabaltiečių nuomo 
maldose! .. .......................

Dėkingos Jums Kristuje,
Nek. Pr. Marijos Seserys

4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai nriimami ir n»«tn

įgiškųjų birželio įvykių minėj i- balsavimo teisės ir negali būti ren- 
i----- įkaini į valdomuosius organus. Pr.R.i mus Fed. Vokietijoje.

A.
BENEDIKTAS RINKEVIČIUS

1914. II. 9 — 1963. III. 20.
Nuoširdžiausią padėką reiškiame šv. Jono Kr. parapijos klebonui 

kun. P. AŽUBALIUI ir kūn. B. PACEVICIUI. suteikusiems velioniui 
bažnytini patarnavimą ir palydėjusiems jj paskutinėje kelionėje.

Ypatingai gilią padėką reiškiame kun. klebonui AŽUBALIUI už 
nepaprastą nuoširdumą ir pagalbą tvarkant velionies laidotuvių rei
kalus.

Jautrią ir nuoširdžią padėką reiškiame velionies karsto nešėjams.
Reiškiame nuoširdžią padėką velionies draugams ir pažįsta

miems už pintines gėlių: K. ir V. Zarams. V. Bielskiui. J. Visoekiui. 
T. Jokščiui. A. Romeikiui. P. Romeikiui. P. Lingiui. A. Bolosevičiui. 
Aleknai, B. Petrauskui. S. Žičkui. B. Volkovskiui, P. Kupčiūnui, K. 
Pakalniškiui, Dranginiui ir V. Astrauskui.

Didi mūsų padėka visiems aplankiusiems velionies karstą koply
čioje ir dalyvavusiems pamaldose bei palydėjusiems velionį į paskutinę 
jo šios žemelės kelionę.

Nuliūdusios seserys —
K. Jameikienė ir 
S. Špokienė

; Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 

j Montreal}. Londoną, Windsora. Hamil- 
Itona. North Bav, Šudburi ir kitur.

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

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

Galutinis Pabaltijo Įjungimas Sovietijon
NYT korespondentas iš Mask

vos praneša apie naują Maskvos 
žingsni Pabaltijo valstybių pajun
gimą sovietinei imperijai. Ikišiol 
Kremlius Pabaltijo kraštuose ro
dė tam tikro atsargumo. Dabargi 

| jis užsimojo galutinai susovietinti 
; juos ūkiškai ir politiškai, kad ne- perijai ūki bei pramonę, o vėliau 
bebūtų kalbų apie galimą Pabal- ir visa kita. Antai, tokį regijoną 
tijo kraštų padarymą satelitiniais . Maskva Įsteigė Transkaukazijoj, 
kraštais. kur gruzinai nelengvai lenkiasi

Toks užsimojimas matyti iš Kremliui. Bet ten Maskva įsteigė 
Rygoje Įvykusios konferencijos, ir centrinio kompartijos komiteto 
kurioj dalyvavo pabaltiečių raud. biurą visai centrinei Azijai. Ne- 

Į atstovai ir rusai iš Maskvos, jų tenka abejoti, tai politinio paver- 
tarpe Chruščiovo žentas A. Adžu^ gimo biuras. Jo dar nėra Pabalti- 
bej. Pastarasis pasakė ideologinę i jy, bet gali netrukus būti, 
kalbą, iš kurios matyti, kur vėjai Komunistinė Pabaltijo spauda 
pučia. Buvo svarstomi vakarinio i naująjį pertvarkymą skelbia kaip 
sovietų regijono, apimančio Pa-; laimėjimą: esą didieji planai turi 
baltijo ir Kalinino-Karaliaučiaus, į išstumti mažuosius vietinius. Iš 
kraštus ūkiniai planai. Pagal i tikrųjų tai reiškia ne ką kita kaip 
iuos. Pabaltijys turi būti visiškai j nepaisyma vietos žmonių intere- 
iįungtas į sovietų bendrąją ūkinę sų. Tie didieji planai tik Maskvos, 
sistemą. Ta prasme ir Karaliau-i bėt ne Lietuvos naudai.

čius jungiamas su Lietuvos ūkiu. 
Politiškai Karaliaučiaus sritis pri
klauso Rusų feder. sovietinei res
publikai. Praktiškai betgi viską 
diktuoja Maskva. Ji organizuoja 
vakarini ūkini regijoną, kad la
biau pajungtų Pabaltijį savo im-

DR. JOHN REKAI 
perkelia savo kabinetą 

pirmadienį, gegužės 6 d., 1963 m. į 

331 Sherbourne St. 
Toronto 2 (į pietus nuo Carlton).

Telefonas lieka nepakeistas:

WA. 3-2395
Priėmimo valandos nepakeičiamos: 
pirmadieni — penktadienį 56 vai. 
p.p.. šeštadieniais 910 vai. ryto*

GLADSTONE — COLLEGE $17.300 iš viso: įmokėti apie $3.000. Trijų, 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—valyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 i mėn.

DURIE GATVĖJE — $16.000 iš viso; įmokėti apie $3.000. Atskiras plytų 
namas. Dvi virtuvės, moderniai įrengtos. Yra garažui vieta. _-

ST. CIARENS — BLOOR. S17.000 visa kaina. įmokėti apie $5.000? 3'vir 
tuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema. Garažas.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. 3-jų šeimų, atskiras. 3 virtuvės, 3 vonios. 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.

HEWITT — RONCESVALLES. $20.900. Atskiras, pakeistas pastatas į 3 šei
mas. modernizuotas, vandeniu šildomas. įmokėti $8.000.

WILLARD — ANNETTE. $30.500. Originalus tripleksas. įmokėti apie 
$10.000. 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

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

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDGE AVE„ VERDUN. P. Q. 
Telefonas PO. 74280.

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui doleriu. Mirties ir invalidu
mo atvejais pasai turimą draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4.25<r. Už asmenines paskalas 
imama tik Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 
Pigus paskolų dindimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave^ Verdun: pir
madieniais nuo 10 iki 12 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. v.: trečiadieniais ir penkta- 
d^niais nuo 7 iki 8 v. v. Vedėjas D Jurkus. PO. 7-4280. 3907 Rosemount 
Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 8 v. v. ir šeštadieniais nuo 
10 iki 12 vai. Ved. nadėj. P. Rudinskas. RA. 2-2472. Nedarbo laiku paskolų 
ir kitais skubiais reikalais kreiptis pas ved. padėj. P. Rudinską, BU. 1-2957.

vreguz.es



