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Skausme mylėsi...
L. 1MBRASIENĖ

Krikščionybės šviesoje motinystės vaizdas iškyla su gražiomis 
dorybių gėlėmis: meile, rūpesčiu, auka, savęs išsižadėjimu. Ta
čiau kančia bei skausmas, tas neatskiriamas motinystės palydovas, 
dagiu perpina kvapniųjų gėlių puokštę, tarsi liudytojas Kūrėjo 
pratarties: “Skausme mylėsi ir meilėje kentėsi...”

Lietuvės motinos kelias vargingas ir dygus. Kentėjusi prie
spaudos nedalią, su didžia meile ir auka vedusi savo vaikus dory
bės takais, išaugino dvasios galiūnų kartą. Tiesos meilėje užsi
grūdinę sūnūs sukilo prieš pavergėją, iškovodami laisvę savo 
pavergtai tėvynei. Atsikvėpė motinos krūtinė ir pradžiugo suvar
gusi širdis, pajutusi gaivinanti laisvės dvelkimą.

Tačiau neilgai ji tesidžiaugė šia laiminga permaina. Nepri
klausomybės laikotarpis motinai buvo lyg ta palaiminta pastogė, 
kurią po trumpo poilsio turėjo palikti dar sunkesniam vargui ir 
kančiai. Sibiro tremties, mirties ir kančios kelyje žūstančios mo
tinos dvasia pasipuošė gilaus tikėjimo ir vilties gėlėmis. Atsida
vusios Dievo valiai ir kantriai sunkią naštą nešančios motinos pa
veikslas liks Įamžintas lietuvių istorijoje, kaip stiprybės ir aukos 
pavyzdys ateinančioms kartoms'

• • •
Lengvesnė tremties dalis teko motinai, pasirinkusiai Vakarų 

pasaulio laisvę. Pakėlusi nevieną sunkų bandymą, galiausiai .su 
džiaugsmu išgyveno taip stropiai puoselėtos vilties išsipildymą: 
gyventi be baimės, laisvėje.

Ir taip gera buvo bent laikinai primiršti praeityje likusius 
sunkius ir skaudžius išgyvenimus ir visa siela atsiduoti naujiems, 
dar neišbandytiems džiaugsmams. Ilgainiui pajutome, kad dvasia 
pradeda apkerpėti, ir garbingosios motinystes puošnusis paveiks
las apsinešti modernizmo sukeltomis dulkėmis. Dažnai lengva šir
dimi iškeičiame taip kruopščiai ir su meile puoselėtas vertybes i 
pagoniško pasaulio siūlomus pakaitalus ir nė juste nejuntame 
sąžinės priekaišto, nes mūsų dvasią jau perdaug giliai palietė libe
ralinio materializmo pagimdytos apraiškos. Ir vysta neprižiūrimos 
tos gražiosios dorybės gėlės, netekdamos savo viliojančios kvap- 
ties...

Tačiau niekad nėra vėlu susirūpinti. Motinos Dienos proga 
susimąstykime ir pagalvokime, kaip galėtume nušluostyti tas sve
timas dulkes nuo taip brangaus mums motinystės paveikslo, pasi- 
žadėdamos ji saugoti ir laikyti skaistų, kad su pasididžiavimu ga
lėtume ji, kaip didžiausią turtą, perduoti mūsų vaikams.

Gyvename laikus, kai žmogaus valia, pajutusi perdidelę lais
vę, dažnai pasirenka netinkamą kelią, vedanti i sunykimą. Aplinka, 
kurioje gyvename, dažnai’žaloja mūsų jaunimo dvasią, ir netinka
ma Įtaka bei blogas pavyzdys nukreipia nevieną pavojinga linkme. 
Nors turime savas bažnyčias, organizacijas, mokyklas, tačiau lietu
vei motinai turėtų rūpėti pareiga atgaivinti savo šeimoje tą mums 
visiems taip gerai žinomą vargo mokyklą, kurioje vaikas stiprėtų 
ir augtų Dievo malonėje ir savo tėvynės bei artimo meilėje.

e ® •

Rūpinamės daugeliu dalyku, planuojame vis modernesnius, 
patogesnius butus, renkamės vis geresnius rajonus, bet ar pagal
vojame apie dabartinę mūsų šeimos paskirti? Ar tie modernūs bu
tai duos geresnes šeimas, geriau išauklėtus vaikus, geresnius lietu
vius? Kaimietės mūsų motinos išaugino puikių žmonių ir lietuvių 
visai kukliuose namuose bei butuose. Dabarties motinų pareiga 
tad panaudoti geresnes sąlygas geresniam vaikų auklėjimui ir 
sudaryti lietuvišką nuotaiką.

“Gal šiandien nedegsime televizijos? Paskaitysime knygutę?“
Gerai, mamyte! Paskaityk man tą pasakėlę, kurią aną kartą 

pradėjai“.
Motina paima V. Krėvės-raštų tomą, atverčia ties “Gilše” ir 

pradeda skaityti. Vaikas, prisiglaudęs prie motinos, žydriomis aku
tėmis seka verčiamus knygos lapus, štai, ir paskutinis.

"Mamyte, kokia graži pasakėlė! Ji man patinka ...”—džiaugs
mu švyti jaunas veidas. •

Eini Tu pavergta — nenugalėta. Žinodama, kad tavo veidą lėta 
Nuliūdusi tiktai — nenusiminus, Nelaimės augština, vargai dabina...

Savaitės įvykiai
TARP DOMININKONŲ RESPUBLIKOS IR HAITI KILUSI 

ĮTAMPA ĮKAITO IKI SPROGIMO. Domininkonų respublikos prėz. 
Bosch Įsakė savo kariniams daliniams vykti į Haiti pasienį ir laukti 
Įsakymo pulti. Dalinių vadas paskelbė laišką Haiti kariuomenės va-

: dui kviesdamas nesipriešinti tuo atveju, jei prasidėtų puolimas. 
; Haiti prez. Duvalier siaučia prieš savo opoziciją ir nenori išleisti 
jos vadų, prisiglaudusių Domininkonų resp. ambasadoje. Konflikte

■ tarpininkauja Amerikos Valsytbių Organizacijos komisija. Kadangi 
jai nelabai sekasi, bandoma kreiptis i JT Saugumo Tarybą. JAV

■ kariniai laivai patruliuoja netoli Haiti sostinės Port au Prince ir 
: Puerto Rico. Ten gyvena apie 1000 JAV piliečių.

Italijos rinkimų galutiniais duomenimis kr. demokratų partija 
i gavo 260 atstovų iš 630; turėjo 273 buvusiame 596 atstovų parla- 
; mente; balsų skaičius krito iš 42.4%. iki 38.3%. Neimi socialistai ga

vo 87 atstovus arba 14% balsų. Komunistai gavo 166 atstovus, t.y. 
25.3% balsų (apie 7,5 mil. balsuotojų): anksčiau jie turėjo 140 at
stovų. Nenni socialistai žada savo paramą Fanfamui ir toliau. Nori 
patekti vyriausybėn ir komunistų atstovai.

N. Gvinėja, buvusi Olandijos 
kolonija, turinti 700.000 puslau
kinių papuasų. jau perėjo Indone
zijos žinion. Vietiniai gyventojai 
turės referendumą, kuriame ga
lės pasisakyti dėl savo tolimesnės 
ateities: būti nepriklausomais ar 
priklausyti Indonezijai.

Pakistane didėja nerimas dėl; 1935sDabai“ buvę
ginklų, siunčiamų Indijai. Siun- - - - - 
čia tuos ginklus Amerika, Angli- 
ja. Kanada, kad Indija butų pajė- mokratams daug laimėjimu, taigi 
gi atsispirti pries raudonąją Ki- --- - - °. . . •>
niją. Pakistanas turi teritorinių.
ginčų dėl Kašmiro su-Indija ir to
dėl Pakistanas susirūpinęs Indi
jos stiprėjimu..

Alžcrijcs Ben Bella vis įgauna I
daugiau valdžios. Jau dabar, at- ■ y 

sistatvdinus 5 ministeriams, jis
i J2S penma, be to, valdo ir pačią ^aj prįe§ raud. Kinija ir paverg- 
1 valdančiąją partiją. - r
; Sov« Sąjui.įu apdovanojo L*
•no taikos premija Mali prez. Mo-j dienos proga-išdalino savo gyven-
■ dibo Keitą ir Graikijos komunistų tojams ekstra porcijas mėsos ir
i vadą Glezos. ■ [ ’ “’ ’’

JAV restoranai dažnai atsako
JT v; 1 ’cO-’v-;-5 ' 

valstybių atstovams, kaip tai at-.i

4> - ---------------------------------------
> simą — ar Kuckefeleris dar tinka 
i būti respublikonų partijos kandi- 
! dalu ateinančiais metais i Ameri
kos prezidentus.

Vak. Berlyno burmistras Willy 
Brandt, nesėkmingai kandida- 

i tavęs Vokietijoj i kanclerius, da- 
‘ bar jau vėl rengiasi _rinkimams,

provinciniai rinkimai Įvairiose 
Vokietijos dalyse davė socialde-

ir vilčių feder. rinkimams.
Gegužės pirmoji Maskvoje pa

minėta labai iškilmingai su visais 
diplomatiniais atstovais ir para
dais. šiemet šioje jų šventėje vy- 

j ravo Kubos diktatorius F. Castro. 
J?.’7 ambasadorius nedalyvavo. 
Castro panaudojamas propagan-

tąsias tautas.
Kinijos Į.vy s iaų^».bė gegužės 1

Jonas Aistis

kiaušinių.
Maskvoj paradą priimant kal- 

b?:.o So". krcš‘0 apsau-
__ _____________ , .__r ____  gus mmisieris Maiinovski. Jis ap- 

l sitiko su Liberijos ambasadoriumi kaltino Ameriką varant provoka- 
i Niujorke. Raleigh viešbutis atsi-; cine politiką ir tuo provokuojant 
sakė patarnauti savo kavinėj juo- atomini karą. Esą Amerika kliu- 

įdiesiems ambasadoriams. ’ ,'danti Rusijai siekti taikių tikslų.

Ir mirusius gabena Sovietijon
, Didelė staigmena buvo jo stai
gus paleidimas po to. kai kaltina-

Yra vilties, tik jauskime pareigą ir negailėkime pastangų. 
Tremtyje mūsų lietuviško atžalyno laimingos ateities laidas —- 
stipri šeima, kurios širdis — motina — pajėgia suprasti ir išpil
dyti garbingos motinystės uždedamas pareigas.

Kas naujo Kanadoje?
Mažiausias bedarbių skaičius 

buvo Ontario provincijoje — 5.8 
% visos darbo jėgos; Pajūrio 
provincijose — 15.3%. Kvebeke 
— 11% ir Br. Kolumbijoje pra
ėjusią žiemą buvo 8.5%.

Dabartinė vyriausybė paskel
bė. kad ruošiamas stipendijų pla
nas studentams, pagal kuri kas 
metai bus duodama 10.000 sti
pendijų po $1000.

Pajamų mokesčių Įstaiga pra
neša, kad šiais metais “income 
tax” blankų užpildytojai padarė 
daugiau klaidų, negu betkada 
anksčiau. Tai Įvykę dėlto, kad š. 
m. buvę reikalinga atskirai Įrašy
ti mokesčius feder. ir provinci
nei valdžiai! Dar komplikuotes- 
nis užpildymas blankų buvo 
tiem, kuriem reikėjo mokėti mo
kesčius nuo didesnės sumos ne
gu $3000. Blankai buvo tikrina
mi elektronine mašina, kainuo
jančia $2,5 mil.

Kanada protestuoja prieš JAV 
vyriausybės norimus Įvesti’ su
varžymus savo gyventojams, ku
rie kaip turistai lankosi kituose 
kraštuose. Amerikiečių turistai 
yra vienas didžiausių Kanados 
pajamų šaltinių.

Kreditistų partiją rinkimuose 
daugiausia palaikė žemo išsila
vinimo balsuotojai. Iš turinčių 
augštąjį mokslą 50% balsuoto

jų balsavo už liberalus. 31% už 
konservatorius, 11% už NDP ir 
tik 8% už kreditistus.

Visiem kabineto m misteriam 
buvo Įsakyta turėti savo padėjė
jus arba sekretorius, kurie mo
kėtų anglų ir prancūzų kalbas. 
Otavoje valdžios tarnautojams 
Įvedami prancūzų kalbos kursai.

Šeima, kaip auklėjimo institu
cija, jau nebeegzistuoja — to
kios nuomonės priėjo kaikurie 
sociologai. Esą socialinė pagalba 
reikalinga pirmoje vietoje šei
moms. Tėvai nebeturi laiko vai
kams. Auklėjimą atliekanti tele
vizija, jaunuolių “gengės” ir gat
vė. Toronto teisme išteisintas 
jaunuolis, peiliu nudūręs drau
gą ir iki teismo metus su vir
šum praleidęs kalėjime, teisėjo 
buvo paklaustas, kas ji prie to 
privedė. Jaunuolis atsakė: 
“Hanging around the corners”. 
Namuose nebuvo nei drausmės, 
nei šeimos nuotaikos.

Kredito unijom daromas spau
dimas iš Įvairių finansinių b-vių. 
Royal Commission on Taxation 
— finansų b-vės Įteikė referen
dumą. reikalaudamos apdėti mo
kesčiais kredito unijas ir suvar
žyti jų veiklą.

Žvejai ir medžiotojai, kuriu 
dauguma atvyksta Kanadon iš 
JAV, išleido 1962 m. Įvairiem 
reikmenim, reikalingiem jų 
sportui, $275 mil.

Prancūzija, pagal naują susita- Austrijos prezidentu išrinktas 
rimą su Alžerijos valdovais, su- dr. Ad. Schaerf, socialistu parti- 

tinka atitraukti savo kariuomenės jos žmogus, už kuri balsavo 55.4 
Įgulas anksčiau nustatyto laiko. % balsuotoju. Kataliku kandida- 
t.y. ligi 1965 m. liepos 1 d. i tas dr. Julius Raab gavo 40,6%

JAV sekr. Dean Rusk lankėsi ■■ balsų. Austrijoj nuo 1955 m. vai-Pabaltiečių politiniai emigran-
vietams. Štai kodėl visomis prie-' MusiJ korespondentas Švedijoj *ias£ surežisuotoje spaudos kon- j Indijoj, kur tarėsi dėl Kašmiro do socialistų ir katalikų koahci-
monėmis siekiama ju sugražini-- ferencijoje perskaitė viešą prisi-,gmčo. Buvo ir Jugoslavijoj, kur ja. Komunistai parlamente neturi
mo. Susigrąžinti bėglius gyvus ar; . (pažinimą. Iš jo paaiškėjo, kad mat^i su Tito ir užs. r. min. Po-; neiatstovo E^65 a^vų
mirusius — toks dabartinis sovie-: nies paskutines valios vykdyto- į 1961-1962 m. Lundo studentų bū-! povic.
tų užsimojimas. Tam, aišku, rei- — Į° choro dalyviai. Galutinį i reijs palaikė ryšius su Vak. Ber-:
kalinga užsienio talka. Ir ji atsi- 'sPrendimą sovietų naudai nese-Įiyno studentais “teroristais”, pa-

J . GRIKIS

Labai nemaloniai nuteikė ir su-i ministerija. Advokatas, kuriam 
kėlė protestų bangą Švedijos vy-įnevą, sūnaus vardu buvo patike- 
riausybės nutarimas išduoti šia- i tas išgavimo reikalas, spaudai pa
ine krašte mirusio ir palaidoto i ręiškė, jog toki vyriausybės nuta- 

! latvių dirigento Teodoro Reiterio i rlnĮ4 reikia laikyti... mirusiojo 
i palaikus. Toji žinia ypatingai su- valios gerbimu. Mat, ligi to laiko.

! ni?į. Panešė Švedijos- vidaus r. i rūpino jiems apie 50 švediškų pa- ■

i kėlė laisvųjų pabaltiečių pasipik
tinimą. Įtakingasis “Dagens Ny- 
heter” savo ruožtu pastebėjo, jog 
tai pirmas kartas per 150 metų.

. kad Švedija išduoda mirtinguo-

kol Latvija tapsianti laisva, bal
zamuotas kūnas galėtų neišsilai
kyti ir sudarytų kliūti perkėli
mui ... Kad prieš velionies valią 
žalią velėną pakeis raudonos vė-

Egipto Nasseris lankėsi Alžeri- 
joj, kur tarėsi su premjeru Ben 

Bella. Derybos eina dėl Alžerijos i

katalikai turi 81 atstovą, socialis
tai 76,' dešiniųjų partija 8.

Britanijoj nesibaigia istorijos 
su sovietų šnipais. Dabar su-

sĮb kūne buvo naudojami gelbs- prįsįjungimo prįe bendros arabu gautas Martelli. Jis vra laikinai 

bar ta dalvka tiria. w v v
įtariamas studentas
Iki šiol Rytų Vokietijos orga-Į 

nai nepaleido nė vieno suimtojoj 
be teismo. Kodėl tokia išimtis pa- na. o pereitą savaitę jis vedė irgi 
daryta Perssonui? Jo artimas persiskyrusią su savo vyru, taigi 
draugas pareiškė: “Jie mano iš- gyvnašlę. Murphy. Dabar respub- 
gavę iš jo viską, ką jis žinojo, to-: likonų partija gyvai svarsto klau- užsienyje šefas, 
dėl daugiau nebereikalingas“. Ta-i 
čiau neabejotinai veikė ir švedi-į

i jos visuomenės nuotaikos. Rytui 
1 Vnlripfiinc rovimui, lahni rūni ns-

valstybės, kuriai jau priklauso paskolintas britams Europos Ato- 
! Egiptas, Irakas ir Sirija. ~

Niujorko gubernatorius Rocke- 
feleris vedė antra karta. Prieš

metus jis persiskyrė su savo žmo-

• minės Energijos b-vės. Smulkes
niu žinių dar neduodama.O- ■ -

MIRĖ LATVIJOS ATSTOVAS
Balandžio 29 d., 6.45 vai. v., 

Londone, Britanijoj mirė Karlis 
Zarinš. nepriklausomos Latvijos 
atstovas ir diplomatinės tarnybos

įsius palaikus pabėgėlio, jieškoju-! bavos. toji aplinkybė juristo logi-
i šio šiame krašte prieglobsčio nuo kos nesudrebino.
----- - Latvių nuomone. Reiterio pa

laikų perkėlimas sovietiniam re- į Vokietijos režimui-labai rūpi pa-: 
žimui svarbus propagandiniu at-; lakyti kiek galint geresnius san-P . , . •• . .
žvilgiu. Drauge reiškiamas susirū- tykius. Tuo tarpu švedų dešiniųjų' Gegužės 4 d.. 5.30 v.v., Bosto- pasiūlymu buvęs priimtas ir ben- 
pinimas. jog dabar galima tikėtis • studentu sąjunga Stockholme la- ne m’rė žymusis veikėjas dr. Juo- druomenės vardas. Gyvendamas 
daugiau panašių reikalavimų. ku-Įbai griežtai protestavo. Ji net bu- zas Leimonas. Sekmadienį rengė- JAV veikė su vyčiais ir redagavo 
riuos sovietai gali kelti. pasinau-‘v0 pasiuntusi R. Vokietijos vi- si vykti i Putnamą skaityti pa- ju žurnalą “Vytis”. Už nuopelnus 
dodami tėvynėje pasilikusių gi- daus r. ministerui tikrą ultimatu- skaitos ateitininkėms, bet staigi Lietuvai turėjo Gedimino ordiną, 
minių vardu. Niekas nėra tikras.' kad jis per 10 dienu atsakytu mirtis sukryžiavo visus planus, o už pasidarbavimą katalikiškoj 
jog jei ne gyvas, tai miręs nebus j raštą, kurio nuorašus gavo rusų, j ' -7 ~ 3
išduotas sovietams. . įenku ir čekoslovaku kompartijų pjūčio 23 d. Daugirdiškės dvare.

Švedų spauda centro komitetai.' ’ ‘ vicč i
“Dagens Nyheter” atkreipė dė- _ .

mesi, jog Reiterio atvejis, pirmas Pavienio bejegiskumas
tokios rūšies, nesudarytu naujos Komentuodamas Lundo stu- nius ir ekonominius mokslus — 
žalingos taisyklės, kuri sukeltų dento atvejį. “Dagens Nyheter” į Šveicarijos Friburge, kur parašė 
prieglobsti gavusiųjų pabėgėliu pastebėjo, jog žmonės tik dėlto disertaciją apie Lietuvos savival- 
nerimą. ‘ ‘‘ bėga iš Rytų Vokietijos, kad jie dybes. Savo mokslines žinias jis j

Sprendžiant iš šio atvejo. Šve-; neišlaiko komunistų diktatūros, ypač panaudojo visuomeninei 
dijos vyriausybė tolydžio linkusi kur jiems išplėštos pagrindinės veiklai. Jo vadovaujama katalikiš- 
nūolaidžiauti sovietams. Malonu žmogaus teisės. Palyginus bėglių ko jaunimo “Pavasario“ federaci- 
oastebėti. jog tokios nuotaikos laisvės troškimą ir su tuo susiju- ią išaugo i didžiuli sąjūdi. Be to.

Jau 1958 m. sovietai kreipėsi i faktiškai svetimos plačia jai visuo-1 sius didelius pavojus, tokie taria- jis dalyvavo Pasaulio lietuvių
i, ypač akademiniam jau-jmi nusikaltimai, kaip Leifo Pers- s-gos valdyboj, domėjosi išeivijos 

šono, esą visai nereikšmingi. Bū-Problemomis ir su paskaitomis 
švedų spaudoje daug dėmesio tu šlvkštu juos pasmerkti. Prie- lankė JAV lietuviu kolonijas. Ku- 
’ - - • --• - ■ —— tas stu. ri laiką su dr. E. Turausku reda-

. J gavo dienrašti “Rytą”. Už veiklą 
Pagarba jam priklausanti ir už su pavasarininkais 1932 m. tuo-

ge su prof. J. Eretu ir prof. Pr. 
Dovydaičiu, buvo nubaustas 3 
mėn. kalėjimo ir buvo išlaikytas voji Europa” vra privati orraniza-

: diktatūros.
Dirigento palaikai Latvijon
Teodoras Reiters — žymus lat- 

i vių dirigentas, dalyvavęs neprikl. 
Latvijos valstybinės operos steigi
me ir jai ilgus metus vadovavęs, ■ 
atsidūrė Švedijoje 1944 m. vasarą' 
drauge su tūkstančiais kitų tau
tiečių. Tremtyje ligi savo mirties5 

\ 1956 m. jis reiškėsi kaip pirmaei- 
i lė pabaltiečių kultūrininkų jėga.

Jo paskutinė valia buvo pagei- 
j davimas, kad jo kūnas nebūtų su
degintas ir kad jo vadovaujamo 
choro nariai jo palaikus pasiimtų 
drauge, jeigu ateityje jiems tektų 
sugrįžti į laisvą Latviją. Iki to lai
ko velionis pageidavo ilsėtis ge
riau po žalia Švedijos velėna, ne
gu po sovietų raudonomis vėlia 
vomis.

Sūnaus vardu

Latvių nuomone. Reiterio pa A.A. B8. J. LEIMONAS

Švedijos užs. r. ministeriją ir rei- menei.
■ kalavo. kad Reiterio palaikai bū- nimui.
I tų pervežti Į Ryga. Pagrindą tam C . .
i reikalavimui davė velionies sū- sulaukė byla, kurios centre atsi- šingai — rašo “DN
i naus. taip pat dirigento, grįžimas dūrė jaunas Lundo un-to sociolo-; dentas nusipelno pagarbos.
iokunuoton Latvijon. Nors laido- gijos studentas Leif Persson. Ko- ___
tuvių metu tas pats sūnus buvoj vo 20 d. pakeliui iš Sassnitzo i fM. kad keletą savaičių buvo slap- metinės Lietuvos valdžios, drau-

■ pavedęs chorui pasirūpinti tęvoj Berlyną jis buvo suimtas R. Vo- tai kalintas ir tardytas. Paskui iš
paskutine valia, dabar jo vardu kieti jos organų ir išlaikytas 36 pa- to padaryta didelė melodrama, 
sovietai rėmė savo reikalavima. ras kalėjime. Nors šios kelionės kur nežinia, kiek tiesos, kiek me-

Pradžioje tas reikalavimas šve-: metu jis negabeno jokiu pasu. lo. Ir toks Leif Persson, laikraščio 
’ du buvo atmestas. Pernai pavasa- kaip buvo kaltinamas, tačiau jau žodžiais, tapo simboliu pavienio 
J ri. galop, buvo padaryta nuolai- nustatyta, kad jis buvo išduotas ir žmogaus bejėgiškumo diktatūri- 
da. tačiau su tuo nesutiko velio- sekamas. nės valstybės mašinerijoje.

(Velionis yra gimęs 1900 m. rug- veikloj —: šv. Gregoriaus ordiną. 
'j ' Taip dar vienas didžio lietuvio 

Gudelių vlsč.. Marijampolės apsk. kapas išeivijoj liudys ryžtingą 
j Buvo dvaro kalvio sūnus. Lietu- tautos kovą praeityje ir dabar- 
j vos un-te studijavo teisę, o politi- tyje.

''Laisvoji Europa" 
neįsileidžia

“Laisvosios Europos” radijas, 
kuriuo naudojasi visa eilė tauty
bių. ir toliau neįsileidžia pabaltie
čių. Bendrasis Amerikos pabaltie
čių komitetas dar kartą buvo krei- 
nęsis į Baltuosius Rūmus. Jų pra- 
švmą buvo pažadėjęs remti ir 
Laisvosios Euronos Komiteto pir
mininkas J. Richardson, bet atsa
kymas atėio neimamas. Jis buvo 
gautas iš Valstybės Departamen
to su pareigūno Richard H. Davis 
parašu. Jame sakoma, kad “Lais-

6 savaites. cija. Pabaltiečių transliacijos
Velionis aktyviai reiškėsi ir esančios sutelktos “Amerikos 

tremtyje, ypač Bendruomenėje Balse”, ir dabartinėje būklėje ne- 
Pasak Liet. Enciklopedijos, jo są pagrindo to keisti.

i
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Neatsargūs priekaištai

Specialiai "Tėviškės Žiburiams

Laisvės sutemos ir nauji politiniai vėjai
1, Esate atšventę 70 metų am-l 2. Vadovaujate Lietuvos Lais-
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PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS LAISVĖS KOMITE
TO IR LIETUVOS DELEGACIJOS P.E.T. PIRMININKU 

MIN. VACLOVU SIDZIKAUSKU
■■■■■ ■■ . ,ibi. , ....

Min. Vaclovas Sidzikauskas

Pastaruoju laiku didelį dėmesį 
^ręipiamąjį ,jjaują| susikŪKusias -H 
Afrikos ir Azijoš valstybes.

6. Kodėl Kanados iniciatyva iš
kelti Pabaltijo ir kitų sovietinio 
imperializmo kraštų pavergimą 
Jungt. Tautose nerado ikišiol pa
kankamai pritarimo JT atstovų 
tarpe?

— Buvo keletas priežasčių. JA 
V-bių ir Vakarų Europos valsty
bių delegacijos laikė tą Kanados 
ministerio pirmininko iniciatyvą 
esant perankstyvą, o Afrikos vals
tybių atstovai pabūgo, kad toji 
iniciatyva gali būti tik vakariečiu 
manevras, turįs tikslo nukreipti 
dėmesį nuo kolonizmo likvidavi
mo juodajame žemyne. Jie ma
no, kad pirma reikia baigti su va
karietiškuoju kolonizmu ir tik po 
to susirūpinti sovietiniu koloniz
mu bei imperializmu ir JT charto- 
ie Įrašytos laisvo apsisprendimo 
teisės išplėtimu i Centro ir Rytų 
Europą. Nežiūrint čia suminėtų 
nuotaikų. Jungtinėse Tautose 
gausėja balsai, smerkiantieji so
vietų kolonizmą, ypač Baltijos 
valstybėse. Mes esame nusistatę 
aktyviai veikti ir šio rudens JT 
visumos sesijos proga. Tam prita
rė ir neseniai Čikagoje Įvykęs 
mūsų politinių veiksmų pasitari
mas.

7. Ar didiesiems bandant susi
tarti visu frontu pavergtųjų kraš
tų klausimas nebus nustumtas to
limai ateičiai? Prileidus, kad di
dieji susitars, kokioje būklėje at
sidurtu sovietų pavergtųjų tautų 
išlaisvinimas?

— Jau ir dabar įvykiai kituose 
žemynuose nustūmė sovietu pa
vergtųjų Europos valstybių, bylą, 
kuri yra politinių antrojo pasaulio 
karo padarinių sutvarkymo ir tei
singos bei pastovios taikos Euro
poje įgyvendinimo problema, i 
antrąją ar trečiąją eile. Turiu pri
sipažinti, kad ir mes’ būkštauja- 
me, kad vakariečių pastangos su
sitarti su Kremliumi dėk vadina
mojo šalto karo likvidavimo ir dėl 
modus vivendi Berlyne gali vesti 
i dabartinio politinio status quo 
Centro ir Rytu Europoje, užtęsi

nuPttSIs tyvęniO kėTIW t? da^ jo' darbūs tetfcamak skliduti. AT 
kartinės perspektyvos? Kurie tai pagrista informacija? Jei taip, 
diplomatiniai laimėjimai ir pra- ■ kaip tpli sieks tas siaurinamas ir

miT
— Tos rūšies sukaktys, ypač 

kai jos viešai pagarsinamos, nėra 
malonios, nes jos paliestąjį asme
nį gal ir prieš laiką sendina. Žiū
rėdamas i nueitąjį gyvenimo ke
lią, raminuosi .bent tuomi, kad 
neveltui gyventa, kad beveik vi
sas mano gyvenimas buvo ir tebė
ra paženklintas tarnavimu savo 

Į tautai ir savo valstybei ir kad 
_  ' man buvo skirtą aktyviai ir atsa- 

kingose pareigose dalyvauti Lie- 
' (tuvos valstybės kūrime, jos gy- 

munizmą, kaip socialinę doktri-. Vybiniu problemų sprendime, o 
ną, nesuderinamą su teisingumu dabartinių laisvės sutemų metų 
ir žmogaus prigimtimi. Popiežius aktyviai dalyvauti kovoje dėl Lie-

r tai nuolaidumas komunizmui?
P. STRAVINSKAS

Popiežiui Jonui XXIII priėmus 
specialioje audiencijoje Chruščio
vo žentą su žmona, kaikurioje mū
sų spaudoje pasigirdo balsų, 
smerkiančių Bažnyčią dėl neva 
-jos “nuolaidų komunizmui”, dėl 
noro “susitaikyti su komuniz
mu” ...

Tie Bažnyčią smerkiantieji ar 
jai priekaištaujantieji balsai, ži
noma, nėra piktos valios, o tik, 
sakyčiau, neatsargūs. Jie iš esmės 
neteisingi.

Bažnyčia, kaip matysime to-
- liau, jau antras šimtas metų kie

tai ir neatlaidžiai kovoja su ko
munizmu. Ji ir šiandien gali keis-,— ------- ------ r-------------------
ti tiktai savo kovos taktiką, bet ne kų nusikaltimus prieš Dievą ir

; atsisakyti nuo pačios kovos.
Pateiksime čia kaikuriuos, toli 

gražu ne visus, Bažnyčios kovos 
su komunizmu faktus.

1. Prieš 118 metų (1846), taigi 
.dar prieš komunistų manifesto 
(1847) paskelbimą, popiežius Pi
jus IX savo enciklikoje Qui pluri- 
bus pasmerkė komunizmą, kaip 
radikaliai prieštaraujantį Bažny
čios skelbiamam doros mokslui ir

visus įspėjo, kad komunizmas nie
kada darbo klausimo patenkina
mai neišspręs; kad jis savais me
todais darbininkų klasei nepa
dės, o tiktai pakenks; kad darbi
ninkiją gali patenkinti tiktai Baž
nyčios skelbiamasis krikščioniška
sis socialinis mokslas, kurį po
piežius ir išdėstė enciklikoje “Re- 
rum novarum”.

5. Prieš 33 metus (1930) Pijus 
XI savo specialiu laišku (visai 
žmonijai) atkreipė laisvojo pasau
lio dėmesį i šiurpiuosius bolševi-

laimėjimai pasiliko neužmiršta- ar jis nereikš likvidavimo?
Į — Ir praeityje, biudžetiniams 
metams, kurie’ čia prasideda su 
liepos 1-ja diena, artėjant, kilda
vo pas mus įvairūs reformų klau
simai, nes jei organizacijos ir 
veiklos požiūriu Lietuvos Laisvės 
Komitetas yra savaimingas politi
nis organas, tai jo veiklą, ypač 
veiklos apimti, sąlygoja gauna
moji iš Laisvosios Europos Komi
teto (Free Europe Committee), 
privačios amerikiečių organizaci
jos, piniginė parama. Šiais me
tais tos organizacijos planuojamo- ■ 
ji reforma gresia giliau paliesti 
visų 9 Centro ir Rytų Europos1 
valstybių tremtinių organizacijas.1 
Yra užsimota kiek duosniau rem
ti bendrinę tremtinių politinę or
ganizaciją — Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimą — tautinių komitetų 
sąskaiton. Nors tuo klausimu pa
sitarimai tebevyksta, tačiau yra 
grėsmė, kad bus remiamas mažes
nis Komiteto narių skaičius ir kad 
bus žymiai sumažinta parama Ko
miteto veiklai. Formaliai ir iš es
mės Komiteto sudėtis ir struktū
ra nepasikeis, nebent dėl refor

mos vienas kitas asmuo pats ne- 
zės, kuriose aš aktyviai dalyvavau; norėtų palikti Komiteto nariu. Ta- 
ir kurios baigėsi Hagos Tarptauti-: čiau tokia galimybė yra labai abe- 
nio Teisingumo Teismo 1931 mJjotina.
sprendimu; d. - Klaipėdos krašto į 3. Visuomenėje kilo susirūpini- 
susijungimo su nepriklausoma mas dėl JAV vyriausybės galimo 
Lietuva diplomatinės peripetijos posūkio Į visų tautinių grupių po- 
ir konvencijos pasirašymas 1923- litinės veiklos nerėmimą ar net 
1924 m.; e. Klaipėdos byla Hagos varžymą. Kiek yra pagristas toks 
teisme 1932 iri.; f. išsidėrėjimo iš susirūpinimas ir ar tokia JAV vy-

tuvos nepriklausomybės ir laisvės 
atstatymo. Iš mano diplomatinės 
karjeros neužmirštami paliko šie 
laimėjimai: a. Šveicarijos, pirmo
sios Europos valstybės, po kaize
rinės Vokietijos, pripažinimas 
Lietuvos de jure man esant dar 
visai jaunam Lietuvos diplomati
niam atstovui Berne; b. sunorma- 
linimas Lietuvos santykių su Vo
kietija ir ypač sienų sutarties pa
sirašymas 1928 m ; c. visos kon
flikto su Lenkija dėl Vilniaus fa-

žmoniją ir kvietė visus melstis už 
persekiojamuosius, kartu gi ir 
protestuoti dėl tų nusikaltimų. 
Visa žmonija buvo sukrėsta. Per 
visą laisvąjį pasaulį nuvilnijo pro
testo banga. Ji pasiekė Kremlių 
ir Įvarė baimės nusikaltėliams. __________ _________  _ ________ ___________________

^ 6. Prieš 32 metus (1931) Pijus Anglijos vyriausybės patenkina-1 riausybės laikysena derintųsi su 
XI savo enciklika Quadragesimo mos bekono kvotos Lietuvai ap-! bendrąja politika pavergtųjų tau- 
anno paminėjo Leono XIII encik- lenkybės 1933-1934 m.; g. pašira- tų atžvilgiu?
likos Rerum novarum 40-ties me- šymas Londone su sovietų užs. i —Toks susirūpinimas, kiek jislikos Rerum novarum 40-ties me-

5. PET Seimas kartas nuo kar
to išeina i tarptautinę viešumą. 
Ar jo Įtaka pasiekia JAV ir kitų 
kraštų politines viršūnes? Ar 
kreipiama pakankamai dėmesio 
Azijos - Afrikos kraštams?

— Mano atsakymas į abu klau
simus yra teigiamas. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas š.m. rug
sėjo mėn. pradės savo dešimtąją 
sesiją. Per beveik devynis savo 
gyvavimo ir veiklos metus jis gra
žiai pasireiškė ir yra tapęs tam 

Radijas. Tad esą būtų netikslinga tikru, kad ir kukliu, tarptautinės 
■dvigubinti. Gyvenimo tikrovė pa- politikos veiksniu. Su juo skaito-

liacijas į Baltijos valstybes buvo 
pradėta organizuoti 19*52 m. Ta
čiau kaikam iš šalies įsikišus, or
ganizacija buvo tuoj sustabdyta ir 
pakviestieji tų transliacijų vedė
jai atleisti. Tas žygis buvo aiški-

josios atstovaujama j ai natūrali- j sukakti, atnaujino Bažnyčios reikalų komisaru Litvinovu Agre-! liečia tautines grupes ar organi- namas tuomi, kad Lietuvos, Laivi
nei teisei. Enciklikoje popiežius! m°kymuš. socialiniam gyvenimui SOriaus Aptarimo Konvencijos zaci j as apskritai, mano žiniomis, jos ir Estijos inkorporacijai į So-
pasaulį perspėjo, kad. jei tas ko-!p?to .. lr kartH yėl pasmer-, 1933 m pralaimėjimų, ar tei- bent šiuo momentu, neturi pa- vietų Sąjungą nesant JAV pripa- 
munizmo mokslas bus kada įgy- . k . 1?.°a‘ su prigimtine teise sįngiau nesėkmių galėčiau sumi- grindo. O kai dėl santykių su žintai, Amerikos Balsas — Voice
vendintas tai “iš visos teisės iš lr Bažnyčios skelbiamuoju doros nėti: a. neutraliosios zonos su . tremtinių politinėmis organizaci- of America gali lygiai laisvai kai-

soriaus Aptarimo Konvencijos zaci j as apskritai, mano žiniomis

visu institucijų, iš visos nuosavy-.mokslu. nesuderinamą komuniz- t enkija, nežiūrint mano griežto jomis, tai pastarieji reiškiniai,
* _ ... ..y *’ .. _ i mA cnoiolino Hnrfrino I » v - • - , ♦ ... _________A- _____

bės ir iš pačios žmonių bendruo 
menės bepaliks tiktai griuvėsiai”

jos ir Estijos inkorporacijai į So-

___, — j."“—* - -J reiškiniai, bėti i tų kraštų gyventojus, kaip 
priešinimosi, panaikinimą ir de- reikia manyti, yra kitėjančios JA kad tai darytų Laisvosios Europosmo socialinę doktriną. i -_____ __ _________

7. Priešu 26 metus (1937) tas: markacijos linijos pravedimą —'V-biųpolitikospavergtųjųvalsty- 
pats popiežius paskelbė specialiai;'pautu Sąjungos tarybos nutari- bių atžvilgiu, o gal tik taktikos2 Prieš 99 metus (1864) tas H , iauių sąjungos raryoos nutari- mų atžvilgiu, o gai lik tasiiKos: aviguomn. vryvemmo usrove pa- penimos veiKsmu. j>u juo SKano- centro ir nyru nuropoję, uztesi-

pats popiežius Įtrauk* komun;-/. koni^mzmui 0°.dabartinėje for-jmas 1923 m. vasario mėn. Pary- logiška išdava. Tremtinių nusista- rodė ką kitą. Nesiliaujame darę si laisvojo pasaulio vyriausybės, Į mą, nors ir nelaikant jo nei tei
ma i uokėrimi smaša Pf~sp-er|:tl skirtąją encik-jb. derybos su Lenkija dėl tymo, ryžto ir kovos su okupan-’pastangas gauti galimybę prabil-; parlamentai, spauda. Pakanka pa- sinyu nei pastoviu. Mes tikimės
~ Ilabus ir tuobūdu pasmerkė ji ^Kq *edempi<) n s. miško plukdymo Nemuno upe. tais tatai nepakeis. ii i pavergtąją Lietuvą per‘‘Free brėžti, kad Seimas atstovauja be- tačiau, kad sveikai suprasti lais-

py rathodro PMri L *?• .Tnes, „me.. 1925 m. Kopenhagoje, dėl kuriu 4. Dažnai girdime apie “Free Europe” radiją. Tas mūsų pastan- veik 100 milijonu sovietu paverg- voio pasaulio interesai ir teisiniai3 PaS*eJbt0^r^a J’* ‘ - - --- - - *rn covJ — et mayįstra sugaustai pakar- binetas žinama, smulkesniu lai- stoti Europoje, kuri neįsileidžia Lltu Komitetas —
H savo enciklikoje •Ouodapos- tojo, paryškino ir šių menų saly- mėjimu ii- pralaimėjimų ar ne-1 oabaltiečių. Kuo grindžiama to-:^altų

nVrna ’■ š°mS Prit.aik® enciklikų Rerum sėkmių buvo ir daugiau, tačiau ’ kia diskriminacija ir ar daryta j Committee, kuriam
MAirornm -ir* Anorlraffnc’Tma onnn ■ . t . ® 5 .v v ‘ j v

pats po

Syllabus ir tuo būdu pasmerkė ji;
neatšaukiamai, ex cathedra Petri. | XXIII paskeIbtoji enciklika Ma-

<------------------------- -------------- -------’-7- t VV-A W LX O. 1X11 p O. XV. O. A “

XIII" savo enciklikoje;Ouofi apos- tojo, paryškino ir šių dienų sąly- 

nizmą, kaip mirtį nešantį marą novarum ir Quadragesimo anno 
(lathiferam pestem), “kuris slen- socialinės doktrinos principus, 
ka žmonijos sąnariais ir išstato ją ■ nesuderinamus, su klaidinga ko- 
didžiausin pavojun” (“quae per: munizmo doktrina.
___ a___ ______________ i________________ _______ ....................................................................... - * - .

nuvirto V. Petrulio ministerių ka- Europe” sąjūdi JAV, jo radijo gas gražiai parėmė Bendrasis 
Joint Baltic 

! Committee, kuriam šiais metais 
visus juos negi šia proga išvar-j žygių jii pašalinti? ! vadovauja ALT pirmininkas Leo-
dinsi. ' • p — “Freė Europe” radijo trans-’ nardas šimutis.

artus intimos humanae societatis ____
serpit, eamquae in extremum dis- praskime mūsų Motinos Bažny- 
crirnen adducit”). ■ ' -----

4. Prieš 72 metus (1891) tas nuolatinės skriaudos savo neap- 
pats Leonas XIII savo encikliko-1 galvotais (tegul ir nepiktos valios) 
je Rerum novarum pasmerkė ko-! kaltinimais.

Akivaizdoje tų visų faktų su-

čios mokymus ir nedarykime jai STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

veik 100 milijonų sovietų paverg- voio pasaulio interesai ir teisiniai 
tųjų europiečių, kalba už mūsų didžiųjų valstybių įsipareigojimai 
nutildytas savo, kraštuose tautas,; mūsų valstybių atžvilgiu vers va- -. 
veikia ju vardu. PET Seimas vei-: kariečius būti atsargiais derantis 
kia netik JAV ir Kanadoje, bet; su Kremlium. Laisvasis pasaulis 
taip pat ir Europoje. Tai liudija ■ negali būti abejingas likimui ir 
europinės PET sesijos ir dabartį- nuotaikoms šimto milijonų euro- 
nė visu 9 delegacijų PET Seime j oiečiu, ištikimiausiu savo sąjun- 
pirmininkų iškyla į Europa, ir'«inmku kovoie su Kremliaus dik- 
Pietų Amerikoj ir Azijoj, Aust-i tatorių pasišovimu užvaldvti vi- 
ralijoj bei Naujojoj Zelandijoj.; są pasaulį. 1963. IV. 26.

Maldos bei atgailos diena
Gegužės<13 diena yra viso pa-1 kentėdamos alki ir vargą, prašė 

šaulio Maldos ir Atgailos Diena į Augščiausiąjį ne keršto ir savo

Dviejų kraugerių kova Svarstė Kanados imigrantu reikalus
fiksuoti teroro ženklai.

Vienoje troboje tebesėdėjo ant
Kaimas eina
iš rankų i rankas
Stalingrado pakraščiuose fron- stalo užsikniaubusi moteris. At- 

tą laikančios vokiečių divizijos tu-i rodė, kad ji miega, bet jos galvąbet ui i u iviuiuub ii rkigdiiub JL/iuna j ^vu^bcidubiaji ne ncimu n bavu ------ j . ~ j“--------- ------- •’ _ 7 r. x V-
už nusidėjėlių atsivertimą ir Lie- priešų sunaikinimo, bet jų atsi-jrėjo kovoti dėl kiekvieno kaimo j buvo perskrodusi kulipka. Šalia 
tuvos laisve. i vertimo malonės ir laisvės sava-i kuris dažniausiai eidavo is rankų jos ant stalo tebegulejo sviestu

Šiemet gegužės 13 d. minime jam kraštui, 
lietuvių tautos pasiaukojimo Ne-i 
kalčiausiai Marijos širdžiai 12 kartotinai kvietė visą žmoniją! 
metų sukaktį. melstis už nusidėjėlių atsiverti-

Sujunkime šį įvykį su lietuvių mą, garbinti Jos Nekalčiausią šir- 
tautos pasiaukojimu švenčiausiai! 
Jėzaus Širdžiai, kuriai buvo 1934 
metais paaukota visa lietuvių tau
ta. Fatimoje taip pat viena Mari
jos regėtoja Jacintą kalbėjo: 
švenčiausioji Jėzaus širdis nori 
būti garbinama kartu su Nekal- 
čiausiąja Marijos Širdimi.

Abu įvykiai rodo didelę lietu- vertimo malonės mūsų priešams, 
vių tautos meilę ir prisirišimą: Lietuvai laisvės ir visai žmonijai 
Kristui ir Marijai, nežiūrint ko- tikrosios taikos.

____ _ __ _ __ __ _ , ---- ------ ----- ~ —------ C ; u w v - - - 
...__________________________i rankas — vieną dieną jame bū- apteptos duonos riekė, o ant
Marija Fatimoje taip pat pa-: davo vokiečiai, o kitą — sovietai, sviesto raudonavo jos pačios

kų pistoletų šūviai: leitenantas 
Straub su puskarininkiu buvo lai-. 
mingai pasiekę sovietų užnugarį, i 
Aštrus sovietų automatinių gink-! 
lų kalenimas ėmė silpnėti ir pa-i 
galiau visiškai nutilo."Kelio vidų-;

SOCIALINIO PLANAVIMO 
TARYBOS V METINĖ IMI
GRACIJOS KONFERENCI

JA TORONTE

buvo tik kultūrinės nuotrupos, sa
kė Alan Jarvis, atsakydamas i 
priekaištą, kad Kanadoj buvo kul
tūra ir prieš 1945 m. Nežiūrint 

; tokių didelių imigrantų nuopelnų 
Federacinės, provincinės ir; Kanadai, tik vienas A. Jarvis rei- 

ivairiu socialinės gerovės agentu- ■ kalavo efektyvesnės, laisvesnės------- , y,----------------------- ------------------ --------- riVdlllU bVCICUIllCb T 
ryje pasirodė, puskarininkis, mo-jj-ų bei organizacijų atstovai susi- imigracijos politikos.

melstis už nusidėjėlių atsiverti-

dį ir sąžiningai atlikti savo pa
reigas.

Tad, mieli lietuviai, švęsdami 
gegužės 13 dieną, kaip Maldos ir 
Atgailos Dieną už nusidėjėlių at
sivertimą ir Lietuvos laisvę, kel
kime širdis i Dievą ir prašykime 
Viešpati ne pasmerkimo, bet atsi-

kraujas kaip vyšnių marmeladas.
— Ei, ten kažkas juda!...
— Sovietai!...
— Užimti pozicijas už šio na

mo, — sugriaudė leitenanto bal-

kiame varge ir kokiose sunkiose 
sąlygose ji bebūtų.

Tad tebūnie mums pavyzdžiu 
Sibiro lietuvaičių maldos; jos,

— Vyrai, mums reikia užimti 
: kaimą! — tarė leitenantas Straub.

— Ką mes veiksime su tuo ne
lemtu kaimu?

— Jį buvome užėmę prieš porą
dienu ir vėl atidavėme sovietams. ■ sas.

—‘Įsakymas lieka įsakymu! —j Vyrų nereikėjo raginti du kar- 
nenusileido leitenantas. — Pasi-Įtus, nes aplinkui jau pradėjo 
vaikščiojimas mums išeis i svei-! zvimbti sovietų kulipkos.

' katą. Dėl nuolatinio gulėjimo ap- i Kulkosvaidininkas paskubomis 
kasuose kojos baigia prarasti sari paruošė kulkosvaidį. įleisdamas 
vo judrumą ... ! naują šovinių'juostą.

Vyrų grupė patraukė kaimo; — Palauk! Mums gali išeiti į 
link. ' naudą, jeigu jie galvos, kad mes

— Aš turiu blogą jausmą vi- ■ neturime kulkosvaidžio. — sulai-

damas nuo galvos nusiimtu šal
mu:

Dr. Ostys iš Monteralio univer-

Kun. Alb. Kantautas 
Mėlynosios Armijos Lietuvių 

Sąjūdžio Dvasios Vadas

Įvairūs
siuntiniai Estija, Ukraina

IX — —Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-
!S IN.t7 jiClClGS. paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

LIETUVIŲ {STAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8*9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098

DARBO VALANDOS: Dirmadieniats — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki
7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:;
105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZa

dūriuose — lyg kad būčiau pra
valgęs agurkų ir užgėręs alaus ...

-^Ja, ši kartą sovietai tikriau
siai mėgins mus atskirti nuo mū
sų linijų.

Kaimo pakraštyje vyrai sugulė

rinko padiskutuoti Kanados imi-,
gracijos galimybes ir atitinkamų ' siteto priminė, kad imigrantų at-

ilgainiui Kanada bus pašaukta at-’Du su puse milijono imigrantų 
sakyti už savo imigracijos politiką buvo darbo jėga, kuri sumažino

— Lįskite lauk iš kiaulininko org-jų veiklą. Buvo nurodyta, kad i vykimas turėjo ir neigiamą pusę.
- CAVlPtai 1311 nPDAVOiin^i! . V~/i« Dn cn nncn rmliinnn imioronfn— sovietai jau nepavojingi!...
Iš keturiolikos rusų trys buvo

nukauti, penki sužeisti. Vienas iš1 prieš JT, nes Kanada negalės am- paruoštų darbininkų trūkumą, 
sužeistųjų gulėjo jo paties krauju žinai naudotis milžiniškais žemės Pasikliaudama šia jėga. Kanada
nudažytoje žemėje, skaičiuoda- plotais, kai kituose kraštuose apsileido savo darbo jėgos paruo- 

žmonės heišsitenka. Buvo orimin- Šime. Dabar, kai tiek daug išvyks-
mas paskutines savo žemiškojo imigracija negali išspręs- ta i JAV’, trūkumas vėl didėja, 
gyvenimo minutes. Su kiekvienu jį tu kraštu problemų, nes jei Ka- Dr. J. Spencer, Toronto un-to 
atsikvėpimu iš jo sudraskytos nada lengvai Įsileistų pvz. iš Indi- sociologijos prof., teigė, kad glau- 

1 krūtinės prasiverždavo nauja jos, tai iš ten emigruotų pirmiau- denis ryšys turi būti tarp yyriau- 
kraujo srovė, šio žmogaus nebūtų 
galėjęs išgelbėti net ir geriausias 
pasaulio chirurgas. Į nelaisvę pa- 

; sidavusiems’ sovietų kareiviams 
; buvo leista sutvarstyti jų sužeistų
draugų žaizdas. Niekas jų nekrei
pė dėmesio i sunkiai sužeistą, ku
riam jau nebeįmanoma buvo pa

gyvenimo minutes. Su kiekvienu ii tų kraštų problemų, nes jei Ka- Dr. J. Spencer, Toronto un-to

šia technikai ir kitu profesijų sybės ir viešosios gerovės įstaigų, 
žmonės ir tuo būdu dar labiau Pastarosios turinčios plačiau 
tos profesijos žmonių trūkumas skelbti apie savo veiklą ir pagal- 
ten padidėtu. bos būdus imigrantams, nes dau-

Kanada esą praleido progą pa- guma imigrantų to nežino ir kai 
didinti gyventojų skaičių 1914 m., reikia pagalbos kreipiasi Į kuni- 
kai milijonai imigrantu plūdo i! gus, gimines, o paskutiniuoju lai- 
Amerika. bet atsigavo 'priėmusi ku i Įvairias kelionių agentūras,

kė kulkosvaidininką leitenantas.
Plačiu pusračiu sovietų karei

viai pradėjo artėti prie vokiečių.
Leitenantas mostelėjo puskari

ninkiui:
i ant Srnnės nat? nacalvohimeiS lAŽi^mudu dėti- ^-vrai su belaisviais ir sužeis- ■ pokarinius imigrantus. Pokariniai i kurių skaičius pernelyg padidėjo
i —Imk mano žiūronus — leite-’ pamėgintumėm išslinkti iš šios taisiais Pajudėjo namų kryptimi.! imigrantai atvyko dėl dviejų prie-Imigrantų gyvenamuose kvarta- 
: nantas Straub kreipėsi i nuskąri-i pašiūrės ir atsisėsti jiems ant kul- i Leitenantas Straub svyravo lyg žasčių: jieškodami laisvės nuo po- ! luose. Jie, mokėdami kalbas, ais- ! nfnkĮ f’ l^ten žmogusPar šuo nu? ? S? pakistu gra- spręsdamas nedėkingą, uždavinį. • litinės ir religinės priespaudos ir! kiną paprastų blankų u^>ildymą_

ten padidėtų.

s ninki. — Ar ten žmogus ar šuo nu? Keletas taikliai paleistų gra- ~ .... . -i-. -i-* m i * • i- - - j-k- * • •' guli kaimo viduryje? ‘natų galėtu suruošti tikrą šieną-: Paskui jis atsihko nuo kitų. Tyląmaterialines padėties pagermi-
i5 — Tamsta leitenante, tau rei-'ojūtę .. ‘ nutraukė sausas pistoleto suvis, mo. Pirmosios grupes žmones bu-
kėtu akiniu, jeigu žmogaus negali į — Leitenante, man nepatinka' užgrūdintas veteranas nega-, vo didelėj daugumoj labai iš- 
atskirti nuo šuns. Guli žmogus — i Sibiras, bet ir šiame kaime pa- j eJ°. P?llkt? mirštančio žmogaus, mokslinti, jų kultūra buvo dąu- 

i dargi ant nugaros, kas. atrodo, tu-' džiauti savo kaulu neturiu jokio kur!0 krutinę varste praganskas giau internacionalinio pobūdžio.
. . ° _____ »v .___ «k-ancmr>c ’Zmnnicknmac“ n pal Tio Ho7nioncio naiiačl-n olondac.i retų reikšti, kad jis negyvas ..

— Žygiuojame i kaimą!
— Į kaimą? Negi leitenante

noro. Aš balsuoju už jūsų pasiū- skausmas. Žmoniškumas? O gal 
lyma ir granatas i tik paprastas kareiviškos^ sąhnes

— Pamėginkime! Jūs, likusieji,' surambėjimas? Pistoleto šūvis už-
i manai, kad aš esu kvailas? — ne- naleiskite visus ginklus į darbą, baiSč mir^ pasmerktojo žmogaus 
j nusileido puskarininkis. — Aš kad jie pridengtų mūsų pasitrau- kančias.
! neturiu jokio noro šiame kaime kimą. Mes atvarysime sovietus, LlvlUI 1U JMIxlV 11VI V/ OldillV rVvcl.>tlv  ̂ %* v ▼ « * v w |

■ oadžiauti savo kaulus ar iš čia tiesiai i jūsų ugnies lauką, bet.! 
! nradėti neapmokamą kelionę i Si- susimildami, nepradėkite šaudyti' 
i birą ... į į mus pačius! i

— Lik kaimo pakraštyje, jeigu i Ugnies priedangoje leitenan-’
į bijai... i tas su puskarininkiu išslinko iš <

— Bijoti aš nebijau, bet man pašiūrės.
Sibiras nepatinka ... Nustebinti koncentruotos vo-

Pamažu vyrai pradėjo artėti kiečių ugnies ir pirmą kartą pa-
I prie kaimo pastatų. Pirmoji troba naudoto kulkosvaidžio, sovietai 
(buvo tuščia. Ant stalo tebestovė-'kuri laika tylėjo. Paskui keletas. 
I io nespėti suvalgyti maisto likti- j jų kareivių mėgino perbėgti per: 
i čiai. Puodai tebekabėjo virš už-' kelią pašiūrės kryptimi. Juos tuo- j 
! gesusio židinio. Panašus vaizdas jau pat paguldė ant žemės kulko- 
; kareivius pasitiko ir kituose na- svaidžio kulinkos. Prasidėjo abi-' 
istatuc.se. Kaimo gatvės viduryje pūsis susišaudymas, nei vienai; 
gulėjo civilio lavonas — šautuvo pusei nepadarantis didesnės ža- 
buože sutraiškytu pakaušiu. Jo los, kol pagaliau pasigirdo grana- 
sustingusiame veide tebebuvo už- tų sprogimai ir automatinu vokiš-

Nustebinti koncentruotos vo-

(Bus daugiau)

Lietuviškos 
maldaknygės 
mažiesiems

DIEVO 
VAIKAS

Autorius kun. dr. J. Gutauskas
Gaunama pas leidėja

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

Toronto 3, Ont.
ir

pas lietuviškos spaudos platintojus 
Kaina SI .85

Jie dažniausia ne j ieško glaudes
nio kontakto su savo etnine gru
pe ir greičiausiai asimiliuojasi.

Prieš 1945 m., t.y. prieš atvy
kimą pirmųjų pokariniu imigran
tų, Kanados visuomenė buvo la
bai nuobodi, teigė Alan Jarvis, 

! Kanados meno srities darbuoto- 
; jas. Jei ne imigrantai. Kanada 
būtu labai atsilikęs kraštas, ir jos 
plėtotė būtų nepalyginamai lėtes
nė. Imigrantai, kurių dauguma 
buvo nevedę ir noriai kilnojosi iš 
darboviečių, Įgalino naujos pra
monės augimą. Imigrantai atnešė 
ikišiol nežinomą Kanadoj darbo 
disciplina ir sugebėjimus; jie pa- 
rvvino kultūrini gyvenimą, pake

ik meną ir sukrėtė pačią Kanados 
visuomenės sąrangą, kuri buvo 

j grindžiama dvieju tautu kultūra, 
i Dabar Kanada turi remtis dauge- 
. liu tautų arba mozaikine kultūra, 
i Prieš imigrantų antplūdį Kanadoj

bei verčia jiems dokumentus ir 
ima didelius pinigus.

P. S. Davidovičius, Ontario Ci
tizenship Division direktorius, 
patarė Įsteigti tarybą, kuri tirtų 
galimybes priimti naujus imi
grantus ir koordinuotų vyriausy
bės agentūrų pastangas padėti 
imigrantams. Jis priminė, kad 
svarbiausia užduotis viešosios ge
rovės agentūrų — padėti imigran
tams rasti tinkamus jų gabumams 
bei kvalifikacijoms darbus.

Net keli diskusijų dalyviai pa
reiškė, kad imigrantai rinkimų 
atveju jokio atskiro etninio balso 
nesudaro, bet balsuoja vadovau
damiesi tais pačiais motyvais, 
kaip ir vietiniai kanadiečiai. V. J.

Vašingtonas. — JAV Interstate 
Highway System 1970 m. numa
to turėti 41.000 mylių modernių 
kelių sistema. Romėnai Juliaus 
Cezario laikais turėjo 53.658 my
liu ilgio pastatytų ar suplanuotų 
keliu, kurių daugelis dar ir dabar 
naudojami ‘ automobilių susisie
kimui.

istatuc.se
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MAMYTEI

• Žiburėliai)
••mosti* mažiesiems.

Noriu pasakyti 
Aš j ausį Tau — 
Ak, atleisk mamyte, 
Jei kuo užgavau.
Tu mane mylėjai, 
Pynei man kasas, 
Mokei poterėlių, 
Daineles visas.

Molina dabarties šauksme M. JONYNIENfe

Veriasi kaip votys begalinės platumos dintoja, žmonių padermės išlai-jbėja, auklėtoja formuojanti, daž-! akivaizdoj. Gal net konservatyves- 
Sopulingoj pozoj dievdirbių Madona, kytoja. Jos dėka nei didžiausios, nai net nesąmoningai, naujų kar- nis savo sprendimuose. Tik jai 

. . ’ gamtos nelaimės, nei karai, nei j tų potroškius, jų būdą, asmenybę; patikėta Didžiosios Valios šiek 
j. kossu - Aieisandnskis • Aistis maraį neįstengė nušluoti žmogaus savo pasiaukojimu įdiegianti au- tiek daugiau nei kitiems mirtin- 

' nuo žemės planetos paviršiaus. ’ ! ’ *
Bet nevien tik tai. Iškelti ją meninių patogumų pratinanti val

GRAŽIAUSIAS VAKARAS
Rasotos pievos stiebėsi augš- — Ryte, — nutraukia Linas, 

tyn jausdamos saulutės šilumą. — mes pamiršom Mariją — Jė- 
Prie klegančio upelio stipriai įsi- zulio mamytę. Nė vieno žiedelio 
rėmęs gluosnis jau vilkėjo žals
vus marškinėlius. Pavasaris žy
dėjo ...

Staiga girgžtelėjo durys ir 
strykt, pastrykt, lyg kamuoliu
kas, išsirito maža mergytė ir bė- 
go siauru taku pievos link. Jos 
batukai glamžė žalio aksomo pa
talėlius miško pavėsyje. Atbė
gus prie storaliemenės laukinės 
obels stabtelėjo ir atsitūpus 
kažko jieškojo.

— Jau, jau, skubėk greitai, 
jau radau! — šaukė Ryte atra
dusi gražiausią radinį.

— Bet ar jai patiks? Tokios 
paprastos, mažos! — suabejojo 
Linas.

— Jai viskas patinka. Ji mus 
myl... i...

— ššš ... — nutraukia Linas.
— Mamytė .. — sušnabžda pa
miršęs broliukas.

— Ne mūsų ... Visvien aš 
nieko blogo nesakiau ...

Moteris nė nematė smilgų siū
bavime pasislėpusių vaikų ir pro 
žiedlapiais apsikrovusias šakas 
nuėjo trobesių link.

— Žinai, Linai, mes negalim 
jų čia palikti. Dar kas sumin
džios. Iškaskim.

Linas rūpestingai rausė žemes 
aplink kupstelį, o Rytės akutės 
lenktyniavo su pilkais debesė
liais. Jai buvo taip smagu, kad 
ji pamiršo ir smulkiažiedes sau
lutes, pamiršo, kad ateis vaka
ras ir jie vėl bus vieni be ma
mytės;

— Jau, Ryte, su visom šak
nim, tik reikės daug vandens, 
kad nenuvystų.

Tylu ... Vėjelis kutena augš- 
tas smilgas, o jos linksmai lanks
tosi į visas puses.

— Ryte, — dar garsiau sušun
ka Linas. — Ateik, eisim namo!

Ryte lyg išbudinta pašoka nuo 
drėgnos žemės. Linas apkabina 
sesutę ir abu skuba pas tetą.

— Linai, mamytė tikrai su
grįš. Mes visada buvom kartu 
Motinos Dieną,—pro ašaras pra
taria Ryte. — Ji sakė ... Juk ji 
mus labai myli. ..

— Kažin. Ryte, juk ji taip to
li mieste dirba, o jau vėlyva po
pietė.

— Bet šiandien visos 
tės namie ir ...

neatnešėm Jai.
Ryte vikrai nušoko nuo lovos 

ir nuskynus pačias gražiausias 
ilgakotes saulutes tiesė Linui.

— Ne, Ryte, tu, tu mažesnė. 
Paprašyk Mariją visko...

f, • ■
L K

mamy-

Rytė stiebėsi ant pirštukų ga
lų ir tiesė Marijai gražiausią 
dovaną.

— Marija, priimk! Jos mažy
tės, bet mes mylim Tave. Taip, 
kaip Jėzulis myli... Ir aš su 
Linu būsim labai geri...

— Linai, ateik arčiau prie 
Marijos ...

Tylu ... Ryte, lyg nujausda
ma, atsigręžė atgal...

—Mamyte, tu čia ... Tai gra
žiausias vakaras!... Tu mus la
bai myli... j

Linas ir Ryte apkabino mamy
tę ir vedė kambarėlin prie besi
šypsančių saulučių...

Saulenė

Mokykloj rašėm apie motiną
Kęstutis Tamošiūnas, 
3a sk. mokinys:

Motinos Dienai aš su tėveliu 
nupirkom mamytei knygutę ir 
gėlyčių. Motinos Diena yra gra
ži, nes kiekvieną motinos Dieną 
šviečia saulutė. Mamytei patinka 
motinos diena, todėl, kad aš esu 
labai geras tą dieną. Kai saulu
tė šviečia ir spinduliai šildo, mes 
einam į ežerą jjasimaudyti. Van
duo labai šiltas. Motinos dieną 
yra labai smagu.
Jonas Rudnickas, 3a sk. mok.

Antras sekmadienis gegužės 
mėnesio yra Motinos Diena. Mo
tinos Dieną mes dėkojame savo 
motinoms už viską, ką jos mums 
davė. Motinos Dieną mes dova-

Srnagu žaisti pavasari 
prie šaltinėlio

nojam mamytei mažas dovanas. 
Mes turim mylėti motiną, nes ji 
mums viską duoda. Mus visada 
myli. Kai kada ateina draugai ir 
dainuoja dainas apie motiną. 
Motinos Dieną aš norėčiau būti 
su savo motina visą dieną ir ne
leisti jai dirbti, bet eiti į valgyk
lą valgyti pietus.
Raminta Šapočkinaitė,
3a skyriaus mokinė

Motinos Diena jau greit atei
na. Tą dieną yra visų motinų 
diena. Tą dieną turime būti labai 
geri savo mamytėm. Mes Moti
nos dieną švenčiam, kad galėtu
mėm parodyti jai, kaip mes ją 
mylim. Mes turim ją labai gerb
ti. Aš mamytei norėčiau nupirk
ti gražią dovaną, o tėvelis atneš 
jai gražių gėlių. Tą dieną bus 
mums linksma ...
Ramunė Underytė, 3 sk. mok.

Sekmadienį jau bus Motinos 
Diena. Mes švenčiam šią šventę 
gyvom ir mirusiom mamytęm. 
Prisimenam kaip jos dirbo ir 
vargo už mus. Toje šventėje mes 
einam į bažnyčią ir meldžiamės 
ūž jas. Jeigu mes turime gražią 
dovaną mamytei, ji būna labai 
patenkinta, kai mes ją sveikina
me ir jai padovanojam. Atsimin
kim, kad Motinos Diena yra gra
žiausia šventė iš visu ...*

Tad priimk šią gėlę 
Augusią lankoj — 
Kuklią dovanėlę 
Motinos dienoj.

PAVASARIS•
Nors ir supo musų žemę 
Pilki sunkūs debesėliai, 
Bet, pavasariui atėjus. 
Atgaivino spindulėliai.
Kai užkaitino saulutė
Ir atskrido visi paukščiai, 
Žalias lankas dobilėliais 
Dievas geras mums nubarstė

S. Slavinskienė

Baltas kaspinas
Pavasario vėjelis meiliai glos

tė mažyčius gėlių pumpurėlius, 
o saulutė tarytum visa savo jė
ga juos šildydama traukė iš že
mės augštyn. Visur žalia, gražu.

Mažoji Birutė šokinėjo, skynė 
mėlynas žibutes ir tyliai niūnia
vo:

“... Marija, skaisčiausia leli
ja, ką aš Tau aukoti galiu, nu
skinsiu Tau rožę, leliją, žie
dus kūdikystės dienų ...” 
Linksmai ir vikriai su puokšte 

gėlyčių įbėgo Birutė i sergančio 
savo senelio kambarį ir pradėjo 
puošti mažą Marijos statulėlę. 
Senelis meiliu šypsniu lydėjo 
mergaitės veiksmus. Užbaigusi 
darbą, Birutė priėjo prie sene
lio lovos ir atsisėdusi prašė, kad 
papasakotų jai apie gerąjį Jė- 
zulį. Senelis tyliai atsidusęs pa
klausė ją, kada ji eis Pirmosios 
Komunijos.

Su didelių džiaugsmu Birutė
lė sušuko, kad toji didžioji jo
sios šventė jau čiapat. Senelis, 
ilgai nelaukęs, paprašė atidaryti 
stalčių ir išimti ilgą dėžutę. Bi
rutėlė atsargiai išėmė dėžutę iš 
stalčiaus ir padavė ligoniui. Se
nelis drebančiomis rankomis pa
ėmė dėžutę ir atidaręs išėmė il
gą geltoną žvakę su pageltusiu 
kaspinu. Rodydamas ją Birutei 
tarė: “Vaikeli, matai šią žvakę? 
Aš ją gavau eidamas Pirmosios 
Komunijos. Tu man ją uždegsi, 
kai aš numirsiu. Šis pageltęs kas
pinas buvo baltas, baltas, kaip 
lelijos žiedas, bet jau praėjo sep
tyniasdešimt metų, kaip aš ją tu
riu toje dėžutėje. Matai, vaikeli, 
nuo gulėjimo pagelto baltas kas
pinas, bet mano siela išliko bal
ta. Birutėle, Jėzulis nieko dau
giau iš tavęs nenori, kad tik tavo 
siela išliktų balta, kaip tas kas-
pinas, kurį gausi pirmąją Komu
nijos dieną, žvakė teprimena tau 
gerąjį Jėzulį, kuris yra šviesa, 
meilė, kelias ir mūsų gyveni
mas ...” Plukė

Galvosūkis

Įrašykite žodžius:
Skersai — 1. žvėrelis, kuris 

mėgsta riešutus. 2. Paukštis, ku
ris kukuoja. 3. Brangiausias pa
saulyje žmogus.

Išilgai — 4. Pavasario mėnuo.
A.
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MOHAWK Furniture Ltd.
2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444

ir 137 RONCESVALLES AVE.
Telefonas 537-1442

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

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

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trini
Enamel) • 

Reg. $3.35, ' 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

Dar turime pasilikusių 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,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

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

Motinos diena - susikaupimo . Bet nevieni uk tan 
diena: mažųjų, paauglių ir su- ^P. gydytoją, tolygu pabrėžti 
brendusių. Esmėje tai netik vai
kų, bet ir suaugusiųjų šventė — 
subrendusių, gyvenimo pamokytu

ne!SiSąm°: “SISninusių švente. skardos gabalėliais, bet iš ju at-
imamas esminis dvasinis atpildas susikaupiama valandėlei ties zmo- __auklėti savo vaikus naeal krikš-

jaunuolis, * trečiai! sutuoktiniai A,iraama teisė ir valia plėsti vai' 
pirmgimiui atėjus.

NEATLYGINTA
MEILĖ

Prisirišimas, meilė, pagarba 
motinai niekad nėra vienodai pa
stovūs, nors motinos meilė vai
kui, ištikimybė jam, noras gero 
lydi jį visą gyvenimą. Nežiūrint 
kaip didelė bus šeima, motinos 
meilės pakanka visiems—sūnums 
ir dukterims. Bet kiekvienam mū
sų motina yra tiktai viena.

Motinos asmeny esama pradų, 
kurie bendri visom pasaulio moti
nom, nežiūrint rasinių, luominių, 
profesinių ar tautinių skirtumų. 
Motina, kaip gyvybės tiekėja ir 
žmogaus dvasios formuotoja, eg
zistavo visą laiką ir pirmykščių ir 
augštos civilizacijos visuomenėse.

Ar ne iš amžių ūkanų atklydo 
gamtos reiškinių sudvasinimas 
motinos simboliu? “Saulutė — 
močiutė”, “Žemė — maitintoja”, 
netgi vėlesni “Alma Mater” ir pa
galiau “Motina — tėvynė”. Visa 
tai liudija žmonių kalboj apie sie
jimą motinos vardo su tuo, kas 
yra pastovu, tvirta bei taurinan
čio gyvenime.

PILKASIS 
ŽMOGUS

Antra vertus, Motinos Diena’ 
yra pilkojo, nežinomo žmogaus 
diena, nežiūrint, jog krikščionybė 
pirmoji atitaisė jai šią skriaudą 
iškeldama didžiąją motinystės su- 
dvasintoją Mariją. Pati Motinos- 
Diena nėra sena šventė — jai tru
putėlį daugiau nei 50 metų. Tik 
pusė šimtmečio palyginus su 
tūkstantmetine bevardės moters 
istorija.

Pačios šventės kilmė sietina 
pirmoj eilėj su kovos dėl pilieti
nių moters teisių sąjūdžiu, dar i 
tiksliau — su pramoniniu per
versmu, vadinamąja “industrine, 
revoliucija”. Juk išrastos mašinos 
paviliojo į miestus, kasyklas, au-i 
dyklas žemės ūkio darbininkus, i 
paversdamos juos (ypatingai mo-į 
teris ir nepilnamečius) pigia, ne-: 
tausojama darbo jėga.

tik instinktą — biologinį pradą. 
Dar ir šiandien pusėj žemės rutu
lio sąmoningai darkoma šia pras
me Motinos Dienos idėja. Daugia-

ko asmenybę sau norima krypti
mi, brukama jai svetima pasau- 

i lėžiūra.
Motina yra kūrybinė jėga, glo-

Ši rožė Tau, mamyte ...
The Telegram, Toronto

kos dvasią, o savo atsisakymu as- j giesiems.
___ ! ‘___ 1 į Motina kaip brandintoja, gim- 
kus pakilti augščiau kasdienių gė- j dytoja ir globėja naujos gyvybės 
rybių; savo nuoširdžiu tikėjimu, intuityviai jaučia savo žmogiško- 
ilgėjimus! gėrio, saiko ir savitvar-1 sios buities trapumą, o taip pat 
dos pajutimu puoselėjanti augš- vidinį atsakingumą, įsipareigoji- 
tą vidinę kultūrą. Motinos di- mą visatos Kūrėjo valiai, 
džiausiąs rūpestis ir lūkestis —;
išauginti savo vaikus plačios dva-į 
sios žmonėmis.

Todėl motinoms, nors jos ir ga-:
Ii būti suklaidintos gražbylystės, moterį — motiną. Prisimename 
esmėje yra svetimas smurtas bei i tąją, kurios pasišventimo dėka 
artimo priespauda. Juk motina persirgome ligas, baigėme moks- 
pirmoj eilėj yra žmogus — taip lūs, išlikome aorais, tautiškai są- 
pat klystantis, trumparegis kaip moningais žmonėmis.
kiekvienas gyvenimo problemų! jei Motinos Diena — pilkojo 

žmogaus šventė, tai lietuvės moti
nos Kelias tik papildo, paryškina 
bendrą visai žmonijai nueitą 
tarpsnį. •

Lietuvė motina • šimtmečių bū- 
! vyje irgi stovėjo gyvenimo šešė
lyje. Ji neiškilo, Kaip Kleopatra, 
Kotryna Didžioji ar Elzbieta I į 
vadovaujančias politines viršū
nes. Tačiau dvasinės kultūros 
puoselėjimo bei palaikymo pras
me jos vaidmuo ypatingai ryškus.

Pažvelgus į mūsų tautos cha
rakterį, į lietuviškosios kultūros 

. esminius bruožus — jos tautodai
lę, subtiliąsias dainas, stipriai iš
jaustą saiko pajutimą—sunku už
ginčyti. jog visur atsispindi gilūs 
ilgalaikės inatriarchalinės kultū
ros pėdsakai.

Narsi, atkakli lietuvių tauta 
kadaise laužė sprandus įsibrovė
liams atėjūnams, bet kartu duos- 
niai “dalino brolių kūnus sveti- 

■ miems kapams”. Šeimos židinio 
saugotoja lietuvė moteris, liku
si su vaikais ir seneliais, siapstė- 

• si miškuose priešui deginant so
dybas. Perkentė bado, maro laik
mečius, asimiliavo svetimas mar
čias, ir, nežiūrint priespaudų, 
baudžiavų ir kitų primestų nege
rovių, išlaikė savo kalbą, papro
čius, tikėjimą iki pat laisvės ryto.

Ar būtų užklydusi Tacitui taik
li lietuvių tautos aptartis — “Ho
mines humanissimi”, jei lietuvė 
moteris būtų buvusi anoj gadynėj 
vien vyro vergė, o ne namų vai
šinga šeimininkė. Ar neverta spė
ti. jog ir tautos perėjimas iš stab
meldystės į krikščionybę apsiėjo 
be žymesnės tarpusavio nesantai
kos gal dėlto, kad moters — mo- 

(Nukelta j 7 psl.)

L1ETUVĖS
MOTINOS PĖDSAKAI

Mes gerbiame savąją lietuvę

Liudmila išstojo iš 
Komsomolo — jaunimo organiza
cijos to kunigo paveikta. Už tai 
buvęs surengtas parodomasis teis
mas 1961 m., kuris nutarė ištrem
ti kunigą A. Šeškevičių iš to ra
jono ribų. Tada jis persikėlė į 
Ošos srities Tauridės rajoną ir to
liau apaštalavo. Pagaliau milicija 
jį suėmė, ilgai tardė, o spauda 
tardymo duomenis paskelbė ir 
net nuotrauką pridėjo. Joje ma- 
tvti įvairūs religiniai ženklai, su- 

‘.“13
tai laiko dideliu nusikaltimu. Ji

ko. kurios atlikinėdavusios tarpi-, vos duktė 
ninkių vaidmenis.

Didžiausias bylos “kaltininkas” 
yra kun. A. Šeškevičius, apaštala? 
ves tarp plačiosios azijinės Rusi
jos kataliKu. Jis yra jėzuitas; gi
męs 1914 m„ įstojęs į ordiną 1934 
m., augštuosius mokslus ėjęs Ins- 
brucke. Austrijoj. Į Lietuvą grįžo 
1944 m. ir dirbo Šiauliuose su 
jaunimu, kurį telkė į religinę bro
liją. Sovietai apkaltino jį priešre-

- . x.,-. . voliucine veikla ir 1949 m. išsiun- ------- --o--------------------,—
nanciomis tikinčiomis moterimis Sibiran. 1956 m. grižo Lietu- dėti į krepšį. Sovietinė valdži 

. — ruse Kolesnikova ir gude Dul-■ vorL bet netrukus savanoriškai t-l 1-2- J22-11- —2__12----  '

Sovietinė spauda vėl garsina di-
Masinė gamyba sunaikino šimt- dėlę bylą dviem kunigam: Anta- 

mečius išsilaikiusį amatininkuj nui Šeškevičiui ir Jonui Danylai. 
luomą, pakeitė žmonių požiūrį į Bylon įpainiotos ir moterys: Euf- 
socialines institucijas, išryškino: rozinija Kolesnikova, Elena Dul- 
luominius skirtumus, šioj naujoj ? ko ir kt asmenys. Kaltinimas: 
ekonominėj - socialinėj būklėj pa-; spekuliacija religiniais dalykais, 
kito ir šeimos struktūra. Atsirado; gSą Įįe žmonės organizavę kry- 
netgi pavojų, jog šeima, kaip vi-: želių, rožinių, statulėlių ir kt. 
suomenės ląstelė, bus nepagydo- religinių ženklų gamybą bei per- 
mai sužalota. j siuntimą iš Lietuvos į Sibirą. Ku-

DVASINE ’nigai susirišę su Vilniuje gyve-
BRANDINTOJA

Motina — naujos gyvybės bran- i

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

grįžo į Altajų apaštalauti tarp lie
tuvių tremtinių, kurių vargą la
bai gerai pažino. Apsigyveno 
Slavgorodo mieste. Matydamas, 
kad nėra kryželių, medalikėlių. 
paveikslėlių, statulėlių, paprašė

gėdina už tai tą kunigą, bet pašau 
lio akyse didžiausia gėda tenkž 
sovietams.

Ankstyvesnėj byloj nubaustai 
už neva "spekuliaciją” Klaipėdoj 
bažnyčios statytojas kun. L. Po 

atsiųsti jų iš Lietuvos. Susirišo su vilonis. gautomis žiniomis, mirt
AMERIKOS LIETUVIŲ VAIKO UG- tiniais drabužiais apsirengusios lietu- i jėzuitu Tėyu J. Danyla, gyv. Jėz- Vilniaus kalėjime. Buvo nuteistai 

DYMO DRAUGIJA. — ALVUDas ba- ’ ’ ‘ i___ ..
landžio 28 d. Gage Parko salėse suren
gė gražių pramogų. Čia buvo pagerb
tos motinos, suvaidintas scenos vaiz
delis, duota progos pasirodyti jauno
sioms baleto šokėjoms, bendrai pasi
vaišinta.

Žiūrovų dėmesį plačiau atkreipė K. 
Kubilinsko scenos vaizdelis “Mikis Pli
kis Tinginys”, gautas iš okup. Lietu
vos, kurį išpildė šios dr-jos įsteigto 
Čikagos Vaikų Teatro kolektyvas. Šį 
veikaliuką režisavo akt. Alfas Brin
ką, dainas paruošė K. Čepienė, muzi
ką — J. Bertulis, gražias dekoracijas 
nupiešė — M. šilkaitis ir J. Slabokas.

Pažymėtinas buvo priešmokyklinio 
amžiaus vaiko kambario įruošimas, o 
taip pat lietuviu tautodailės ir vaikui z. . ... ... . .......... .
rankdarbiu parodu surengimas. Prie I (jl!OS vf,rš*?° .ukrainiečiai), 
pavyzdinio vaikų kambario veikė sky
relis apie pirmųjų dviejų metų am
žiaus vaiko ugdymą ir maitinimą. t misij*ą. ; lika ir Britu Gvinėja. Nors padė-

Malonios buvo vaišės jauniesiems ir . . , į tjs kiekvienoje tų valstybių yra
suaugusiems, kūnų metu apsieita be ,-rrvixn nnn'ir ' skirtinga, tačiau Častro stengiasi
svaigalų ir rūkalų. Čia svaigalų vietą SPARČIAI PLATINAMA BROsIV- revoliucines mintis kiek 2a- užėmė lietuviška gira, gaminta giros RA “NAZI WAR CRIMINALS f.aV0 revoliucines minus Kiek ga 
specialisto Juozo Boso. ' AMONG US. by Charles R. Allen. Jr. lin™ jaugiau išpiešti.

Gaila, kad Į šias gražias pramogas ^joje už 25 et. pardavinėjamoje bro-1 
žmonių atsilankė i . v____
Gautas pelnas buvo skirtas ALVUDo .P?rr^n?s 
planuojamiems Vaikų Namams.

vaitės, kurios gyvu žodžiu lankytojams ■ ne ir kt. asmenimis; Kai Tėvas A. 10 metų. Jo vikaras kun. Burnei 
teikė paaiškinimus. " ’ ' ’

Netoli lietuvių skyrelio buvo Sov. tas vėl persekioti. Tada jis persi-i
Sąjungos stalas, kuriame paaiškinimus kėiė Kanto miestan. Kirgizijoj, platinąs fotografijos būdu paga 
teikė irgi lietuvis — Vilniaus Kapsuko j kur gavo <jarba cukraus fabrike, mintas Marijos. Kristaus ir šven 
vardo un-to dėstytojas, dabar gilinan- ge^ -a puv0 susektas. Mat. rū- tuju paveikslėlius, šias nuotrau 
tis studijas Čikagos un-te —Algis Le- pinosi dvasiniais žmonių reika- kas jam gaminąs kun. Kanišaus 
ku knvgu bei,Skitur eksponatu buvo iš' lais. laikė slaptas pamaldas. Ko- kas. Tėvui J. Paukščiui byla da 
states ir 3 lietuviškus albumus. I munistine spauda ypač kaltina ji neiškelta, nors šluota jau jan

Meninėje dalyje, kuri sutraukė apie už įtaką jaunimui: esą Kolesniko- yra prisegusi spekulianto etiketę 
1000 žiūrovų iš įvairių pasaulio dalių, Į 
lietuviams atstovavo Jaunimo Centro' 
studentų ansamblio taut, šokių šoke- • 
jai, išpildę 6 šokius: Džigūną. Vėdarą, 
Gyvatarą, Kalvelį, Oželį, Malūnėlį.' 
Lietuviai šokėjai čia buvo šiltai priim-1 

i ti ir plojimų susilaukė beveik daugiau-1 
šia iš kitų programos išpildytojų tarpo 

_ ____ ______________________ - ' 
Šio festivalio įvairiuose punktuose ... n T - . ..

dalyvavo arti 40 tautų atstovai ir jų raStl 3 Kuboms . Jomis gali 
būryje lietuviai atliko gražia tautine tapti Haiti. Domininkonų respub-

I misiją. | lika ir Britų Gvinėja. Nors padė-

šeškevičius buvo atsektas, prade- kis tebėra kalėjime.
- ' ” > • * ■ - • • = Puolamas ir Tėvas J. Paukštys

Dar trys Kubos?

neperdaugiausia. duroje, kurios tekstas yra paimtas iš į valier diktatūra gali baigtis visuo
;■ žurnalo, yra lie- tine revoliucija. Visa krašto ka- 

čiami ir lietuviai. Tarp “fašistinių nu- riuomenė. kuri buvo amerikiečių 
; sikaltėlių” pavardėmis yra įvardinti:
J. Bobelis, A. Impulevičius, M. Paške

apmokyta, liko nuginkluota, nes 
----,...  . .......... ; priešinosi diktatoriui. Ginklai bu- 

i I**!"?’-------------------- Ambrazevičius, vo perduoti Duvalier milicijai,
kurią sudaro daugiausia įvairus 

į padaužos. Kraštas atsidūrė kri
tiškoje padėtyje. Prekyba su už-

BIŲ ATŽVILGIU MIŠRIAUSIŲ j S. Žakevičius ir kt. Iš organizacijų pla 
MOKSLO ĮSTAIGŲ Amerikoje čika- čiausiai yra rašoma apie Lietuvių Ak 
gos un-to — University of Chicago stu- tyvistų Frontą, kuris minimas kaip na- 
dentų bendrabučio “International ciams talkinęs vienetas. Brošiūroje yra <ISKOje padėtyje. rreKyoa SU UZ- 
House” patalpose balandžio 28 d. įvy- skelbiama, jog jos autorius — Charles Slėniu yra mažesne, negu 1 
ko Tautų Festivalis — Festival of Na- R. Allen, Jr. yra laisvai besiverčiantis m. Turistų nebesimato. 90^/ Hai- 
tions, kuriame dalyvavo ir lietuviai, j žurnalistas, buvęs saugumo valdininku ti gyventojų kenčia skurdą, alki 
Jie pasireiškė dviejose vietose — pa- Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. ,
rodoje ir meninėje programoje. Paro- jra kalbama, jog šios brošiūros pa-

Castro revoliucinės idėjos plinta
P. Amerikoje yra pavojus atsi-'stengiasi pravesti kraštui reik? 

lingas reformas, bet susilauki 
daug priešininkų iš opozicijoj 
Armijos vadai nepasitiki prez 
dentu. Visi yra susigyvenę su tn 
dicija. kad kraštas turi būti valdr 
mas jėga. Anksčiau ar vėliau bu 
bandymų vėl diktatūrą įvesti. P< 
grindyje pilna komunistų ir Casi 
ro simpatikų.

Britų Gvinėja pergyvena tai 
pat krizę. Premjeras Cheddi 
gan yra prokomunistas. Jis vad< 
vauja britų atgabentiem indėnan 
kurių dauguma yra plantacij 
darbininkai.

Premjerui priešinasi Forbe 
Burnham, kuris vadovauja Gv 
nėjos negrams, pramonės darb 
ninkams. Jis yra socialistas, tx 
ne komunistas. Peter D’Aguiai 
vadovaująs Gvinėjos baltiesien

ir kitus nedateklius.
Castro šalininkai ir komunis-

dos lietuvių skyrelyje, kurį paruošė sirodymas yra ipspiniotas sovietu. Ta- (aį ^irba išsijuosę Kuba vra tik. daugiausia portugalam, yra deš 
Liet, studentų Čikagos sk. valdyba,Įčiaa vienokiu ar kitokiu atveju ji nei- už 50 mvliu Diktatūrai griūnant.;nvsis antikomunistas. Kraštas SI 
matėsi gintaro išdirbinių medžio dro- giamai pasitarnaus visiems lietuviams c t gali kiekvienu metu duoti siskaldęs. Jagan SU savo indėnai 
žinių, margučių (šie labiausiai trauke ir amerikiečiai, o ypatingai žydų kil- • . » (-alininkams / ’ —-------- "------
lankytojų dėmesį) ir k t. Prie skyrei iomės, pasiskaitę simpatijų ^tuviams > 
buvo pasigesta užrašo, jog jame yra vargu ar bereikš. I 1
atstovaujama Lietuva. Toks užrašas, Reikia tikėtis, jog dėl šios brošiūros HlCtų Truullo diktatūros dar te- rauja. w
rengėjų aiškinimu, buvęs “pamirš- ir jos galimų pasekmių kas nors pra- bėra sumišusi. Demokratiniu bū- Pavojus yra. Kad gali atsiras 
tas”. Tačiau skyrelyje budėjo dvi tau-jbils plačiau šiame laikraštyje., du išrinktas prezidentas Bosch daugiau “Kubų V. K,

viršija' kitas grupes. Komuniste
Domininkonų respublika po 30 ir Castro revoliucijonieriai vj

. Pavojus yra. kad gali atsiras 
du išrinktas prezidentas Bosch daugiau “Kubų”. V. K.
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KYSININKAI KAUNE misija namą priėmė su dideliais trū-
Iš Sovietijos atsidaužęs Kauno au-> kūmais, kurie ir dabar neištaisyti. Ka- 

tobusų parko direktoriaus pavaduoto- nalizacija neveikia. Grindys perdžiū- 
jas A. Gundarovas suorganizavo tik
rą kyšininku, lizdą. Jeigu *norį dirbti 
konduktorę, mokėk 35 rb., gauti ge
resnį ruožą 'J— 25 rb J Atnešusios at
žymėti. kontrolinius lapus, kondukto
rės jo sekretorei pakloja ant sUlo 
50-80 kp., kurias pastaroji yra įparei
gota perduoti draugui Gundarovui. 
šių kapeikų per dieną jis susirenka 
iki 20 rb. Autobusų parko profsą
jungos komitetas už 800 rb. parūpina 
naują butą, kurį šiaipjau tarnautojas 
matytų kaip savo ausis. Padangų ap
skaitininke Toleikienė už 2.50-5 rb. 
lengva ranka nurašo kilometražo ne
nuvažiavusias padangas. Jeigu vairuo
tojas atveža autobusą remontuoti, 
joks garažo mechanikas nepradės dar
bo, kol į jo rankas nebus įsprausti 
keli rubliai. Į šias kyšininkų išmones 
pro pirštus žiūri autobusų parko par
tinis komitetas su sekretoriumi Gaf- 
tu pryšakyje. Automobilių transporto 
ir plentų ministerijos skundų tyrimo 
komisija ir netgi Kauno miesto pro
kuratūros tardytojas P. Vilimas pa
kartotinai atsisakęs duoti eigą tar
nautojų skundams.

NUOSTABUS NAMAS
22 Jonavos miesto Spalio revoliuci

jos gatvės Nr. 5 gyventojai negali 
atsidžiaugti nauju namu: “Įsikūrėme 
praėjusių metų liepos mėnesį. Bet ko-

vo, atsivėrė plyšiai. Perdžiūvo, susi- 
kijūpė langai, durys, prasidėjus kū
renimui, centrinio šildomo vamzdžiais 
vanduo prasimušė i kapitalines sie
nas. Jos peršlapo. Butuose nuo lubų 
nukrito tinkas. Plonai užpiltas pasto
gės perdenginys — peršalo lubos, pa
sidengė pelėsiais. Namo katilinėje 
daugiau kaip mėnesi tyvuliavo apie 
pusantro metro gylio vandens kla
nas. Ir t.t. ir t.t.” Ši nuostabų namą 
pastatė Jonavos ūkiskaitinio baro dar
bininkai, vadovaujami viršininko A. 
Buikausko ir darbų vykdytojo N. 
Kerio.

KENGŪROS KAUNE
Kiekvienais metais yra didinamas 

Kauno zoologijos sodas, šį pavasarį 
iš Australijos buvo gauta kengūrų po
ra. Sode gimė kengūriukas, nors ne
laisvėje kengūros paprastai neturi 
vaikų. Šeimos prieauglio yra susilau
kusios Himalajų meškos ir liūtai.

GREITOJI PAGALBA
Ramygalos ligoninės vyr. gydyto

jas L. Klimkevičius greitosios pagal
bos mašiną įprato naudoti savo asme
ninėms kelionėms. Ligoninėje budin
tis medicinos personalas, gavęs pra
šymą suteikti skubią medicinos pagal
bą, yra priverstas atsisakinėti, nes 
neturi priemonių vykti pas ligonį.

—vkst—

Dešimties metu duosnumo derlius

Komiteto sąstatas keitėsi narių skai

SEKMADIENI, GEGUŽĖS 12 D., paremti juos lėšomis važiuojant į či- 
MOTINOS DIENA. — Hamiltono Ben- kagą tautinių šokių festivalin. Tam rei- 
druomenė rengiasi ,įškilgnngai pami-fkalui iš Bendr.. kasos nutarta .duoji
nėti ^Motinos Dieoą^ .Apeigos, prąsįdės 
U1 vąi. <V bažnyčioje
pamildęięvj, kur ta^diejai «pritaikytą 
painoH^ipasakys’kžl. dr/ J. Ta4araqs- 
kas. Minėjimas — 4Nal. ^p.p.iiet^ Ni-i 
muose. Paskaitą skaitys iš Otavos ptof. 
dr. A. Šidlauskaitė. įdomią meninę 
programą yra paruošusios mokytojos 
A. Mikšienė ir J. Narušienė su šeštad. 
m-los vaikais. Sol. V. Vewkaitis pasiro
dys su vaikų choru. Gausių šeimų mo
tinoms mūsų org-jos turi paruošusios 
po voką su piniginėm dovanom. Ar 
galėtumėte neatsilankyti į tokį svarbų 
minėjimą? Kažkodėl kasmet vis ma
žiau ir mažiau žmonių belanko tokius 
minėjimus. Net ir tos mūsų mamytės, 
kurių garbei šitiė minėjimai rengiami, 
nesiteikia į jį ateiti. Ar atėjimas reikš
tų pašalpos jieškojimą? Ne, čia duo
damos joms premijos, dovanos. Mes 
visi lenkiame galvas motinai gausios 
lietuviškos šeimos.

Bendr. valdybos nutarimu, šiemet 
dovanas gaus tik tos motinos, kurios 
pačios minėjime dalyvaus. Susidarius 
pinigų likučiui iš neatsiimtų vokų, bus 
sudarytas siuntinys tremtinei motinai 
Sibire.

Jei paskutiniu laiku mūsų apylinkėj 
būtų atsiradus dar neįregistruota nau
ja gausi šeima (5 vaikai ir daugiau), 
praneškite K. Mileriui, tel. LI. 5-4058.

IŠ BENDR. VALDYBOS POSĖDŽIO.
— Bal. 28 d. įvykusiame organizacijų 
atstovų ir Bendr. v-bos posėdy dalyva
vo daugumos pirmininkai, ar jų pri
siųsti atstovai. Buvo kviečiama daly
vauti ir mūsų visuomenė, nors nedaug 
kas iš jos tepasirodė. Posėdį pravedė 
Bendr. pirm. VI. Kažemėkas. Jis prašė 
visų organizacijų glaudesnio bendra
darbiavimo su apylinkės valdyba, ragi
no visus pasisakyti dėl mūsų lietuviš
kos veiklos Hamiltone ir prašė siūlyti 
naujų formų, kad mūsų parengimai 
dar būtų įdomūs ir pritrauktų žmonių. 
Ižd. P. Lukošius apibūdino mūsų Ben
druomenės piniginę būklę. Revizijos 
komisijos pirmininkui susirgus, nebu
vo galima gauti ir jų pranešimo. Buvo 
plačiai diskutuojamas Jaunimo Dienos 
rengimo Hamiltone klausimas. Nebe
galėjus gauti tinkamų salių numaty
toms datoms, sąskrydis atidėtas atei-

Naujos išeivijos buvimą šiapus At- ♦ jus komiteto narių — M. Tumaitienės, 
lanto jau skaičiuojame dešimtmečiais, i E. Gudinskienės ir A. Pilipavičienės, 
Nuveikti darbai bendruomenėse įvai-į kurios nuolat ir kruopščiai dirba prie 
rių organizacijų vienetu laiko nešami ‘ siuntinių paruošimo, 
praeitin ir užmarštin. Jei kas yra už
fiksuojama popieriuje — lentynose, eiumi bei asmenimis. Ilgausiai jame iš- 
jau pradeda dengti dulkių sluogsniai. buvo ir daug našaus darbo įdėjo Fon-

Š.m. kovo 18 d. suėjo lygiai 10 me- ^o organizatorius ir jo pirm. J. Gied- 
tų, kai Hamiltono bendruomenėje bu- raJtis. Būdamas senyvo amžiaus ir silp- 
vo suorganizuotas šalpos Fondas. Už- sėjančios sveikatos, neapleido nė vie- 
verčiant vieno dešimtmečio knygos la- n_° posėdžio ir niekad neatsisakė pats 
pa, negalima praeiti tylomis pro tuos j r^n^ti aukas. Pagaliau atsigulęs ligos 
žmones, bei jų darbus, kurie taip patalan, atsisveikino su šiuo pasauliu 
kruopščiai tęsiami jau eilę metų. Ta ^buvęs vadovybėje 8 metus,
proga norėtųsi padaryti bent trumpa Giedraičiui sunkiau susirgus, 
apžvalga. pirm, pareigoms B-nės valdybos bu-!

o t'. ,. i * i vo pakviestas J. Pleinvs, kuris ir šiuo nantiems metams. Birželio trėmimų’Paminėtos dienos protokolas nr. 1 ; x lio-? i.;ėbAcnbA pMAcmetu tebėra tose pareigose. Dabartim; minėj imą šiemet organizuoja latviai.1S 19a3 m. tarp kitko sako, kad B-nes; VAmitAt, cllHarft. K v t Prie to reneimo nrisideda visi Dabai-i
valdyba pavedė J. Giedraičiui suorga-; 
nizuoti vietos Šalpos Fondą. Jo sūdė- i 
tis skelbiama tokia: pirm. J. Giedraitis, j 
vicepirm. A. Kšivickienė, sekr. K. K ve- ? 
daras, ižd. B. Grinius ir pareng orga- 
nizat. -— J. Kazlauskienė. :

Pirmojo komiteto pirmieji rūpesčiai;
buvo jieškoti kelių ir būdų lėšoms šalp07da'rbą ir ateityje Ivgiai kaip ji 
telkti. Pradžioje organizacijos sutiko 
skirti šalpos naudai 10^7 pelno nuo 
savo parengimų. Vėliau gautas sutiki
mas Fondui ruošti daikt. loterijas, or- 
ganizac. padengimuose ir visas gautas 
pelnas ėjo jo naudai. Pagaliau ir pats i 
Fondas ryžosi ruošti gegužines, vie- j 
šus šokių vakarus, vaidinimus bei dai
nos ir muzikos koncertus. Ankstyves- Į 
niais laikais Įvairios pramogos mūsuo
se buvo daugiau- populiarios ir gausiai 
visuomenės lankomos, tad ir pajamos 
iš to gerokai stiprino šalpos kasą.

Šalia to, dar buvo kreipiamasi i pa-: 
rapijos kleboną kun. dr. J. Tadaraus- 
ką prašant padaryti vieną kitą rinklia
vą bažnyčioje ir kartu paprašyti para-i 
pijiečių gausesnės aukos tani reikalui. 
Toks prašymas klebono asmenyje ras
davo pritarimo ir paramos. ;

Laikas bėgo. šelpiamųjų skaičius | 
didėjo. Lėšų telkimo laukas nuolat i 
siaurėjo. Pagrindiniu lėšų šaltiniu be
liko kas metai pravedami pinigų rin
kimo vajai, skelbiami rudens laiku, 
šalpai “liesiausi” metai buvo — 1959, Į 
kai surinkta S922 ir “riebiausi” 1960 
ni. kai sutelkta S1639. Pramoginiai pa
rengimai mažai pelningi, bet Fondas 
nuo jų dar neatsisakė.

Per dešimtmetį pinigų buvo sutelkta 
S13.235. Stambesnės pozicijos:

Kanados šalpos Fondo Centrui
siųsta S4415, V. Vokietijos ligonių se: naitytė ir V. Leparskas — nariai. Trūksta Z. Pulianausko. Nuotr. Bella Studio 
nelių ir invalidų šalpai — S4004, V. 
Vokietijoje mokykloms — S1053 ir vie
tos šalpai išleista $2600. Tai nėra mi
lijoninės sumos, tačiau lyginant su ko
lonijos gyventojų skaičiumi, jos pakan
kamai geros.

Fondo Komitetas stengėsi padėti nę- 
vien tik pinigu, bet ir drabužiu. Tam 
reikalui ruošė ir dangos rinkliavas — «  —vii w w i v Aiiv-ii v< v ci At- o v v_ 11 c o i i o k 11 o i x yy ei o i"vajus. Per kalbamą laiką buvo paruoš- skirstė darbajs Programoj pirma kar. 

timui išleist 
siuvinių teko Suvalkų krašto ir ma- ri^nVis/'baleto "šokėio7‘ JokubaTtv-! 
nau \okietijos lietuviams. Prie para- tės; iš Torcnto _ tautiniu §okiu , 
mos pinigais ir gėrybėmis reikia pn-,pė -Gintaras" ir sol. J Šriubiškienė. 
skirti ir darbo auką poilsio valan-: Jau'"spaudoje rašo iš Cleveland© ko-! 
das, posėdžius, praleista laiką vajų me-j resp kad -SLA 14 ir 136 kuopu va]. 
tu, surusiavimą bei drabužių supakavi-i dybos energingai ruošiasi pasimatyti 
mą bei kuaip sugaištą laiką. Sudėjus, kanadiečiais SLA nariais Niagara 
tų valandų suma tikrai prašoktų su-|Falls mjestę Kanados pusėje ”. Detroi- 
rinktų pinigų sumą! ■ ^52 k. pirm. A. Sukauskas jau

Šis gražus artimo pagalbos darbas atsiliepė ir. reikia tikėtis, jis suorga- 
'-nizuos > šią šventę didesnį kiekį SLA 

nar^ a Sukauskas yra iš naujųjų 
ateivių ir yra aktyviai Įsijungęs į SLA 
veiklą. Be to. jo dukra Zita Sukauskai- 
tė. prieš porą metų atvykusi iš Lietu
vos. jau 
veikloje 
1962 m. 
ji buvo 
Dabar ji yra pakviesta i ruošiamą šven
tę programos pranešėja

šie metai yra reikšmingi SLA, nes

komitetą sudaro: K. Mikšys, V. Lepars-1 prie to rengimo prisideda visi pabal- 
kas, L. Klevas, M. Tumaitienė, E. Gu- tiečiai. Jis įvyks Westdale Coll, ir ža- 
dinskienė, A. Pilipavičienė, Kežinaity- būti labai įdomus. Kaip visada, 
tė ir Z. Pulianauskas J. Pleinio va 
dovybėje.

Manytina. kad Hamiltono lietuvių vi- Yra du vakarai su tikrai garantuotu 
suomenė, prisidėjus ir už jo ribų gyv. i polnu. tai N. Metų sutikimas ir kau- 

< tautiečiams, nuoširdžiai rems artimo! ^ių balius. Nenuostabu, kad visi šių 
' datii ir nori.

rėmė praeitą dešimtmetį. į Ankstyvesniame savo posėdy Bendr.
Dešimtmečio paminėjimui rudeniop j vaidyba nutarė patenkinti tautinių šo- 

manoma suruošti banketą. P. Z-as i kių grupės “Gyvataras

taip ir ši syki, iškilo gyvos diskusijos 
dėl datų pasiskirstymo parengimams.

prašymą ir

Dabartinis šalpom Fondo komitetas. Iš kairės, sėdi: M. Tumaitienė, J. Pleįnys, 
pa- pirm., A. Pilipavičienė; stovi: K. Mikšys, E. Gudinskienė, L. Klevas, M. Keži-

Niagara Falls, Ont.
KANADOS SLA ŠVENTĖ. — SLA; MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

Kanados kuopos: /2 Hamiltono. 2/8 j . s šcštadieni «e"ūžės ll d Public 
St. Catharines ir 236 Toronto turėjo ’ ’ u , ... TT .,. . . Library auditorijoje, žemutiniamebendra pasitanma Hamiltone, kuria-ons. ~ __\ . v A * . augste. 305 Queens Ave., vienas biome nutarė šventes programa ir pasi- . o ; kas į šiaurę nuo centrines Dundas 

ta ir pasiųsta 90 siuntinių. Jų persiun- 7“ daj “a7'“*^i " rT”FansHmiė<te "iš ig vės ir žinomoi° Hotel London. Iva- per S500. Daugiausia ^J^^či^onta a^samb" o klnk-i
yra vienos krypties — is rytų į vaka-* 

; rus — gatvė. Pradžia 7.30 v.v. vasaros 
! laiku. Minėjimą rengia Bendr. apyl. 
valdyba, o programą atliks, pagal jau 
įsigyvenusią tradiciją, mūsų mažieji, 
būtent: skautai ir šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Visos motinos prašomos 
gausiai dalyvauti. Kvietimas priklauso 
ir visiems kitiems: ateikime išreikšti 
pagarbą lietuvei motinai, kuri daug 
iškentėjo ir dar tebekenčia-. Ne viena 
žilagalvė mamytė su ašaromis akyse 
žvelgia į vakarus, į kuriuos iškeliavo 
jos sūnus ar dukra, pas kuriuos jai da
bar neleidžiama vykti. Siame minėjime 
bus pagerbtos visos motinos: čia esan
čios. mirusios ir kenčiančios už gele
žinės uždangos.

ŠOKIŲ VAKARAS įvyks penktadie
nį. gegužės 17 d„ jaukiojoj Administ
ration Building salėje. Queen’s parke, 

dabar yra paskelbtas naujasis Aušros parodos aikštėje: įvažiuoti iš King 
: vajus.
j Niagara Falls miesto pagrindinė gat- 
| vė yra Victoria. Marconi salė yra — 
11072 Magdelena g-vėj. Kas norės gauti 
! informacijų apie nakvynes, prašau ra- pinasi jaunosios kartos atstovas Eug.
Į syti S Jokūbaitis. 354 Sunnyside Ave./ Blyskis. Tautiečiai prašomi fantus 
i Toronto 3. Ont., Canada. J.f §

tinėmis jėgomis. Vieniems prisidėjus 
vadovavimu, kitiems darbu ar pinigu. 
Negalima praeiti tylomis nepaminė-

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

perkėlė
i naujas patalpas — 

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

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

spėjo pasireikšti lietuviškoje 
dirbdama 352 SLA kuopoje. 

Ncwarke. JAV, SLA 52 seime 
išrinkta gražuole lietuvaite.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI roor. 
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

LONDON, Ont

g-vės. Pradžia 8 v.v. vasaros laiku. Vi 
su rūšių gėrimai, loterija ir... puiki 
nuotaika! Loterijos organizavimu ru-

įteikti jam arba atnešti j pasilinksmi
nimą. Rengėjas — Bendr. apyl. val
dyba. Rengiama penktadienį todėl, kad 
šią puikia salę nebuvo įmanoma gauti 
šeštadieniui, o daug kas pareiškė pa
geidavimą. kad būtų vėl atgal į ją 
grįžta Būtų malonu matyti ir tuos 
svečius, kuriuos jau seniai besame 
matę. Ūkininkams gera proga prieš 
darbymetį dar sykį pasilinksminti. Vi
si iš toli ir arti smagioje nuotaikoje 

; susitiksime Londone! D. E.

^gaumokėįuą.aiaidas, $81,37, perduo- 
tarTautoš Emdui. Kaip matome, su
rinkti pinigai iš mūsų visuomenės ar 
solidarumo įnašo forma, ar aukų la
pais, vėl grįžta atgal į tą pačią visuo
menę. Juos gauna jūsų sūnūs, dukte
rys. Gauna tie, kuriems daugiausia jų 
reikia dirbant Lietuvos vardo garsini
mo darbą. K.M.

TRADICINIS ŠV. JURGIO MINĖJI
MAS buvo gražiai pravestas skautiškos 
šeimos. Bal. 28 d. pilnutėlė AV para
pijos bažhyča, papuošta tautine ir 
skautų vėliavomis bei uniformuoto 
jaunimo, sudarė gražų įspūdį. Dvasios 
vadas ir mūsų jaunimo rėmėjas prel. 
dr. J. Tadarauskas, atlaikė iškilmingas 
pamaldas ir pritaikė tai dienai turi
ningą pamokslą.

Po pamaldų, chorui sugiedojus Tau
tos himną, visi rinkosi į par. salę iš
kilmingai sueigai. Čia ir pasirodė mūsų 
atžalynas, papildytas pilno autobuso 
dalyvių iš kaimyninio Toronto. Buvo 
jaučiamas trūkumas tik jaunimo tė
velių.

Po iškilm. sueigos, įsakymų bei sve
čių kalbų Toronto atstovai supažindino 
su jų užsibrėžtu dideliu darbu — nuo* 
savos stovyklos įrengimu. Buvo iška
binti inžinierių brėžiniai bei nuotrau
kos esamos vietovės.

Skautams remti dr-jos v-ba ta proga 
nori nuoširdžiausiai padėkoti gerb. 
prel. dr. J. Tadarauskui už teikiamą 
paramą mūsų jaunimui; buv. “Širvin
tos” tunto tunt. R. Bagdonienei už il
gą ir ištvermingą vadovavimą; mie
loms šeimininkėms už užkandžių pa
ruošimą; A. Tumačiui už “Nemuno” 
tunto tunt. atstovavimą; “Širvintos” 
tunto tunt. p. Gutauskienei už iniciaty
vą skautiškos tradicijos puoselėjimo 
išeivijoj; taip pat visiems, kas tik kuo 
prisideda prie panašių mūsų darbų. 
Ačiū visiems.

JAUNIMO ATSTOVAI IŠ TORON
TO. — Geg. 13 d., 7 vai. vakaro, AV 
par. salėje šaukiamas visų mielų tau
tiečių svarbus susirinkimas. Atvyksta 
iš Toronto atstovai papildomai infor
muoti mus apie lietuviško centro įren-

girną netoli mūsų. Čia bus netik Ka
nados, bet ir vi$os S. Amerikos lietuvių 
jaunimo kultūros tvirtovė. Be to, yra 
svarbių reikalų, kurie turi būti žinomi 
vųsiems, netik skautams ar rėmėjų

. /V. P.
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vaitėje davė $1100 ir pasiekė $109.100. 
Nuoširdžiausias ačiū Ant. Budreikai ir 
P. Augaičiui, patikėjusiems LN $1000 
ir Jer. Vaitkui už pažadėtą šimtinę, 
šios savaitės visi su parama atėjo iš 
Tillsonburgo.

Anksčiau pažadėjęs Pr. Pargauskas 
iš Tillsonburgo įteikė tūkstantinę gry
nais ir Pov. Kanopa irgi inešė žadėtą 
tūkstantinę. Nuoširdus ačiū!

Geg. 3 d. LN jau turėjo $19.000 gry
nais. Reikia dar $31.000, kad galėtu
mėm pradėti naujų LN statybą. Negi 
neatsiras drąsuolių, kurie padėtų pra
laužti užburtą ratą, kurio apskritimas 
yra šis: kol neturime savo $50.000, ne
gauname morgičių; jų negavę, negali
me pradėti statybos, o kol nepradeda
me statyti, daugumas tautiečių atsisa
ko naujai duoti ar pridėti po vieną 
kitą šimtinę.

LN V-BOS NARIAI vykdydami savo 
kovo 31 d. posėdžio nutarimą, kuriuo 
kiekvienas buvo įpareigotas iki geg. 1 
d. surinkti po $2000, atsiekė šiuos 
zultatus:

St. Bakšys gavo
Pr. Siūlys 
Alf. Patamsis 
Ant. Lukoševičius 
Juozas Kažemėkas 
Poy. Kanopa 
J. šarapnickas 
Ant. Jusys

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

SVN1C..ONA RApVILIENĖ. pašto- 
viai,gyvenanti Brazilijoje, sumanė ap
lankyti Lenkiją. Paviešėjusi Varšuvoj 
ir kitur trejetą savaičių, ji buvo be
grįžtanti atgal. Tačiau Varšuvos ae
rodrome ji buvo sulaikyta, nes pas ją 
užtikta 50 gabalėlių įvairių brangeny
bių. Kaikurios iš jų pagamintos 15 ir 
17 š. Muitininkai ją sulaikė. Pastaro
ji teisinosi, jog tai yra jos nuosavybė, 
kuri buvusi paslėpta jai bėgant iš Len
kijos. Nuo kalėjimo ir teismo ją iš
gelbėjo giminės JAV, uždėdami $5.000 
užstatą. O. Radvilienei buvo leista iš
skristi iš Varšuvos. Likimas brangeny
bių būsiąs išspręstas teisme “kada 
nors vėliau”.

ALF. VAMBUTAS padovanojo Lie
tuvių Archyvui iš Vokietijos atsivež
tus leidinius: Mūsų Kųntaplį 1945 m. 
— 6 egz., ELTos biuletenį 1947 ir 1948 
m. — 497 egz., Tautinio lietuvių ko
miteto Badene biuletenį 1945 m. — 8 
egz. ir Dienos žinias (Stuttgarte) 1946 
m. — 113 egz.

re-

$3500, 
$1000, 
$1000, 
$1000,
$1000,
$1000,

S500, 
$200.

HAMBURGO DIENRAŠTIS “DIE 
WELT” bal. 23 d .paskelbė savo Mask- 
vos korespondento pasikalbėjimą su 
traukiniu iš Leningrado į Vilnių vyku
siu JAV lietuviu, dabar pastoviai gy
venančiu Los Angeles mieste, anksčiau 
— Brazilijoje (tai, greičiausiai, A. Vo
sylius — E.). Jis papasakojęs, kad gi
męs Vilniuje, gavęs leidimą aplankyti 
Vilniuje likusią motiną, o šioji jam ra
dusi ir būsimą žmoną — gailestingą 
seserį. Vizai pasibaigus, tas Amerikos 
lietuvis, angliškąi kalbąs “sunkiai ir 
su akcentu”, nuvykęs į Leningradą ir 
ten jam pavykę leidimą prailginti. 
Vilniuje jau susituokęs, jis tikisi, kad 
motinos parinktoji žmona už trijų mė
nesių galėsianti išvykti į JAV. Pagal 
vokiečių laikraštininką, toks “žaibo su
tuoktuvių” atvejis esąs retas, jis būtų 
buvęs sunkiai įsivaizduojamas prieš 
kelis metus, bet ir šiomis dienomis jį 
tenka laikyti išimtimi. E.

iš viso $9200
Prašome visus tautiečius padėti 

dybos nariams jų dideliame ir sunkia
me lietuviškame darbe. Sekančią šių 
pastangų statistiką duosime birželio 1 
d. Visi v-bos nariai maloniai prašomi 
parodyti didžiausias pastangas nutari
mui įvykdyti.

ATITAISYMAS. — Pr. “Tž” nr. bu
vo paskelbta, kad “Jer. Pleįnys paža
dėjo per Ant. Jusi prisidėti su $300, 
kai įpusės statyba”. Turėjo gi būti Pi-, 
jus Pleinys. P. Jer. Pleinį už šią nema
lonią klaidą labai atsiprašau! Sk. St.

val-

PREL. M. KRUPAVIČIUS Ateiti
ninkų Šalpos Fondui pasiuntė S66 kaip 
metinį nario mokestį — po $3 me
tams — apskaičiavus iki 1985 metų 
pabaigos, kai prelatui turi sueiti 100 
metų...

ATS. PLK. KALMANTAS, gyv. Či- 
kagoje, susirgo ir atsidūrė sunkioj pa
dėty. Jam iš L.V.S. Ramovės Clevelan- 
do skyriaus kasos paskirta $30 pašal
pos ir Ramovės nariai dar suaukojo 
S25. Ramovėnų s-ga nutarė įsijungti į 
Lietuvių Fondą su $1.000 įnašu.

KUNIGŲ VIENYBĖS centras JAV- 
bėse yra pasiūlęs provincijų v-boms 
suruošti gedulingas pamaldas už a.a. 
arki v. T. Matulionį; jos turėtų būti iš- .
kilmingos ir laikomos, jei galima, ka-11945”. Tarp kita ko ten pasakyta, jog 
tedrose. Ta proga nurodoma, jog rei
kia stengtis iškelti netik kankinio ar
kivyskupo T. Matulionio, bet ir visos 
kenčiančios Lietuvos kančias.

Britanija
PAREIŠKIMAI, NEPATIKĘ LEN- 

KAMS. Londone neseniai pasirodė “A 
Dictionary of Modern History 1789-

INŽ. VYT. IR IRENA TAMOŠAI
ČIAI atvyko iš Australijos į Los An
geles gyventi. I. Tamošaitienė pradėjo 
dirbti un-to ligoninės klinikoj sekre
torės darbą. Tamošaičiai yra jauni 
žmonės, gyvendami Melbourne daug 
dirbo lietuvių tarpe. Australijoj yra 
likę abiejų tėveliai ir kt. artimieji.

KUN. DR. A. JUŠKA, čikagiškis, pa
guldytas į ligoninę operacijai.

RAŠYT. L. DOVYDĖNAS, “Dirvo
je” polemizuodamas su St. Jaru, tarp 
kita ko, primena, jog vienas sovietinės 
Rusijos atstovybės tarnautojas JAV ‘ 

’ vieną brooklynietį tremtinį, geroj s*a:

Vilnius buvo įkurtas DLK Gedimino 
1323 m., į kurį jis perkėlė ir Lietu
vos sostinę. Toliau pasakyta, jog spa
lio mėn. 1920 m. lenkų divizijos, vado
vaujamos “maištininko” gen. Želigovs
kio, atėmė Vilnių iš Lietuvos. Prieš 
tokį parašymą lenkai, gyveną Britani
joj ir JAV, sukėlė smarkių protestų 
audrą, teigdami, jog Vilniaus krašto 
gyventojai “savanoriškai” prisidėję 
prie Lenkijos. .

ALF. PAUKŠTYS, gyvenęs Leices- 
teryje, mirė kovo 23 d. po šeštos ope
racijos. Velionis buvo gimęs 1911 m. 
Mindūnų km. Molėtų valse., Utenos ap.

Australija
L. DOVAS “Mūsų Pastogėje” klau- 

“Projektuojamos mūsų chorų iš-
IR VĖL AUTOMOBILIO NELAIMĖ. 

Š.m.’ kovo 30 d. mūsų kolonijos tautier 
tis J. Meškys su savo draugu turėjo ga
na skaudžią nelaimę. Nuleidus vieną 
ratą į minkštą smėlį, automobilis atsi
trenkė į akmens uolą ir buvo gana 
smarkiai aplaužytas. Nuostoliai— apie 
$900. Važiavusieji sužeisti. Vairavo J. 
Meškio draugas.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ mū
sų valdyba rengia birželio 1 d. Valdy
ba norėjo tą minėjimą ruošti kiek 
anksčiau, bet negavo salės ir turėjo 
atidėti vėlesnei datai.

ŠVENTĖME ŠV. JURGĮ. — Balan
džio 27 d. J. Valas nedideliame drau
gų būrelyje atšventė savo vardadienį. 
Linkime p. Jurgiui geriausio pasiseki
mo.

Sault S. Marie, Ont
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APIE EISMO NELAIMĘ bal. 6 d.1 nuotaikoj, patikslinęs: “Užmiršk “Lais- vykos į Ameriką, kur lietuviams lietu- 
vietinis “The Sault Daily Star” miesto vę”, “Vilnį”. Tai senių postringavimai viška ?ama ?ėra naujjena^^t kode! 
lape didžiojom raidėm išspausdino ži-! seniams. Jie neturi jaunimo, šit kur 
nia “Jury Attaches No Blame in Sault problema”.
Woman’s Death”. Po Įvykusios nelai- j DR A TRIMAKASi VLIKo irm 
mes per vietos radijo stoti per visą kaIbėjo st John uMe BrukI §is 
parą policija prase atsihepti tuos, ku-1 tas katalikiškujll universitetu 
riątą nelaimę mate,, bet niekas neatsi- į tarf daugiausia studentų. Un-to poli'- 
ie^e' s tinis klubas buvo apkvietęs dr. Trima-

LAŽYBOS DĖL RINKIMU. — Kai-! ka ka»P svečią kalbėtoją gausiame stu- 
kurie tautiečiai lažinosi, kad laimės i dentų ir profesorių susirinkime. Pre- 
konservatoriai. bet po rinkimu net į Agentas plačiai nušvietė sovietinį im-

nors vienas Australijos lietuvių choras 
negalėtų nuvykti i Naująją Zelandiją, 
kur yra irgi gražus būrelis lietuvių 
ir kuriuos tik ponai Bačiūnai aplanko 
vykdami į Australiją?”...

ALGIMANTAS BRŪZGA, gyvenęs 
Newcastle, įstojo i aktyvią karo tarny
bą vyr. Itn. laipsniu.

RENATA ČELNIENĖ, Melbourne 
Liet. Dainos sambūrio dalyvė, išvykovengia su draugais susitikti. Priminti-' perializmą ir išsamiai išdėstė pavergto-!

na, kad jau per praeitus rinkimus Ii-!sies Lietuvos ir jos gyventojų kančias j 6 mėn. i Europą atostogų, 
beralai gavo daugiau balsų už konser-' okupacijoje. Po kalbos, buvo daug pa- 
vatorius; galutiniai duomenys buvo 
liberalai 2.871.868, konservatoriai — 
2.867.553.

KUN. P. BUTKAUS sidabrinis ku
nigystės jubilėjus buvo paminėtas ba-

NEJIEŠKOKIME DIDELIŲ NUO
ŠIMČIŲ. — Nors jau daug buvo spau
doje rašyta, kad nelįstume į neaiškias 
vietas su investavimais, bet gražūs 
nuošimčiai daug ką suvilioja, štai ne
seniai pakliuvo i teismą buvęs advo
katas dėl netoli pusės milijono dol. 
bankroto. Atrodo, jis ir čia yra paga
vęs porą mūsų tautiečių.

klausimų ir plačių diskusijų.
Dav Star baptistu bažnyčios rėkt. , o , - - - __J iandzio 21 d. Sydnejuj. Minėjimą ren-

Rev. Raiph E. Loeb buvo pakvietęs A. Į
Dėl labai nelygių rinkiminių apylin- ■ Trimaką kalbėti toje bažnyčioje apie 

kių paskirstymo yra net sekančių ne-1 religijos persekiojimą Lietuvoje, o taip 
lygybių: vienas balsas New Brunswick’ 
rink, apylinkėje yra tiek vertas, kiek 
keturi balsai mieste Saint John: vienas 
balsas apyl. Bruce yra vertas devynis 
balsus York-Scarborough. Dar blogiau 
Kvebeko prov.. kur vienas balsas Hes- 
dela-Madeleine rink, apylinkėj yra ver
tas beveik devyniolika balsu Mercier 
apyl. ‘ v. S.

gė specialus k-tas.

“ŠVENTADIENIO BALSAS”, Ade- 
x • • v x • • i -x ui- -i laidės liet, kataliku parapijos biulete-iPat ir apie lietuviu ir kitu bolševikui . , •» , ‘, - m 4. > ,nis, kovo 29 d. sulaukė 10 metu sukak- 

pavergtųjų tautų padėti. Po išsamios "ties nu0 jo istejgimo.
kalbos, parapijiečiai, kurių buvo pilna
bažnyčia ir kurių daugumą sudarė juo- Kolumbija 
dūkai, sudėjo gražių aukų Lietuvos

ties nuo jo Įsteigimo.

VANCOUVER, B.C
PATRICIA YOUNG, kurios gyslose 

teka šiek tiek lietuviškojo kraujo 
(apie ją jau buvo užsiminta “TŽ”), 
vancouverietė, “Our Sunday Visitor” 
vedamųjų rašytoja, savo raštuose daž
nai mininti pavergtą Lietuvą, paskuti
niajame laiške šitaip rašo: “Kai buvau 
19 m. amžiaus, parašiau istorinę nove
lę apie Lietuvą, pavadintą “Far Flung 
Seed”. Tos novelės laida — visiškai 
išsibaigusi. Išleidus tą kūrinį, Lietuvos 
pasiuntinybė Londone (Anglijoj) su
ruošė man priėmimą. Nesakau, kad tos 
novelės medžiaga būtų buvusi autentiš
ka, nes aš ją surinkau tik britų ar
chyvuose, o Lietuvoj niekad nesu bu
vusi. Nežiūrint to, ji buvo atspausdinta 
ir, tikiu, šiuo tuo pasitarnavo skaitan
tiesiems. Beje, tuo metu Sovietų Są
junga jau buvo taip vadinamas mūsų 
sąjungininkas.

* ‘‘Dėl lietuvių ir Lietuvos reikalų 
dabartiniu metu reikia pasakyti, kad 
toji stuacija Vancouveryje yra labai 
sumaišyta (confused). Čia esama dvie
jų grupių — vieni lietuviai komunistai, 
kiti — laisvosios Lietuvos šalininkai. 
Mes netgi neturime savo bažnyčios. 
Čia daugelis kaltinimų vieni kitiems. 
Veni lietuviai tebetęsia lankymą kata
likiškų pamaldų, kit i— sakos esą pro- 
komunistai ir į pamaldas nesilanko. 
Panaši situacija yra ir kitų etninių 
grupių tarpe.

“Nežūrint to. mes privalome kietai 
dirbti dėl laisvės, kaip ir kiek išsigali
me. Jūs ir aš žinome, jog Chruščiovas 
nenurims tol, kol pavergs visą pasauli. 
Tai reikštų, kad krikščioniškoji civili
zacija būtų palaidota ilgesniam laikui”.

Pr. Al.

Žiovulys pašalina nuovargį
Pas mus įprasta žiovulį laikyti neo Shiotani sako: “Kiekvienas

nemandagumo pažymiu. Nusižio- darbininkas, turis vienoje pozici-
vavus reikia atsiprašyti. Bet... 
nevisur tų taisyklių laikomasi. Ja- joje išsėdėti ilgesni laika, atsi- 

”, Rankų iš
tiesimu ir pasirangyniu pagreiti
nama kraujo cirkuliacija ir pašali
namas nuovargis”.

Darbininkai taip pat mėgsta tas 
žiovulio sesijas. Pradžioje daug 
kam atrodė komiška, bet dabar
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ponijoje Įmonės samdo net profe- §auna nusiziovavimu
sorius — žiovulio ekspertus.

Kadangi daugumas darbų yra 
monotoniški ir nuobodūs, viena 
Tokijo firma atrado, kad žiovuliu 
darbininkai nugali monotonišku
mą. Mitsumi elektroninių maši
nų Įmonėje dirbančioms 2000 mo
terų kas pusvalandis per garsia- visi Įprato. V. K. 
kalbius yra pranešama sustoti 
dirbus.

“Dabar. — švelnus balsas skel
bia, — yra žiovulio laikas. Atsi- 
loškit, ištieskit rankas ir nusižio- 
vaukit. Vienas, du, trys, vienas, 
du ...” Moterys visos kartu vyk
do instrukcijas, trunkančias 90 
sekundžių ir vėl pradeda darbą, 
dėiiodamos smulkias elektroninių 
mašinų dalis.

Nuostabu, bet firma 97% vi
sos gamybos našumo, darbo uolu
mo ir darbdavių-darbininkų san
tykių korektiškumo priskiria žio
vulio sesijom. Prieš dvejus me
tus tom sesijom Įsivesti buvo pa
samdytas profesorius iš Tokijo 
technologijos instituto. Prof. Mu-

Socialinių idėjų 
trūkumas - pagalba 

komunizmui
Jėzuitų kunigas Peter Riga, te

ologijos profesorius, rašo, kad tik 
socialinių reformų trūkumas pa
dėjo Įsigalėti komunizmui P. 
Amerikoje. Didelė kaltė tenka ka
talikam. kurie buvo betkokiom re
formom indiferentiški. Apie 
Ameriką jis sako, kad ji negalin
ti pasipriešinti komunizmui kaip 
idėjai, nes ji pati neturi jokios 
idėjos, bet serga ta pačia liga, 
kaip ir komunizmas: perdėtu ma
terializmu.

laisvinimo reikalui. ; RAŠYT. KAROLĖ PAŽĖRAITĖ-KA-
I SELIŪNIENĖ balandžio 20 d. iš Ko-

GAŽINA KRIVICKIENĖ — ELTOS j lumbijos išvyko gyventi i JAV, kur 
atstovė prie Valstybės Departamento apsistos S. Windsor, Conn, ir dirbs 
Vašingtone. Valstybės Departamentas viename viešbutyje. Jos vyras dar pasi- 
pranešė VLIKo pirm., kad jis p. Kri- lieka Kolumbijoje, kol sutvarkys do- 
vickienę laikys ELTOS atstove ir ją kumentus, reikalingus įvažiavimui į 
kvies į visas spaudos konferencijas. JAV. Paruošė Pr. Al.

Mirus mūsų brangiai, mylimai žmonai, mamytei, uošvei, močiutei

U R š U L E I Ž U K A U S K I E N EI 
(Kilikevičiūtei)

Reiškiame nuoširdžią padėką D. gerb. klebonui prel. dr. J. Ta
darauskui už nepaprastą nuoširdumą lankant ligoje, parodytą rū
pestingumą laidotuvėse, atkalbėjimą rožinio koplyčioje, atlaikytas 
pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą velionės į kapines. Nuoširdžiai 
dėkojame Tėvui J. Kubiliui, S.J., už aplankymą ligoje, atkalbėjimą 
rožinio koplyčioje, atlaikytas šv. Mišias. Nuoširdžiai dėkojame už 
dalyvavimą laidotuvėse, atlaikytas šv. Mišias: Tėvui Placidui, OFM, 
Tėvui Viktorui, OFM. kun. P. Ažubaliui, kun. B. Jurkšui ir kun. 
B. Pacevičiui. Taip pat nuoširdžiai dėkojame kun. A. Vilkaičiui ir 
kun. J. Makniui už atlaikytas šv. Mišias ir visiems kunigams už pa
reikšta mums užuojautą.

Ypatinga padėka tenka dr. O. Valaitienei, kuri nepagailėjo 
laiko, pastangų bei nuoširdumo dienos ar nakties metu, lankydama 
velionę ligoje iki mirties. Taip pat dėkojame dr. G. A. Lane ir dr. 
H. J. Sullivan.

Nuoširdžiai dėkojame sol. V. Verikaičiui už giedojimą ir gro
jimą bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišias, gėles ir 
pareiškusiems užuojautą spaudoje: A. Adakauskaitei, Z. Aleksy
nams, Ališiąms, A. Aisbergams. Mr. & Mrs. Agro, K. Baronui, M. 
M. Biekšoms, Briaukoms, V. Buragui, J. J. Bušauskams, Mr. & Mrs. 
J. Baker. Bertram Employees Mutual, čečkauskams, P. Cipariui, V. 
A. čiuprinskams, P. R. Campbell Family. Mrs. I. Campbell. Mr. A. 
Chatland. St. O. Dačkams. J. Dvilaičiams. Miss C. Dillon, Mr. D. 
Devlin, A. T. Evons, Employees of Frost Steel & Wire Co., A. L. G. 
Gilliams, Pr. Gudinskams, Mother Georgette, Hamiltono Lietuvių i 
Bendruomenės valdybai, Mrs. E. Hyder, J. Inkratams. J. V. Ješmari- 
tams, A. K. Ješmantams, A. V. Juraičiams, J. B. Juraičiams, M. Jurk- 
šaičiams. Mother Johanna, Kačinskams, A. Kamaičiams, J. J. Kamai- 
čiams. D. F. Kasparams, Kėžinaičiams, A. Kilikevičienei, St. Kon- 
vaičiams. M. E. Kriauniams. F. P. Krivinskams, Mother Laurian, * 
S. Marozams. Miss C. Majewski, Miss L. Otsuka, Mrs. G. Owen, K. 
Povilaikai, K. Pucėtams, Mr. E. Prosser, E. J. Radams, J. V. Ra- 
guckams, M. O. Ramanauskams, U. Raskams, P. P. Remeikoms, A. 
Rickienei, A. Ripkevičiams, V. Rukšiams. Mr. & Mrs. J. Redmond, 
A. Šmulkščiams, V. Stabingiams, A. Starkui, E. O. Šulaičiams, A. 
Svereckiams, Miss. J. & L. Shaw, Mr. W. Stoddart, Wm. Stonehill, 
Mrs. Sullivan. Telyčėnams, K. Trumpickams, J. Varanavičiams, L V. 
Vinclovams, G. L. Vindašiams, L. Vindašiūtei, U. Wells šeimai, Mr. i 
F. Weir. K. Žebrauskui, A. Žeimiams, p. Zubrickienei.

Nuoširdi padėka Ix>retto Academy seselėms už atkalbėjimą po 
laidotuvių rožinio ir pareikštą mums užuojautą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems koply
čioje, bažnyčioje bei palydėjusiems į amžinybę ir pareiškusiems 
mums užuojauta žodžiu, telegramom, raštu bei šiaip visiems daly- I 
vavusiems laidotuvėse.

Liekamo visiems dėkingi ir sujaudinti visų nuoširdumu.
Nuliūdę. Vyras, sūnūs, duktė, žentas ir anūkės
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Lietuvių tautos
Istorikų šališkumas
Turbūt nerasime žnąogąjjs,, ku

ris įnėmąstytų- apie į savo , praeitį, 
nekalbėtų apie jJunysfcę. Džonas 
tą 'sasvo 'gyvenimo‘praeiti"pagra
žina, padaro ją perdaug puošnią, 
perdėtai turtingą arba laimingą. 
Suprantama, kad jaunystė žmo
gui daug daugiau reiškia, negu 
gamtos pavasaris: jaunystė sužiba 
žmogui tik vieną kartą gyvenime 
ir niekados nepasikartoja, žo
džiu, daug romantinės fantazijos 
įdedama į praeitį. Poezija, roma
nai, novelės, apysakos — žmo- 

• gaus ar žmonių gyvenimų apra
šymas — atsiminimai, tai jų dva
sinio ir fizinio pasaulio atspin
džiai.

Tautos amžius ilgesnis: tad 
daugiau ir rašoma apie tautas ir 
valstybes. Kalbant apie kurios 
nors tautos praeitį, tariamai sten
giamasi būti arčiau tiesos, t.y. 
perduoti tautos praeities teisingą 
gyvenimo vaizdą, pavaizduojant 
kaip iš tikrųjų anuomet buvo. 
Tam rašomos istorijos. O iš jų 
gyvenantieji žmonės mokosi — iš 
praeities mokosi, kad sukurtų ge
resnę ateitį. Gyvenantieji žmonės 
iš tų raštų susidaro sau pažiūras į 
praeitį. Manding, laikui bėgant, 
kultūrai kylant, kinta ir pažiūros. 
Miršta žmonės — miršta ir tautos. 
Gilią senovę mums primena ar
cheologinės iškasenos, papirusai, 
molio plytelės, ant kurių atitin
kamais ženklais bei jieroglifais 
surašyti istoriniai faktai. Kalbant 
apie spausdintus istorinius raštus 
- knygas, reikia pastebėti, jog ne
visi istorikai vien šventą tiesą te
rašo. Tad, pagal teisybę ir teisin
gumą toji istorinė tiesa niekad ne
bus kaip 24-2=4. Kaikada ir mū
sų suklydę isorikai nori įrodyti 
gryną melą (jiems gal atrodo gry
na tiesa?) ir jieško naivių žmonių, 
kurie tam tikėtų. Prisiminkime 
įvairių tautų istorijas ir jų auto
rius: lenkus, rusus, vokiečius. Įsi
tikinome, jog lenkų istorikai, ra
šydami Lenkijos istoriją ar kroni
kas, visad žiūrėjo pro lenkiškus 
ružavus akinius ir beveik visus 
lietuvių atliktus kultūros, politi
kos darbus ar karo žygius prisky
rė sau (prisiminkime Vytautą ir 
Žalgirį): negeresnių teisingumu 
švyti vokiečių ir rusų istorikų pa
rašytos istorijos bei kronikos* Su
tiksime tad. jog Lenkijos, Rusi
jos, Vokietijos istorijos kitaip at
rodytų, jeigu jas rašytų svetim
taučiai istorikai. Jų rašytos isto
rijos būtų visiškai skirtingos. 
Štai Sovietuos istorikai savaip su
pranta socializmo “laimėjimus”. 
Kitokią sampratą jie turi apie de
mokratiją ir laisvę. O po kelių 
šimtų metų (jeigu toji santvarka 
išsilaikytų) sunku bus atskirti pe
lus nuo grūdų. Juk ir šiandien 
daugelis intelektualų, Amerikos

praeitis ir gotai
piliečių ir kitų šalių žmonių tiki 
idealia komunizmo santvarka ir 
'jie nuoširdžiai norėtų, kad,pasau
li valdytų rusai. Visais laikais is
torikai negalėjo Išvengti šališku
mo, širdies jausmo bei tautinio 
sentimento. O ką jau bekalbėti 
apie įvairių karalių, valdovų, feo
dalų už pinigą užsakytas mono
grafijas, kronikas ir kt. raštus: 
juk viskas buvo rašoma tik tam, 
kad valdovui priskirtų daugiau 
laimėjimų, daugiau panegyrikų.

Gerų kronikų apie mūsų senų 
senovę beveik nėra. Lietuvių kal
ba nieko neturime. Viskas pagrįs
ta svetimųjų kronikininkų liudi
jimu, o vėiyvesniais laikais — ar
cheologinėmis iškasenomis. .

Gudonai - gotai ir
lietuviai
Esant tokiai būklei, sunku pa

grįstai rašyti pvz. kad ir apie go
tus. Apie juos rašydamas, kaip 
neprisiminsi dr. A. M. Račkaus, 
mūsų tautos praeities tyrinėtojo, 
numizmatiko, kuris šiuo metu gy
vena Čikagoje. Jį primena man jo 
knyga: “Gudonai arba gotai lietu
vių tautos giminaičiai” (1929 m.). 
Šioje knygoje autorius kruopščiai 
tyrinėja (tam darbui skyrė dau
giau kaip 10 metų) Lietuvos pra
eitį ir bando įrodyti, jog gudonai 
- gotai (The Goths) esą buvę lietu
vių protėviai. Šioje knygoje auto
rius sako: “Tikrai yra verta kiek
vienam lietuviui susipažinti su 
gudonų praeitimi, nes yra rimtų 
davinių, jog išnykusieji gudonai 
buvo artimai giminingi lietuvių- 
prūsų tautai. Gudonai, kitaip ta
riant* gudai, gotai, gotaučiai, ge
tai, getviai, gytai, — tai buvo ais
čių (Aestian race) padermės žmo
nės (R. G. Latham, The Germania 
of Tacitus, Notes on Section XLV, 
166-171 p.).

Apie savo knygos turini dr. A. 
M. Račkus pasisako: “šioje kny
goje skaitytojai ras nemenką ži
nių rinkinį apie gudonų ir lietu
vių praeitį. Taipgi ras mano origi
nalių argumentų, kuriais Įrodau, 
kad išnykusioji gudonų gentė — 
iki šiol dar tebegyvuojanti lietu
vių tautoje ir yra to paties krau
jo ir tos pačios kilmės”.

Knygos pabaigoj, 403 psl., au
torius sako:

“Įrodyti, jog gudųnų tauta pri
klauso aisčių i.e. lietuvių, latvių, 
seriprūsių tautų šeimynai, o ne te
utonų, kaip kad tūli to norėtų, — 
tai yra šio veikalo tikslas. Savo 
įrodymus pamatavau ne ant sva
jonių, bet ant mokslinių pagrin
dų. Mano liudytojais yra: seno
vės geografų ir istorininkų užra
šai (Pytheaš, Ptolomaeus. Taci
tus, Plinius etc.): viduramžių kro
nikininku užrašytos kronikos 
(Adam Bremensis, Boguchwal, 
Dusburg, Hartknoch, Kadlubek,

VL. MINGĖLA

Lazius Wolfgang, Praetorius, 
Petz eįc.k. gyvuojančios .lietimų 
bei žemaičių tradfcįjos ir arkaiw 
dainos ir numizmatika. Numizma
tikos mokslas nemeluoja. Ant mo
netų kas užrašyta, tai nieks neiš
kraipys. Ant gudoniškų monetų 
matome iškaltas gudonų karalių 
pavardes iki šiol gyvuoja Lietuvo
je. Ir jei norime surasti paskuti
niuosius gudonų tautos likučius, 
tai privalome jų* jieškoti pas kai
miečius Lietuvoje”.

Dr. Pr. Skardžius apie gotus
Tuo tarpu dr. Pr. Skardžius 

apie gotus pasisako LE VII t. 
386-389 psl.: “Gotai, rytų germa
nų tauta, pirmiausia užtinkama 
Vyslos žemupyje, kur ji buvo at
sikėlusi iš pietinės Skandinavi
jos. Nuo pavyslio g. plėtėsi į va
karus ir rytus ir pirmame amžiu
je, spėjama, bus siekę sembų ir 
notangų sritis. Prūsai būdami kai
mynystėje su g., šių buvo šiaip ar- 
taip paveikti”.

Savo str. LE 387 p. dr. Pr. 
Skardžius baigia šiaip:

“Lietuvių ir latvių protėviai 
tiesioginių santykių sii gotais nė
ra turėję, todėl ir dabartinėj mū
sų kalboj tikrų gotiškų skolinių 
yra labai maža* Kaikuriuos iš jų 
mes galėjome gauti per prūsus 
(pvz. yla, gatvė, šarvas ir kt.) arba 
per slavus (asilas, stiklas ir kt.). 
Pats gotų vardas, atrodo; yra išli
kęs mūsų germaniškame skoliny
je gudas (iš gutaz), kuriuo dabar 
vadiname bielorusus”.

Mūsų istorikas Simanas Dau
kantas 1845 m. gražiai aprašė lie
tuvių papročius “Būdas senovės 
lietuvių — Kalnėnų ir žemaičių”. 
Mūsų mokslininkų tvirtinimu, šis 
ir kiti S. Daukanto istorijos vei
kalai laikyti tik “grožine” ar pan. 
literatūra (Argi? — V.MgJ. S. D. 
mini,.esą lietuvius senovėje vadi
nę getais; jis sutapatina getus su 
lietuviais.

“Aušros” laikais ir mūsų aušri
ninkai, ypač dr. J. Basanavičius, 
įrodinėjo lietuvius kilus iš graikų 
ir romėnų. Vėliau pasirodė, kad 
nebuvo tam mokslinio pagrindo.

Red. — Šiuo ir kitais mūsų pra
eities klausimais neužtenka teori
jų, grindžiamų abejotinos vertės 
įrodymais. Reikia tikra prasme 
mokslinių tyrinėjimų, kurių Lie
tuvos istorija tebestokoja.

Atsiųsta paminėti
Maironis, JAUNOJI LIETUVA. Poe

ma. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 
43. Londonas, 1963 m., 118 psl. Kaina 
nariams — SI minkštais viršeliais, kie
tais — S1.50: nenariams — $1.50 m. v., 
$2 k. v. z

Evangelijos šviesa nr. 2, kovas - ba
landis. 1963 m. Red. K. Baublys, 656 
West 35th St., Chicago 16, Ill.

Dailininko Račkaus akvarelės Kultūrinėje veikloje
Jau treti metai iš eilės Jurgis 

Kęstutis Račkus įstengia Toronto 
dailės gyvenime pasirodyti indi
vidualinėmis parodomis, kaskart 
duodamas po Rinkini^iarju^ ištį- 
saj atliktų vįš skirtingojemiędžia- 
gojė. Matėme jo spaudiniui per
nai — tapybą, šiemet gi Picture 
Loan Society galerijoje buvo iš
statytos akvarelės.

Račkų lygiagrečiai domina du 
skirtingi vaizdiniai poliai. Vienuo
se darbuose atitinkamų spalvų ir 
formų kombinacijomis jis pertei
kia labai konkrečių dalykų ar įvy
kių įspūdžius; pvz. meksikietiškas 
karnavalas atgyja tradicinių pie
tiečių spalvų gaivalingame rit
me; Šarvuose komiškai sukausty
tas riteris prieš akis iškyla vario 
sustingusiuose dryžiuose. Visi tie 
lengvai identifikuojami įspūdžiai 
yra neatvirutiniai — Račkaus 
darbai yra visiškai abstraktūs.

Priešingai, kituose darbuose

Gyvenimas filmuose

Apie žirgus ir juodvarnį
KORNELIJUS BUCMYS, OFM

laipsniui Ir dainuoja solo Baltimorės 
Bach Society. Vienerius metus studi-

Walt Disney savo filmuose, 
daugiausia skirtuose jaunimui, la
bai dažnai pavaizduoja kurių nors 
gyvulių gyvenimą, kaikada pa
teikdamas ne vien zoologinę kro
niką, bet taip pat stengdamasis 
apvilkti tai daugiau ar mažiau 
sudominančia fabula. Paskutinio
jo jo filmo “Miracle of the White 
Stallions” pagrindiniai veikėjai— 
Austrijos Lipizza akademijos bal
tieji eržilai.

Nors jau ir anksčiau impera
torius Maksimilijonas. II-sis buvo 
importavęs iš Ispanijos baltų žir
gų būrį, oficialiai jojimo ir arklių 
treniravimo akademija buvo 
įsteigta 1735 m. Keičiantis val
dančioms dinastijoms ir politi
nėms aplinkybėms, akademijos 
žirgai nekliudomai išlaikė tradici
jas ir buvo žinomi beveik visame 
pasaulyje. Net ir Hitleris savo 
karjeros pradžioje juos paliko ra
mybėje.

Filmas pradedamas.1945 m. ka
ro pabaigos Įvykiais. Sąjunginin
kų bombos vis dažniau ir taikliau 
paliesdavo Hitlerio valdomas te
ritorijas, tuo pačiu ir Vienos Li
pizza arklių akademijos kiemus. 
Iš kitos pusės artėjančios raudo
nosios armijos grupės irgi nekėlė 
saugumo jausmo. Akademijai va
dovaująs pulkininkas Alois Pod- 
hajsky stengėsi žirgus išgelbėti — 
išgabenti juos iš Vienos. Nors ir 
visiško žlugimo akivaizdoje Hitle
ris tam planui nepritarė, kad kar
tais tai nebūtų palaikyta baimės 
ir pralaimėjimo ženklu. Arklių 
išgelbėjimo pastangos bei žygiai 

dailininkas nebesidomi dalykiškai 
atpažįstamais įspūdžiais, bet gili
nasi į grynai formalinius dalykus. 
Tą geriausiai parodo jo mėgiamas 
irOriškas 4aįnų,paY^iksįų pava: 
dinimas? /‘Formos erdvėje”, j La
biau nei tapyboje, jau riletaiš vė
liau, čia — akvarelėje, Račkaus 
pagrindinis dėmesys sukauptas į 
dinaminį judesį. Sėkminguose 
darbuose nenusakomos formos 
skrieja paveikslo rėmais nebesi- 
ribojančioje erdvėje.

Apgailestautina, kad dėl men
kos informacijos, ši, dabar jau už
daryta paroda, lietuvių žiūrovų, 
greičiausia, buvo praleista. Bet
gi dabar, dailininkui atidarius sa
vo galeriją, progų, be abejonės, 
pasitaikys daugiau. P. Alba

Water Colours by George Račkus. 
Picture Loan Society, Toronto.
Balandžio 20 — gegužės 3. Paveiks
lų kainos — $110-$150.

JOKŪBAS STUKAS, gimęs, augęs ir 
išsimokslinęs JAV, baigia disertaciją 
New Yorko un-te filosofijos daktaro 
laipsniui gąuti.. Disertacijos tema 
“Kaip kilo -modernus lietuvių Ubtięis 
susipratimas”. J. Stukas. pakviestas i 
Seton Hali un-tą South Orange, N.J. 
ekonomijos fakultetą dėstyti prekybos 
administracijos. Jam suteiktas associ
ate profesoriaus laipsnis.

PAULINA PETKUS, gyv. Monra 
via, Calif, pirmojo Amerikos lietuvių 
prelato Mykolo L. Krušo (1878-1950) 
atminimui finansavo Br. Budriūno 
giesmės “Sveika Marija” išleidimą. 
Giesmė yra skirta solo basui, mišriam 
chorui ir vargonams.

NEK. PR. M. SESERŲ KONGREGA
CIJA Putname, Conn., ruošiasi išleis
ti naujas Sibiro maldaknygės laidas 
lietuvių ir angių kalbomis. Kongrega
cija jau yra gavusi visus reikalingus 
leidimus. Senųjų laidų jau nebegalima 
gauti.

BIRUTĖ BOGUTAITĖ, su dainavi
mo stipendija baigusi Baltimorės Pea
body konservatoriją, dalyvavusi eilėje 
konservatorijos statomų operų ir kon
certų, šiuo metu ruošiasi magistro

ir sudaro nesudėtingą filmo tu
rinį.

Akademijos komendantą A. 
Podhajsky vaidina Robert Tay
lor, jo žmoną — Lilli Palmer, vo
kiečių armijos generolą — Curt 
Jurgens. Filmui tekstą paruošė 
A. J. Carothers pagal akademijos 
komendanto prisiminimus. Reži
savo kanadietis Arthur Hiller.

Povelykiniame laikotarpyje, su 
neslepiamu noru pritraukti atos
togaujantį jaunimą, Toronto ir 
apylinkių kino teatrus užplūdo 
neva gąsdinantis filmas “The Ra
ven”. Šiame filme, kurį būtų tik
rai galima pavadinti šiurpiųjų fil
mų parodija, dalyvauja trys žy
miausi ekrano gąsdintojai — Bo
ris Karloff, Vincent Price ir Pe
ter Lorre. Tai lyg kokios lenkty-j 
nės — kuris šiurpiau ir baugiau 
pasirodys.

Nors filmo gamintojas ir reži- 
sorius Roger Corman reklamuo-' 
jasi, kad filmas pastatytas pagal; 
Edgar Allan Poe populiarų to pa-: 
ties vardo kūrinį, iš tikro tarp jų j 
nedaug kas tėra bendro. Labai 
laisvai pakeista ir vaizduojamasis 
laikotarpis ir veikėjų asmenybės 
ir net pats turinys. Tik pačioie 
filmo pradžioie ir pabaigoie V. 
Trfce ?brigtftaliai pateikia E. A.
Poe poemos ištraukas.

Abu filmai saplvoti. Pirmasis 
— apie žirgus — rekomenduoti- į 
nas. ypač vaikams. Antrajame —; 
apie juodvarni — patys mažieji i 
gal ir išsigąs, bet kiek vyresni tu
rės gražaus juoko iš tuščių pa- 

NUO KUN. A. STRAZDO - STRAZ
DELIO gimimo birželio 12 d. sueina 
200 metų, šis liaudies pamėgtas poe
tas gimė Kunigiškiuose, Jūžintų vals
čiuje, mirė Kamajuose 1833 m. balan
džio 11. Pavergtoje Lietuvoje jo su
kaktį minėjo Rašytojų s-ga.

die Dainos”, šioje studijoje pirmą kar
tą pateikiami Herderio paskelbtųjų 
lietuvių dainų pilni tekstai vokiečių ir 
lietuviiHialba.^Studija išsami ir gerai 
dokumentuota.' Ji įspūdingai liudija 
apie, vieną šviesesniųjų lietuvių-vokie
čių kultūrų susitikimo atvejų. Kas 
brangina lituanistiką, kviečiamas šią 
studiją įsigyti. Atspaudas kaštuoja $2. 
Adresas: Baltisches Forschungsinsti- 
tut, Universitaet, Liebfrauenstr. 3, Am 
Hof 34 (rechts), Bonn, Bundesrepub- 
lik Deutschland.

WISSENSCHAFTLICHER DIENST 
FUER OSTMITTELEUROPA. Jahr- 
gang 13. Maerz 1963. Heft 3. Marburg 
a.d. Lahn. Žinių dalyje aptariamas Lie
tuvos Žemės Ūkio Akademijos studen
tų bendrabutis Noreikiškių dvare prie 
Kauno, Geologijos-Geografijos Institu
to prie Lietuvos Mokslų Akademijos 
darbai Lietuvoje ir Karaliaučiaus sri
tyje, Vilniaus valstybinės bibliotekos 
statyba, Kunigų seminarija Kaune, 
Vinco Mykolaičio - Putino jubilėjus, 
Juozo Tysliavos laidotuvės Vilniuje, 
gintaro eksportas. Užsienio pabaltiečių 
skyriuje iškeliami Jorio Vanago darbai 
steigiant Lobetalio muzėjų Australijo
je ir Eltos Informacijos 500-sis nr.

DR. K. CIRTAUTO knygos “The Re- 
i fugee” I laida išparduota. Spaudai 

javo muziką Ispanijoje ir mokėsi dai-i 
navimo pas vieną geriausių Ispanijos 
dainininkių — Condita Badia.

yra paruošta II papildyta ir patobulin
ta laida, ši pavasari ją išleis The Cita
del Press Niujorke, ta pati leidykla,
kuri neseniai išleido autoriaus “The 
American College Girl”. Veikalas pa
sirodys su dviem naujais įnašais: pir
mą — foreword yra parašęs Tėv. Do
minique Pire, Nobelio taikos premi
jos laureatas, o antrą — postscript yra 
parašęs Romano Guardini, Muencheno 
un-to profesorius.

N. RASTENIS išvertė anglų kalbon; VLIKo DVIDEŠIMTMEČIO PROGA 
V Banaičio operą “Jūratė ir Kastytis”. numatyta išleisti anglų k leidinį> ku. 
Kla\irams išleisti jau turima rįame bUS išdėstytos šios temos: VLI
Orkestracija dar nepradėta. Pr. Al. Ko genezė> rašo St Lušys; VLIKo teisi.

DIDŽIAUSIA LATVIŲ BIBLIOTE- ni$ tautos atstovavimo pagrindas — 
K A laisvajame pasaulvje vra Melbour- ra$o dr. K. Šidlauskas; Lietuvos lais- 
ne, Australijoje. Ji turi 4.175 tomus, vinimo bylos esmė— rašo prof. dr. D. 
jų tarpe tremtyje labai retų nepriklau- Krivickas ir VLIKo darbai — rašo J. 
somybės laikotarpio latviškos periodi-: ^udėn^.^LeidinySi turi pasirodyti dar 
kos komplektų.

COMMENTATIONES BALTICAE. 
VIII-IX. 1960-61. Bonn: Baltisches For- 
schungsinstitut 1962. 446 psl.

Naujame tome — 6 studijos vokie-1 
čių,kalba Pabaltijo ūkio, istorijos ir| 
kultūros klausimais; instituto dir. prof, 
dr. Z. Ivinskio sudarytas apyskaitinis 
pranešimas 1959-60 m. bei kelios bio
grafijos. Paskelbtųjų studijų tarpe tik vykę Ukrainos, Kirovogrado srities 
viena lituanistinė, bet didžiai vertin- švietimo darbuotojai, aplankę Vil- 
ga: Alfonsas šešplaukis, “Herder und niaus, Kauno, Ukmergės, Panevėžio 

mokyklas, o į Ukrainą išvyko lietuvių 
pedagogų grupė. Tokios kelionės bei 

Stangu juos išgąsdinti. Prie fil-Į susipažinimai, tikima, labiau artinsią 
mo prijungtas užrašas ‘‘Adult tautas, tiksliau — lie 
Entertainment”, be abejonės, yra j apšviesią komunistine 
daugiau reklaminio, negu perspėk --------------- ~
jančio pobūdžio.

Red pastaba. — Šio straipsnio auto
rius prašo patikslinti, kad _ “Tž” 18 
nr. jo straipsnyje apie švedų filmus 
lietuviški pavadinimai filmų “Wild 
Strawberries”, “Virgin Spring” ir 
“Through a Glass Darkly” atsirado be 
jo iniciatyvos ir yra reikalingi tiks
lesnio sulietuvinimo.

Į prieš VLIKo sukaktį, t.y. š.m. lapkri- 
! čio 25 d. *

NAUJA DRAUGYSTĖS DEKADA
SU LENKAIS suorganizuota balandžio 

Į 15-25 d. Ši kartą dekadon buvo įjung- 
■ ti Kauno ir Lenkijos miesto Bialystok 
| (buv. Balstogė) menininkai, propagan
dininkai ir kt.

Į LIETUVĄ balandžio mėn. buvo at- •

tautas, tiksliau — lietuviškąją labiau 
k “saule”.

KAUNE ĮVYKO PABALTIJO, GU
DIJOS IR KALININGRADO srities 
augštųjų r^okyklu studentų mokslinė- 
techninė konferencija. Joje dalyvavo 
ir Azerbeidžano, Maskvos ir kt. augšt. 
mokyklų studentai. 23 sekcijose buvo 
padaryti 63 pranešimai. Pagal Vilniaus 
radiją, šiemet pagausėję moksliniai 
darbai, liečia automatiką, skaičiavimo 
mašinas. Studentai demonstravo savo 
išradimus.

LIETUVOS MENAS LENKIJOS ME- ADOMUI MICKEVIČIUI statomas

Stasys Yla

Netikintis vyras, 
tikinti žmona
GARSIOJO ADVOKATO 
VENCLAUSKIO ŠEIMOS 
DVASINIS VEIDAS

63.
Advokato žmona skautų veikloj ir šalpoj

Nuo 1926 metų Venclauskienė įsijungė į skautų veik
lą. Tai buvo bene pirmoji subrendusi moteris, kuri pada
riusi įžodį, užsidėjo eilinės skautės kaklaraištį. Dirbo 
jinai su vyresnėm skautėm, buvo išrinkta į skautų tarybą 
ir už Įvairius nuopelnus apdovanota nevienu garbės žy
meniu. Šiai jos veiklai vyras nebuvo priešingas, juoba 
kad ir dukros priklausė skautų organizacijai. Kitados, dar 
1922-23 m., jis stambia auka buvo parėmęs Šiaulių tun
tą, šiam įsitaisant vėliavą. Venclauskių namai, naujai pa
statyti, berods 1926-27 m., tapo tartum koks Šiaulių 
skautu centras.

Nuo įvairiopos labdaros ši šeima negalėjo išsivaduoti. 
Prie durų prisistatydavo vargšai praeiviai — vyrai ir mo
terys. Venclauskienė daugiau duodavo išmaldos vyrams. 
Tai pastel>ėjęs vienas pažįstamas ją paklausė, kodėl?

— Matai, tamsta, moteris niekad neprapuls. Užeis čia 
ir kitur. Ji landesnė, prašesnė, dėl to daugiau ir prisirenka. 
O vyras nerdąsus; jam sunkiau nusižemint, prašant iš
maldos. Jam visada reikia daugiau duot.

Adv. Venclauskis savu keliu šelpdavo vargingesniuo- 
sius studentus, ypač savo linkmės. Bet jis nesijaudino 
padėdamas žmonai auklėti jos globotinius katalikais. Tie
sa. nevisi jų išeidavo tokiais katalikais, kaip ji būtų no
rėjusi. Kiti pasirinkdavo jos vyro kelią ar panašų. Dėlto 
ir ji nesijaudino, nes kas kitas galutinai apspręs, jei ne 
pats žmogus, savo tolimesnį kelią.

Pakeitė savo kelią ir vyras
Viena daktarienė šiaulietė, kuri gerai pažino Venc

lauskių šeimą, pasakojo, kaip Šiaulių kairioji visuomenė 
buvusi nustebinta, kad advokatas prieš mirtį pasišaukęs 
kunigą. Sirgo jis vėžiu ir mirė prieš pat pirmąją bolševi
ku okupaciją — tais pačiais metais, vasario 24 dieną. 
Paskutiniąją naktį buvo sukviestas gydytojų konsiliumas. 
Padėtis atrodė beviltiška. Turbūt, tai jautė pats ligonis, 
kad išėjus gvdvtojams, kreipėsi i žmona prašydamas 
“gelbėk!"

— Žinojau, ką turiu daryti, — pasakoja Venclauskie
nė vienam iš artimųjų kitą dieną. — Skubiai pašaukiau

kun. J. Lapį, ir jis aprūpino vyrą paskutiniais sakra
mentais.

Duktė Danutė, nūnai pasiteirauta dėl tėvo mirties, 
pastebėjo — neabejojanti dėl jo intencijos šauktis kunigo. 
Tik ji abejoja, ar jis begalėjęs priimti Komuniją, nes 
vidurių vėžys buvo taip išsiplėtęs, jog ligonis nebepa
jėgęs priimti maisto. *

Venclauskienė pašaukė ne kuri kitą, o kun. Lapį gal 
dėlto, kad velionis su juo gražiai sugyveno. Jiedu mėgę 
vienas kitą, dažnai susitikdavę ir įvairius reikalus aptar
davę.

Minėtoji daktarienė, prisiminusi Venclauskio mirtį, 
pasakojo:

— Panašiai buvo su mano dėde, stambiu ūkininku, 
kuris savo šeimą ir vaikus nuveždavo į bažnyčią, bet pats 
neperžengdavo jos slenksčio. Po pamaldų tačiau užeidavo 
į kleboniją pamatyt klebono, o šis užsukdavo į jo ūkį ir 
jiedu nebaigdavę kalbų. Kai dėdė sunkiai susirgo, tada 
liepė kinkyti porinį vežimą ir risčia lėkti kunigo. Tik ne 
kurio kito, o paties klebono! Ir taip atsitiko, kad klebonas 
tuo metu buvo išvykęs pas savo kaimyną į kitą kleboniją. 
Vežėjas turėjo padaryti didelį kelią, bet pristatė kleboną 
ir dėdė, prieš mirtį, susitvarkė su Dievu.

Adv. Venclauskis buvo pašarvotas šv. Jurgio bažny
čioj. Po pamaldų, kuriose dalyvavo ir visa eilė jų globo
tinių, su procesija, kunigams lydint, buvo palaidotas Jak- 
ševičhi šeimos kape katalikų kapinėse.

Ne tik kairioji visuomenė, bet. ir kaikurie kunigai 
buvę nustebinti šiom laidotuvėm. Reakcijų būta net ka
talikų spaudoj, ir tai labiausiai jaudino velionies vaikus.

— Kaip galima mūsų tėvą laikyti ateistu! — ligi da
bar, prisiminusios anas reakcijas, reaguoja jų lūpos.

Našlė ir tremtinė
Po ketvertos metų, vyrui mirus, Venclauskienė pa

sitraukė j Vakarus ir pagaliau įsikūrė Amerikoj, Water- 
burio kolonijoj, kur ją, jau senutę, globojo vyresnioji 
duktė. Waterbury Venclauskienė gyveno labai kukliai, 
galima sakyti, net skurdžiai. Bet niekam ji nesiskundė 
savo dalia, nebent savo ilgesiu Lietux'os ir noru ten grįžti.

Artimieji ir pažįstami, kurie ją lankė, pastebėjo, kad ji 
guli paprasčiausioj lovoj, kuri neturėjo .net paklodžių. 
Susirūpinę ir galvodami, kad moteris' neturi nž ką nusi
pirkti, vieną kartą nunešė nupirkę. Po kiek laiko vėl nu
pirko naujų. Bet žiūri, kad tų paklodžių ji vistiek ne
vartoja.

— Argi nebūtų Jums patogiau ji»s vartoti? — pasitei
ravo.

— Aš ir nemanau jų vartoti. Ačiū, bet be reikalo 
man nešat. Lietuva kenčia, visi mūstj žmonės ten kenčia, 
tai ir aš galiu truputį pavargt Lietuvos intencija.

Pastebėta, kad ir valgiu ji savęs nelepina. Vėl galvo
ta, gal vargšė neturi užtektinai pinigų. O pasirodo, ji 
sąmoningai pasninkaudavo, keletą dienų per savaitę, nes,

girdi, Lietuvoj žmonės kenčia didesnį alkį.
Lietuvos ir savo globotinių bei vaikų intencijomis ji 

kasdien eidavo Kryžiaus kelią savo kambarėlyje, paėmusi 
į rankas “stacijinį” kryželį; kalbėdavo įvairias novenas iš 
storos, atsivežtos savo maldaknygės.

Tas .maldingumas stebindavo ypač pažįstamuosius, 
kurie vis nešiojosi iš anų laikų Venclauskių šeimos “so
cialistinės” firmos garsą. Viena ponia, Venclauskių ger
bėja iš tolo, buvo tiesiog sujaudinta aplankiusi senutę 
ir pamačiusi kaip vienuoliškai ji gyvena. Pasidarė ir jai 
neramu, kad nedaranti jokios aukos už Lietuvą, netgi 
ncsimeldžiant. Sujudo moteris jieškoti Dievo ir kreipėsi 
tuo reikalu pas pažįstamą kunigą.

Tas kunigas buvo matęs ponią Venclauskienę skautų 
šventėse. Susipažino su ja, pasikalbėjo ir buvo kiek nu
stebintas, kad ponia, socialisto žmona, tokia sava ir miela 
pirmą kartą sutiktam kunigui. Dar labiau jis nustebo, 
kai po kurio laiko gavo per rankas jos siunčiamą dovaną 
lietuviškos drobės maišelyje. Pradaręs rado celiulozinę 
dėželę su užrašu: “Žemės žiupsnelis iš Lietuvos ir ginta
rėliai iš Palangos pajūrio. Tai jums atminimas ”. Nauja 
staigmena buvo kunigui, kai prisistatė moteris, jiėškanti 
gyvo ryšio su Dievu, netiesiogiai atvesta Venclauskienės 
poveikio. Kunigas vis dar galvojo:

— Kokių prajovų esama tarp mūsų inteligentų. Viešu
moj socialistai, privačiai beveik šventieji, o į bažnyčią 
vistiek tieina.

Kunigas galvojo, kad ir Venclauskienė yra viena iš to
kių. Tokį įspūdį jam sudarė ir minėtoji moteris, senutės 
gerbėja. Kunigas pagaliau sužinojo, kad senutė ne tik 
eina į bažnyčią, l>et gal net daugiau nei kitos tikinčios 
moterys.

Paliko apie 200 savo globotinių
Mirė ji nebesulaukusi grįžimo valandos į Lietuvą, bet 

išlaikiusi šviesų protą ir labai gyvą dvasią, nors tuo metu 
— 1959 sausio 16 — ji jau skaitė savo 85-sius amžiaus 
metus. Buvo palaidota lietuvio dr. Colney šeimos kapuo
se, o 1962 lapkričio 1 perkelta į lietuvių kapines. Naują 
kapą jai nupirko viena jos globotinių šeima, o palaikų 
perkėlimo išlaidas apmokėjo duktė. Paminklą visuomenės 
vardu ruošiasi jai pastatyti Detroite susidaręs komitetas, 
vadovaujamas aktorės — režisorės p. Mikšienės.

Gyvą paminklą ši nuostabi moteris, iš tikro, seniau 
sau pasistatė. Per 40 metų, kaip ji pati yra prasitarusi, 
padėjo išeiti j g yvenimą apie 200 vaikų. Iš jų 25 baigė, 
jos remiami, austuosius mokslus, kiti — viduriniuosius 
arba amatų mokyklas. Apie velionę jos mirties 4 metų 
proga, rašė “Drauge” P. V(alavičiūtė). cituodama pačios 
geradarės žodžius:

— Esu nors tuo patenkinta, kad man Dievas leido iš 
pasmerktų blogam likimui vaikų išauginti savo tėvynei 
labai daug gerų žmonių, kurie dirbo jos naudai. Juk tai 
irgi didelė Dievo dovana.

NO ISTORIJOJE. — Historia sztuki 
polskiej w zarysie. Praca zbiorowa w 
3 tomach pod red. T. Dobrowolskiego 
i W. Tatarkiewicza. T. I: Sztuka šrėd- 
niowieezna, 510 psl. 298 pav.: T. II: 
Sztuka nowozytna, 489 psl., 280 pav.; 
T. III: Sztuka nowoezesna. 286 psl. 260 
pav. Krakow: Wydawnictwo Literac- 
kie 1962.

Šis naujas trijų tomų Lenkijos me
no istorijos vadovėlis, parašytas kelio
likos lenkų meno istorijos specialistų, 
aprašo, architektūros paminklus esan
čius ir už Lenkijos valstybės teritori
jos ribų Ukrainoje ir Lietuvoje. Pvz. 
aptariamos mūsų Vilniaus šv. Onos, 
šv. Teresės, šv. Petro ir Povilo ir net 
Pažaislio bažnyčios. Atskiras skyrius 
nagrinėja Lietuvos vėlyvąjį baroką. 
Primenama Vilniaus un-to meno mo
kykla. Literatūros sąraše įtraukti tik 
dviejų lietuvių meno istorikų darbai 
vokiečių k.: H. Kairūkštytės-Jacynie- 
nės disertacija apie Pažaislį ir P. Rėk
laičio studija apie šv. Onos bažnyčią 
Vilniuje.

paminklas Romoje italų iniciatyva. Su
darytas komitetas, kuriam pirminin
kauja prof. Della Porta. Romos, mies
to savivaldybė paskyrė vietą pamink
lui “Villa Borghese” parke.

SKULPT. GEDIMINUI JOKŪBO- 
NIUI okup. Lietuvoje buvo paskirta 
Lenino premija už Pirčiupio motinos 
statulą. Ta proga skulptorius pareiš
kė: “Pirčupio Motinos skulptūroje aš 
stengiausi parodyti žmogaus grožį, at
skleisti, kad fašizmo atnešta mirtis ir 
kančios negali palaužti žmogaus ir jo 
pasiryžimo apginti taiką, ramybę, lai
mę. Stengiausi, kad Pirčiupio Motina 
būtų perspėjimas visiems — budėkite, 
kad nepasikartotų karo baisumai, dan
gaus netemdytų gaisrai..Pirčiupio 
kaimą su jo gyventojais sudegino vo
kiečiai, atsikeršydami už sovietinių 
partizanų veiklą kaimo apylinkėje. 
Taigi, dėl tragiško Pirčiupio likimo yra 
kalti netik vokiečių baudžiamieji dali
niai. bet ir Stalino laikų Sov. Sąjunga, 
kurios partizanai nekreipė dėmesio j 
vietos gyventojų gyvybes.

Rašytoją pasmilkymas kompartijai
Vilniuje įvykusiame Lietuvos kury- mobilizuojant ir įkvėpiant darbo žmo- 

binių darbuotojų pasitarime dailinin- nes dideliems komunizmo statybos dar
kai ir rašytojai prisiekė Sov. Sąjun bams...” šis Lietuvos dailininkų ir 
gos komunistų partijai: “Mes, Tary- j rašytojų pasižadėjimas buvo pasiųstas 
bu Lietuvos rašytojai ir menininkai, • Sov. Sąjungos komunistų partijos cent- 
esame pasiryžę ir ateityje kaip akies: ro komitetui, kur didžiausiu autorite- 
vyzdį saugoti kūrybos idėjini grynu-1 tu meno reikaluose dedasi kukurūzu 
mą, duoti ryžtingą atkirtį bet kokiam! ir pupų garbintojas N. Chruščiovas.
bandymui pratempti į dienos šviesą Nulenkdami galvas šiam “autoritetui”, 
vadinamąjį “taikų sambūvi” su kapi- lietuviai komunistai įsipareigojo savo 
talistinio pasaulio ideologija. Mes ir kūrybines jėgas skirti komunistų par- 
toliau aktyviai kovosime su beidėjiš-: tijos propagandai, atsisakydami pla- 
kumo ar formalizmo pasireiškimais, tesnių tikrosios kūrybos horizontų. Pa- 
Griežtai atmesdami paskirų literatų sitarimo metu buvo gerokai apibartas 
bei menininkų išpuikėliškas pažiūras į rašytojas R. Lankauskas už romaną 
masini skaitytoją ir žiūrovą, kaip į, “Vidury didelio lauko” ir paskutinį jo 
“nepriaugusi” iki jų tariamojo nova- i kūrini “Tiltas Į jūrą”, nes šiose knygo- 
toriškumo ar formalistinių Įmantrybių, se esama perdaug pesimizmo, beper- 
mes pasisakome už kuo glaudžiausius spektyviškumo ir nevilties. Sunku są
ryšius su gyvenimu, su plačiosiomis 
liaudies masėmis. Nėra ir negali būti 
kilnesnio uždavinio kiekvienam litera
tūros ir meno kūrėjui kaip žengti kar
tu su liaudimi, savo kūryba, ryškiais, 
pilnakraujais bendraamžių paveikslais

prasti, kaip R. Lankauskas galėtu čiul
bėti lakštingala ir skraidyti ereliu, kai 
komunistų partija propagandinėmis 
žirklėmis apkarpo jo ir kitų rašytoju 
sparnus ... —vkst—

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVE
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLES . . .
★ Puokštės nuotakom J bei kairioms kitoms progoms — 

europietiškume ir konodiškame stitiuje.
★ J va iriausių rūšių skintos gėlės bei ve šonai tu gėlėmis, 
ė Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Ko!bome toip oof vokiškai ir rusiškei
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BABY POINT — JANE

$1,100 įmokėti, 5 kamb. mūrinis 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Prašo $10.300. 
Galima siūlyti ir mažiau.

DUNDAS — RUNNYMEDE
$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 

namas su vieta mašinai statyti, 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gražios grindys. Viena atvira sko
la 10 metų. Pilna kaina $11.900.
SWANSEA

$3.900 įmokėti, 5 kamb. mūrinis 
bungalas, atskiras, vandeniu alyva 
apšildomas, garažas. Pilna kaina 
$14.500, viena skpla balansui, tuoj 
galima užimti.
ST. CLAIR — WINONA

$4.700 įmokėti,7 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va' šildomas. Graži aplinkuma ir ar-, 
ti visų patogumų.

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
PABALTIEČIŲ SPORTINIŲ 

VARŽYBŲ PROGRAMA
ŠEŠTADIENĮ, gegužės 11 d., šv. My
kolo kolegijoj 1515 Bathurst St.
Krepšinis
11.30— latviai ir lietuviai (senjorai)

1.00—ėstai ir lietuviai (junjorai)
2.30—estai ir lietuviai (senjorai).

(11.30, sekmadieni — latviai ir lie
tuviai, jun.).

Vyru tinklinis, Woodgreen Commu
nity Centre 835 Queen St. E. Logan a. 
Queen:
- 11 vai. — estai ir lietuviai (senjorai)

12 vai. — latviai ir lietuviai (jun.) 
‘ 2 vai. — estai ir lietuviai (senjorai)

Moterų tinklinis ir krepšinis Univer
sity Settlement, Grange Rd. Dundas— 
Beverly St.

10.30— latvės ir lietuvės (krepšinis)
12 vai.—latvės ir lietuvės (tinklinis)

1 vai.—estės ir^iietuvės (krepšinis)
2.30— estės ir lietuvės (tinklinis) 
Baigminiai peržaidimai
šeštadienį, geg. 11 d., šv. Mykolo 
kolegijoj:
4.30 vai. p.p. — junjorų, moterų ir 

vyrų tinklinis.
Sekmadienį, geg. 12 d.: 1.30 vai. p.p. 

tęsiami baigminiai peržaidimai.
Stalo tenisas — šeštadienį, 11 vai. r.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės — 

kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 
Swansea — Rennie parke 6.30 - 8.30 
vai. vak.

Šį savaitgali Toronte įvykstančiose 
Š. Amerikos krepšinio, tinklinio ir sta
lo teniso pirmenybėse sekantieji Auš-
ros krepšininkai yra pakviesti atsto
vauti lietuviams: L. Serafinas, J. Lau
rinavičius, B. Sedlickas, P. Skilnikas, 
E. Petraitis ir A. Stonkus— vyrų ko
mandoje: G. Uogintaitė, D. Simonaity
tė ir J. Gataveckaitė — moterų koman
doje. Vyrų krepšinio komanda bus pa-į 
pildyta: Adzima, Jasinsku (Waterbu- 
rio Gintaras), Kamarauskui, Germanu, 
Kaunu (Clevelando žaibas). Jaunių 
krepšinio komanda bus sudaryta iš Či
kagos Lituanicos bei Aro, Clevelando 
Žaibo ir Hamiltono Kovo krepšinin
kų. Visos vyrų ir jaunių krepšinio 
rungtynės bus St. Michael’s salėje.

Pirmenybių proga Aušra rengia su
sipažinimo šokius šeštadienį, 8 v .v., 
Prisikėlimo auditorijoje. Visiems klu
bo nariams, kurie aktyviai dalyvavo 

. šiame sezone betkurioje sporto šakoje, 
įėjimas nemokamas.

Praėjusį savaitgalį Buffale įvykusio
se atvirose plaukymo pirmenybėse,

NEW WASAGA BEACH
Šalia Prisikėlimo parapijos stovyklos (Tėvų pranciškonų)

PARDUODAMI SKLYPAI 
VASARNAMIAMS STATYTI

Sklypai gražiame smėlėtame miške ir arti Georgian Bay.

Šiuos sklypus norima pirmoje eilėje parduoti lietuviams. Sklypai iki šiol 
nebuvo paskelbti. Turime pasiūlymų iš svetimtaučių. Keli sklypai jau par
duoti, bet dar yra gražus pasirinkimas. Todėl suinteresuoti nedelskite!

Kreiptis: M. B. Buntinas, telef.: RO. 9-0688, LE. 44993
21 Evelyn Cres., Toronto 9, Ont., arba New Wasaga Beach

ExtrarRealtyrLtd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
DUNDAS — BROCK, $2.000 įmokėti, atskiras, dviejų augštų, 8 kambarių 

dupleksas. Prašoma kaina ŠI 1.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD. $6.000 įmokėti, atskiras, gražių rauplėtų 

plytų, dviejų augštų, 8 kambarių namas, 2 modernios virtuvės, platus 
privatus įvažiavimas, garažas, gražus kiemas. Kaina $19.000.

BATHURST — ST. CLAIR. $10.000, 6 metų senumo modernus tripleksas 
po 6 kamb. augšte. Labai geras investavimas. Skubus" pardavimas. Kai
na $38.000.

BLOOR — OSSINGTON, $2.000 įmokėti, 11 didelių kambarių mūrinis na
mas. prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Kaina $16.000.

BLOOR — WINDERMERE. $4.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augštų, atski
ras namas. 2 įvažiavimai i garaža. Kaina $17.500.

10 MYLIŲ NUO TORONTO, 10 akrų geros žemės. Kaina $5.500. Prašau 
skubiai pasiteirauti.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 840 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtų Ir sąžiningą patarimą.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor. 
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas.
HIGH PARK — INDIAN RD.

$7.500 įmokėti, 17 kamb. — 4 at
skiri butai, vandens šildymas. Be 
to, trys garažai su privačiu įvažia
vimu. Pirmame augšte 6 kambariai. 
Pajamų $290 mėn. plius laisvas bu
tas savininkui. Pirkinys verta§ rim
to dėmesio.

kur dalyvavo 34 Amerikos ir Kanados 
klubai, N. Kėkštaitė išsikovojo V vie
tą, nuplaukdama 100 y. 1. s. per 64 sek.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės paskutinėse šio sezo

no rungtynėse pralaimėjo TLB lygos 
baigminiuose peržaidimuose antras 
rungtynes prieš B-A pasekme 46:32. 
Žaidė: Krakauskaitė, Žolpytė 2, Bal
sienė 18, Radzevičienė 2, Prunskytė 
9. Astrauskaitė 3. Iš 29 žaistų šiame 
sezone rungtynių vytietės laimėjo 21, 
1 sužaidė lygiomis ir 7 pralaimėjo.

Pagerbti vytiečiai. Rėmėjų susipa-j 
žinimo pobūvyje nuolatiniam Vyčio rė
mėjui L. Kirkiliui buvo įteiktas auksi
nis garbės rėmėjų Vyčio ženklelis. 
Paskutinėse TLB rungtynėse Vyčio' 
krepšininkei O. Balsienei buvo įteikta ’ 
pereinamoji miesto burmistro D. Sum- į 
merville dovana kaip geriausiai šios | 
lygos metikei: Edv. Zabiela Toronto; 
stalo teniso lygos buvo apdovanotas. 
kaip geriausias vaikų klasės žaidikas. ‘ 
Ši ketvirtadienį visa berniukų D krep
šinio komanda dalyvauja miesto ruo
šiamame laimėtojų pagerbime. Jaunie
ji krepšininkai yra laimėję Toronto' 
Church lygos ir Toronto miesto krepšį- ‘ 
nio pirmenybes.

Lengv. atletikos treniruotės prade- j 
tos praėjusi antradienį Rennie parke Į 
ir bus tęsiamos antradieniais ir ketvir-1 
tadieniais nuo 7 vai. v.

Lauko teniso pirmenybes Kanados 
sporto apygardos ribose pavesta orga
nizuoti Vyčio sporto klubui. A. S. !

Pabaltijo sportininkai Toronte
Pabaltijo sportininkų bendravimas 

prasidėjo nepriklausomybės laikais. 
Atsidūrę tremtyje, pabalj|ečiai vėl 
grįžo prie pradėtų tradicijų ir suruo
šė dvi plataus masto Pabaltijo olim
piadas Augsburge. Šiame kontinente 
pirmieji susiorganizavo Kanados pabal- 
tiečiai ir tik po kelių metų pradėta 
organizuoti š. /Ymerikos pabaltiečių 
žaidynes.

šį savaitgalį Toronte pirmą kartą 
susirenka geriausi latvių, estų ir lietu- • 
vių krepšininkai, tinklininkai ir stalo; 
tenisininkai. Svarbiausia šventės dalis 
bus vyru krepšinis. Mūsų krepšinin
kams vadovaus Vyt. Grybauskas, R. 
Dirvonis ir P. žumbakis. Torontiečiai 
turės progoš stebėti augštos klasės 
krepšinį. Daug vilčių teikiama jaunių 
krepšiniui. Modestavičius ir Burkaus-

VVellando lietuvių šeštadieninės mokyklos “Velykų bobutė”. Viduryje Marija čepukienė, atlikusi “Bobutės” vaidmenį, 
jos palydovai ir kiti dalyviai. Antroj eilėj, dešinėje, stovi m-los mokytojas T. Barnabas Mikalauskas, OFM.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA.—Jau 
daugelis metų, kaip Wellande veikia 
šeštadieninė mokykla. Anksčiau mo
kykla buvo išlaikoma Bendruomenės 
valdybos iždo lėšomis. Bet dabar jau 
dveji metai, kaip minėta mokykla yra 
išlaikoma ir vadovaujama Tėvų pran
ciškonų. šešti metai mokykloje moky
tojauja Tėvas Barnabas Mikalauskas, 
OFM. Jis savo poilsio valandas skiria 
mūsų vaikučiams, kad įdiegtų jų širdy
se Lietuvos ir tėvų kalbos meilę. Vai
kučiai tikrai atsidėjusiai mokosi. Dau

Toronto Liet. Akademikų drau
gijos steigiamasis susirinkimas 
Įvyko gegužės 5 d. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje. Da
lyvavo apie 20 akademikų. Į val
dybą išrinkti: pirm. K. Manglicas 
(RO. 34957), sekr. Z. Butkevičie
nė (766-7724) ir ižd. V. Kubiliūtė 
(924-5101). Sekantiems akademi
niams metams numatyta suruošti 
kelios paskaitos su kviestais sve
čiais prelegentais.

Sp. b-vės “Žiburiai” šėrinin- 
kams. Už 1962 m. Šerams priklau
so dividendo 4%. Kas pareikš no
rą atsiimti, jie bus išmokami š.m. 
gegužės mėn. laikotarpyje. Pra
ėjus skelbiamam laikui, nepaim
tieji dividendai bus Įrašyti i kiek
vieno šėrininko asmeninę sąskaitą 
ir užskaityti sekančiam naujam 
serui. B-vės valdyba

AR POLITINĖS PARTIJOS REIKA
LINGOS IŠEIVIJOJ? Ši tema buvo 
gvildenama ateitininkų sendraugių su
sirinkime gegužės 4 d. Diskusijos buvo 
organizuotos amerikiniu “panel shofc” 

kas dar yra jaunių ribose, ir prie jų 
pridėjus augštaūgius Jankauską ir 
Pilch neatrodo, kad latviai jiems rim
tai pasipriešintų. Įdomios bus ir mo
terų krepšinio varžybos, nes jos vyk
domos pirmą kartą. Latvėm ir estėm, 
atrodo, atstovaus JAV esančios žaidi- 
kės, o lietuvaičių rinktinės branduolį 
sudarys Toronto Vyčio krepšininkės: 
O. Balsienė, A. Astrauskaitė, O. Ra
dzevičienė, D. Prunskytė, I. Rutkaus
kaitė ir T. Supronaitė. Rinktinėn dar 
pakviestos Ročesterio Sakalo L. ir D. 
Jonušaitės, Toronto Aušros A. Gata
veckaitė, D. Simonaitytė, G. Uogintaitė 
ir Clevelando Žaibo A. Čiurlionytė. 
Bet komandos vadovas J. Balsys ko
mandos sąstate dar žada staigmenų.

Nors tinklinis lietuvių tarpe laiko
mas posūniu, tačiau lietuvaitės ir čia 
stipriai pasipriešins latvėms ir es
tėms. Bene silpniausias mūsų atstovas 
šiose žaidynėse bus vyrų tinklinis.

Stalo teniso varžybose bus vykdomi 
individualūs ir komandiniai žaidimai. 
Latviai, turėdami du geriausius Kana
dos žaidikus — Zulps ir Eichwalds, 
turi daugiausia galimybių laimėjimams 
pasiekti. Mūsų rinktinėje, be J. Nasvy- 
čio ir Kleizos, bene pirmą kartą maty
sime ir Pr. Gvildį. Taip pat sunkios 
kovos laukia ir mūsų stalo tenisinin
kes, kurioms sunkoka bus atsilaikyti 
prieš prityrusias žaidikes, kaip Admi- 
nis ir Marenko. Tačiau jaunoji Saba
liauskaitė ir jas yra įveikusi.

Varžybas, kurios truks dvi dienas ir 
bus vykdomos keliose salėse, praveda 
estai, kurie pasižymi gera organizaci
ja. šiose žaidynėse pirmą kartą maty
sime ir “cheerleader” būrius ir bus 
renkamos jų karalaitės. Teko girdėti, 
kad lietuvaičių triukšmadadarių būrį 
sudarys clevelandietės.

Toronto visuomenė kviečiama pa
remti mūsų sportininkus, o sportinin
kams linkime sėkmės! A. S.

PRIVATUS KORTU 
SKAITYMAS

Mes išsprendžiame visas jūsų pro
blemas: vedybų, biznio, nepasise
kimus. • Atidaryta: 10-9 vai. v.

114 CUMBERLAND ST. (Bloor-Ave
nue Rd.) • Telefonas 927-0788.

Nauja suomiška pirtis

High Park Sauna
583 Annette St. Tel. 7674086
Atidaryta vyrams: 
ketvirtadieniais ir 
penktadieniais: 6 v.v. iki 12 v.v. 
šeštadieniais: 2 vai. p.p. — 12 v.v. 
sekmadieniais: 8 vai. r. — 2 v. p.p.
Atidaryta moterims: 
antradieniais ir 
trečiadieniais: 6 vai. vak. — 12 v.v. 
šeštadieniais: 9 vai. r. — 2 vai. p.p.

WELLAND, Onh
gelis jų gana gerai skaito ir rašo lietu- < 
viškai ir žino savo tautos praeitį. Dar-; 
bas Tėvo Barnabo lietuvybės išlaikyme 
yra nudirbtas tikrai didelis. Tai gali 
padaryti tik pasišventėlis idealistas. 
Juk jis, kaip jau minėta, tam reikalui 
netik skiria savo poilsio valandas, bet 
nesigaili ir savo ribotų lėšų. Jis vai
kučiams superka reikalingus vadovė
lius, sąsiuvinius ir net Kalėdų bei Ve
lykų proga visus apdovanoja vertingo
mis dovanomis.

Š.m. balandžio 20 d. jis suruošė vai-j 

TORONTO. Ont.
būdu. Du kalbėtojai — V. Užupis ir B. 
Sakalas išdėstė argumentus už partijų 
reikalingumą, P. Balčiūnas ir A. Bum
bulis — prieš. Kiekvienam buvo duo
ta 10 min. savo argumentams išdėstyti 
ir 5 min. atsikirtimams. Po to buvo 
leista pasisakyti klausytojams, kurių 
buvo apie 50. Dalyviai įvertino šį nau
ją būdą kaip įdomų bandymą jieškant 
naujų veiklos būdų. Tema buvo aktua
li. Daugelis pareiškė savo nuomones. 
Baigus diskusijas klausytojams visdėl- 
to nebuvo aišku, ar iškeltas klausimas 
buvo atsakytas. Visdėlto ryškėjo iš
vada, kad polit. mūsų partijos išeivi
joj atlieka naudingo darbo, nors turi 
nemažai ydų bei silpnų pusių, stokoja 
tolerancijos. Diskusijoms vadovavo 
sendraugių pirm. V. Kolyčius.

RABINAS A. FEINBERGAS, kurio 
tėvai kilę iš Lietuvos, yra vadovaujan
tis asmuo atominio nusiginklavimo ko
mitete Toronte. Ryšium su Izraelio 
valstybės įsikūrimo 15 metų sukakti
mi jis pareiškė, kad Izraeliui reikia 
atominių ginklų, kad galėtų gintis nuo 
Nasserio; o kad vakariečiai galėtų ap
siginti nuo sovietų, esą tokių ginklų 
nereikia. Taigi, lietuviškai tariant, iš
lindo yla iš maišo ...

Lietuvių skautų 
veikla

TORONTO ASS SKYRIAUS JUBI- 
LĖJINIŲ METŲ IŠKILMIŲ PROGRA
MA: 11 vai. — registracija;

11.30 — užkandžiai;
12 — atidarymas;
12.15 — paskaita — fil. A. Bane- 

lio; diskusijos;
2 v. p.p. — pietūs ASS nariams;
4 v. p.p. — iškilminga sueiga;
6 v. v. — arbatėlė.

Visos iškilmės vyks Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje š.m. gegužės 11 d., 
šį šeštadienį.

TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ STOVYK
LA įvyks savoje stovyklavietėje liepos 
27 d. — rugpjūčio 11 d. Vadovai, da
lyvavę skautų suvažiavime, Hamiltono, 
Niagaros pusiasalio, Ročesterio ir Buf
falo pažadėjo savo pagalbą.

Greitu laiku bus išsiuntinėti tėve
liams registracijos blankai, kuriuos už- 
pildžius reikės grąžinti vadovams.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ p.p., esant gražiam 
orui, abiejų tuntų vyresni skautai-tės 
renkasi pas B. Saplį, 1558 Davenport 
Rd. patikrinti visų palapinių.

LSSB ir S JUBILĖJINĖ STOVYK- 
LA ruošiama Atlanto rajone, Camp 
Chile, netoli Bostono rugpjūčio 17 — 
rugsėjo 3 d. Mokestis už dvi savaites 
— $40; įeina apdrauda ir registracija. 
Daromos nuolaidos esant dviem iš šei
mos arba iš toliau atvykusiems. Stovyk
lavietė pasižymi nepaprastu gamtovaiz
džiu ir turi modernius įrengimus 400 
akrų plotyje. Tik 7 mylios nuo Atlanto 
vandenyno ir tiek pat nuo p. Kapočių 
vilos.

Stovyklos viršininku brolijos ir sese
rijos paskirtas v.s. A. Jonaitis. Seseri
ja ir brolija turės savo viršininkus. 
Bus vietos ir skautų tėvams. Kurių 
skautų tėvai turėtų atostogas minėtu 
laiku, galėtų kartu vykti dviem arba 
vienai savaitei. Vadijos pageidavimas, 
kad kuo daugiau į šią stovyklą suva
žiuotų iš visų vietovių, nes ši stovyk
la bus netik pavyzdinė, bet kartu 40 
metų atžymėjimas.

ESANT DIDELIAM TRUKUMUI 
VADOVŲ, ypač draugininkų, Brolijos 
vadija suruošė kursus vadovams pagi
linti jų turimoms skautiškoms žinioms, 
arčiau supažindinti su teorine bei prak
tine skautybe ir paruošti lietuvių 
skautų vadams.

Į “ĄŽUOLO” MOKYKLĄ priimami 
LSB nariai; jie turi praeiti sekančius 
darbus: teorinę ir praktinę dalį, vado
vavimą ir baigiamąjį darbą. Į šiuos 
kursus patartina įsirašyti vietovių tun
tuose. Mieli tėveliai prašomi jaunuo
liams skautams tai patarti ir laisvą 
laiką> sunaudoti lavinimosi tikslams.

“SKAUTŲ AIDO” red. v.s. Č. Senke
vičius ir administratorius s. Eimantas 
apdovanoti talijos ordinais.

kučiams “Velykų bobutę”.
šeštadieninę mokyklą lankančių vai

kučių tėvai, dėkingumo ženklan, p. Zi- 
naičių bute, kur yra ir šeštad. mokyk
la, suruošė T. Barnabui staigmeną — 
vaišes. Buvo pasakyta nuoširdžių pa
dėkos kalbų ir įteikta visų tėvų vardu 
dovanėlė.

Už taip didelį lietuvybės išlaikymui 
dirbamą darbą, šeštad. mokyklos tėvų 
komitetas T. Barnabui reiškia viešą 
nuoširdžiausią padėką.

Wellando šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas

Padėka
Nuoširdus ačiū pereitą sekmadieni 

Prisikėlimo parapijoje priėmusių Pir
mąją Komuniją vaikučių tėveliams už 
gausią $400 auką ta proga. Visagalis 
teatlygina Jums šimteriopai.

Jūsų pasiaukojimas ir nuoširdus 
bendradarbiavimas liks atmintinas.

Geroji Motina Marija tegloboja Jus 
ir Jūsų mažuosius!

Dėkingos Jums,
Nek. Pr. Marijos seserys

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju už man suruoštą 

priešvestuvinį pobūvį visom rengėjom:
A. Augaitienei, M. Basalykienei, I. 

Budvitienei, O. Dačkienei, E. Daily- 
dienei, M. Daniusevičienei, E. Juškevi
čienei, E. Kvedarienei. M. Karasiejie- 
nei, L. Laurinaitienei, S. Laurinavičie
nei, L. Malinauskienei, P. Raudienei, 
B. Sapijonienei, L. ščepanavičienei. F. 
Skrinskienei, L. Stančikienei, V. Šve
dienei, E. Valantiejienei ir kartu visom 
kitom poniom už dovanas.

R. Augaitytė

Lietuvių studentų 
žinios

VISI STUDENTAI, kurie šiemet Ka- 
nadoj baigs universitetus, institutus ir 
kt. augštąsias mokyklas, prašomi at
siųsti “T. žiburiams” savo fotografijas 
ir trumpą gyvenimo aprašymą.

BENDROS IŠLEISTUVĖS, L. Stu
dentų Rėmėjų Būrelio iniciatyva, ruo- j 
šiamos šiais metais baigusiems Toron
to un-tą, Ryersono institutą, Teachers 
College, Arts College, gailestingųjų se
serų mokyklas ir kt. augštąsias mo
kyklas.

Visi tėvai ir baigusieji augšt. mokslą, 
kurie pritaria šiai idėjai ir norėtų da
lyvauti išleistuvėse su artimaisiais, 
prašomi, kaip galint greičiau paskam
binti LSRB valdybos narėms — p. J. 
Rinkūnienei tel. LE. 5-9397 arba I. 
Augustinavičienei RO. 2-9153.

Dėl vietos ir laiko bus susitarta su 
baigusiais. LSRB valdyba

STUDENTŲ EGZAMINAI daugelyje 
fakultetų jau baigiasi, tačiau prasideda 
nauji vargai: susirasti vasaros darbą. 
Čia tai visi studentai turi paprakaituo
ti. Studentėms ir technikos fakulteto 
studentams lengviau susirasti darbus; 
vienos randa raštinėse, kiti pas inžinie
rius arba fabrikuose. Sunkiausia susi
rasti darbus medikams, dantistams ir 
humanitarams. Pastarieji turi gerokai 
pavargti — skambinti telefonais ir 
varstyti duris. Daugelis studentams ne
benori duoti darbų net ir prie staty
bos. Studentams prisieina imti tokius 
darbus, kurių niekas nebeima:' nak
tims, šventadieniais, skerdyklose, ke
pyklose, maudyklose (sargais), prie 
pakrovimų, tabako ir kt. ūkiuose, prie 
geležinkelių ir t.t.

žinoma, dalis studentų nesuka gal
vos, kurie turi dėdžių su stipriais pe
čiais. Jiems raštinėse ir kt. jau vietos 
paruoštos. Su ilgai ištariamomis pavar
dėmis tas jau sunkiau prieinama.

Taipgi dalis studentų dabar nebe
suka galvų, kurie per Kalėdas pradėjo 
jieškoti darbų. Lietuviai, yra nelabai 
rangūs, tai tik dabar pradeda jieškoti 
darbų.

Kurie jieškote vasaros darbų, pirmoj 
eilėj užsiregistruokite “unemployment 
service” savo rajonuose. Adresai: 
2968 Dundas St. W., 174 Spadina Ave., 
25 St. Clair Ave. E., 105 Front St. E., 
118 Richmond St.

Kurie radot darbus ir jaučiate, kad 
gali būti priimami kiti studentai, pa
skambinkite savo draugams.

ALDONA BAIKAUSKAITĖ - BAI- 
KUS baigė gail. seserų universitetines 
studijas Toronte. Sv. Juozapo seserys, 
vadovaujančios šv. Mykolo ligoninei, 
skelbia, kad baigimo iškilmės įvyks ge
gužės 13 d., pirmadienį, 4 v. p.p. To
ronto un-to Convocation Hall.

PR. ALŠĖNAS pradėjo gilinti litu
anistines studijas Pedagoginiame Litu
anistikos institute Čikagoje neakivaiz
dinių būdu. Pilnas kursas užtruks apie 
3 metus. Institutas teikia ir akademi
nius laipsnius.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4404
Namų tel. LE. 5-1584

DOVERCOURT RD. — BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mū
rinis namas, dvi virtuvės, ga
ražas, viena skola balansui.

RUNNYMEDE RD. — BLOOR, 
$3.500 įmokėti, 8 kambariai 
per du augštus, atskiras na
mas, dvi virtuvės, garažas su 
plačiu įvažiav., žema kaina.

JANE — BLOOR, $4.000 įmokėti, 
gražus, didelių kambarių at
skiras namas, moderni virtu
vė, garažas su plačiu įvažia
vimu.

BERESFORD — BLOOR. Įmokėti 
apie $4.000. 7 kambarių, at
skiras namas, kvadratinis 
planas, naujas šildymas, 2 
virtuvės, 2 vonios, užbaigtas 
rūsys, garažas.

BABY POINT, $4.000 įmokėti, 6 
kambarių atskiras namas, tik 
4 metų senumo, 2 vonios, rec
reation kambarys, privatus 
įvažiav., pilna kaina $18.900.

JANE — BLOOR, $5.000 įmokėti, 
9 kambarių per du augštus, 
atskiras namas, 2 vonios, už
baigtas recreation kambarys, 
viena atvira skola balansui, 
arti Bolor.

GEOFFREY — RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, 3-jų šeimų at
skiras namas. 3 virtuvės, 2 
vonios, dvigubas garažas, re
creation kambarys.

HIGH PARK — BLOOR, įmokėti 
apie $10.000. 17 kambarių 
tripleksas, vos keletos .metų 
senumo, vandens alyvos šild.

RUSHOLME RD. apie $10.000 įmo
kėti. 4 butų atskiras namas— 
Fourplex, radiatoriais šildy
mas. didžiulis kiemas, 4 ga
ražai. ,

VAKARUOSE, $15.000 įmokėti. 23 
butų apartamentinis namas, 
vos keletos metų senumo, 
balkonai, vandens alyvos šil
dymas, gauna apie $30.000 
metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Atsiveža nt į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

WA. 5-5555
Po darbo LE. 6-4681

F. SENKUS REAL ESTATE|
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.
Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ, RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyrišką ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 11432

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

JANE — BLOOR, DUPLEKSAS
$5.000 įmokėti, 1 skola balansui, 

šilto vandens šildymas, 2 moder
nūs apartmentai.

PARKDALE — 9 DIDELI KAM
BARIAI, $19.900 pilna kaina, atski

ras mūrinis namas. 3 virtuvės, 2 
vonios, šoninis įvažiavimas.

41 KAMB. PAJAMŲ NAMAS
$15.000 įmokėti, puiki nuomavimui 

vietovė, virs $12.000 metinių pa
jamų, atskiras, mūrinis namas, 
šilto vandens šildymas, su bal
dais, dauguma nuomininkų gyve
na ilgus metus.

SWANSEA — BUNGALAS, $2.500 
įmokėti, mūrinis, 5 dideli kamba

riai, 1 skola balansui, arti Bloor.
Turime krautuvių, farmu, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 

įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

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 įrengtas 3 jų 
kambarių butas rūsyje. Gara 
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui.
EGL1NTON — 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 įmokėti. Labai geras 
pastatas. Moderni sporto 
reikmenų krautuvė, 4 kam
barių butas, antrame augšte. 
Didelis kiemas. Dvigubas ga
ražas. Tas pats savininkas 13 
metų. Viena atvirą skola ba
lansui.
ŠIAURĖS — VAKARUOS

$25.000 įmokėti (galima bandyti 
mažiau). Ultra modernus tik 
IVz metų senumo, 18 butų 
apartamentinis pastatas. Ele
vatorius, balkonai, inter com 
sistema, refrigeratoriai, elek
triniai pečiai virimui, atskiri 
pečiai kepimui, indų plovimo 
mašinos ir 1.1. $24.500 meti
nių pajamų^ Vienas didelis 
N H A morgičius 25 metams.
VAKARŲ TORONTE

$25.000 įmokėti, naujas 23 butu 
apartamentinis namas, ele
vatorius, balkonai ir kiti pa
tys naujausi įrengimai. Pui
kiai išbaigtas “French decor” 
stiliuje. Patogioje vieloje 
prie pat susisiekimo ir krau
tuvių. Pilnai išnuomotas. 
Nuomos sutartys. $30.500 
metinių pajamų. Jeigu gal
vojate apie investacinį 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. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

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.
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefonas LE. 3-490&.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

RUSHOLME — COLLEGE, $2.000 
įmokėti, 8 kamb. mūrinis namas, 2 

modernios virtuvės, alyvos šildy
mas, garaž., viena skola balansui.

10 AKRŲ ARTI TORONTO, $7.900 
pilna kaina, lygaus paviršiaus, 334 

pėdos ant pagrindinio kelio prie 
Milton. Tinka paukščių ūkiui ar 
daržininkystei. $2.000 įmokėti.

10 VIENETŲ MOTELIS, $15.000 
įmokėti, labai moderniai įrengtas, 

akmens statyba, puikūs baldai, 
atidarytas ištisus metus.

GAZOLINO STOTIS IR KRAUTU
VĖ, $5.000 įmokėti, 17 mylių nuo

Toronto, keistų į miesto nuosa
vybę, išdirbtas biznis, geras įtai
symas, arti ežero.



Tėviškės Žiburiai • 1963. V. 9. Nr. 19 (695) MOTINA DABARTIES ŠAUKSME ŠYPSENOS
T>T> FCQ Real Estate
r Ivvy VfIvJlLoo Limited
1064 Bloor St. W Telef. 534-9286 AR GALITE

TuW didelį pasirihkimą: naiūų, bizhių, apartamentų, 
žemės sklypų, farmų, industrinių pastatu ir t.t. 
Perkant ar parduodant, visada kreipkitės Į šią nekil
nojamo turto pardavimo Įstaigą. Jums mielai ir sąži
ningai patarnaus:

Ą. TEIGIAMAI ATSAKYTI?i

Telef. 534-9286 Namu 766-0417
Jei šešis šių klausimu galite

(Atkelta iš 3 psi.) 
tinos vaidmuo sprendžiant dvasi
nius reikalus anaiptol nebuvo ant
raeilis. Dar šiandien didžiuojamės 
savųjų kunigaikščių Įžvalgia tole
rantiška politika rytų erdvėje, jų

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

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir t.t.

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

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

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

žodeliu TAIP” atsakyti, yra galimumas,

kad jūs galite gauti

asmeninę paskolą.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „

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

Už santaupas moka nuo 4Mi% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7V2%. 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.

I □ Have you been steadily □ Do you have a bank 
employed for at least account? 

two years? ar ifis turit a banko
Ar jūs dirbote nuolatos 
paskutinius du- metus?

□ Is your wife emloyed?
Ar jūsų žmona dirba?

□ Do you have a perma
nent address?

Ar jūs turite pastovią 
gyvenvietę?

Ar jūs turite banko 
sąskaitą?

□ Do you own a car?
Ar jūs turite automo
bilį?

□ Do you own any 
real estate?
Ar jūs turite nejudomo 
turto?

a

TELEVISION-RADIO-Hi-F“1 Service — Dirbtuvė

Te!. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F.BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus: Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, sliūbinius žiedus ir kt.

□ Have you a satisfactory- 
borrowing record?

' t

Ar patenkinamai ir 
laiku grąžinate paskolas?

□ Do you have any other 
savings such as bonds 
or life insurance (Cash 
Surrender Value)?
Ar jūs turite kitų san
taupų, kaip bondų ar gy
vybės draudimą (gry
nais paverčiamų verty
bių)?

i

kiant pavaldiniams pilną savival
dą tikybiniuose dalykuose. Ar ne 
dėka lietuvės motinos Įdiegtų pra
dų, sugebėjimo atskirti išviršines 
kulto apraiškas nuo gilaus žmo
giškojo elemento?

Lietuvė motina išliko tautos le
gendose. Birutė, Gražina, Živilė, 
Pilėnų moterys — kilnūs tėvynės 
meilės pavyzdžiai. Ji iškilo istori
joj, kaip tautos laisvių gynėja — 
Emilija Pliaterytė. Ji žengė drau
ge su vyrais kultūriniuose baruo
se, šviesdama ir dorindama liau
dį, kaip J. žemaitė, Lazdynų Pelė
da, Petkevičaitė, Šatrijos Ragana. 
Bet didžioji nepažįstamoji Moti
na stovi fono gilumoj Įamžinta 
Juozapatos tragiškoj figūroj, šim
tų mūsų poetų, atminimų rašyto
ju kūriniuose.’Jos kančia ir tikė
jimas išdrožtas paprasto dievdir- 
bio — Motinos Sopulingosios su 
septyniais peiliais — figūrėlėje.

SILPNA BŪTYBĖ — 
DRĄSOS ĮKVĖPĖJA

Motinos Dienos proga mums 
netenka rausti dėl lietuvės moti
nos bespalviškumo, nusitrynimo 
visuomenės sandaroj.

Mes nežinom vardų nei pavar
džių tų motinų, kurių kraujas ap
taškė Kražių grindini, kurios lai
mino sūnus, kopiančius kartuvių 
kalneliu, kurios alpo išvydusios 
išmėtytus partizanų kūnus, savo 
sūnų kūnus. Jos buvo ...

Lietuvoj, mano gimnazijos sa
lėj, kabojo prasti fotografiniai pa
didinimai moksleivių, kurie sau
sio paryčiu vadavo Klaipėdą. Daž
nai bendros maldos metu klausda
vau save, kaip jie išspruko i tą žy
gi be tėvų žinios, net su motino
mis neatsisveikinę?

Ir motina didi tuo, kad dažnai 
net nežinodama yra davusi palai
minimą tam, kas privalo būti at
likta jaunosios kartos. Jos netai
ku sunykęs grožis, virpantis baž
nyčioj balsas, suskirdusios rankos 
dažnai vaikui yra stipresnis pa- 

tyti šūkiai.
Esmėje konservatyvi, gyveni

mo permainų prisibijanti būtybė, 
ji kažkaip ataveiksmio dėka daž
nai išugdo vaikuose kovingumą 
prieš priespaudą, nelygybę ir dva
sini skurdą.

SUNKIAUSIAME 
MŪŠYJE

Šiandien lietuvė motina — lie
tuvybės šventosios ugnies sergė
toja, savo pasyvia rezistencija ve
da nevien kovą su atėjūnais gim
tinėj, jos kova vyksta ir rusų im
perijos tolumose, ir viso pasaulio 
kontinentuose, kur tik Viešpaties 
valia atėjo pasaulin dar vienas 
mūsų mažytės tautos narys.

Neslėpkim, kad ši kova už vai
kų lietuvišką sąmoningumą yra 
nepalyginamai sunkesnė už visus 
mūšius, kuriuos atlaikė lietuvė 
motina istorijos būvy. Juk prieši
namasi nevien- gyvenimo prakti
koj subankrutavusiai ideologijai, 
bet daug klastingesniam, užmas
kuotam dvasios žalojimui. Prieši
namasi žmogaus pavergimui ma
terializmo bei marksizmo nuo
dais.

Todėl Motinos Diena nėra 
mums vien rimties diena. Ji yra 
pažado sau, ataskaitos savo tautai 
diena.

Įvertinti tą pilkąjį žmogų — 
motiną ir tuo pačiu pagerbti, rei
kia Įsipareigojimo ir vidinės kul
tūros.

Ši šventė tuo ir skirtinga ir ypa
tinga, jog suvokę ir Įsisąmoninę- 
jos simbolinę vertę, mes nesu
klumpame prieš stabus, bet pra
turtiname patys save.

Gudruolė
Kaimynė: “Ką?! Žiūri basebolo 

rungtynių televizijoj? Juk esi nu
sistačiusi prieš sportą?

Žmona: Mano vyras sakė nu
ėjęs i tas rungtynes. Aš patikrin
siu — kai grįš, pakišiu jam kele
tą klausimų! > .-

Be baimės ‘
Gydytojas: Ar nebijote, kad 

naktį neištiktų smūgis?
Pacijentas: Ne, daktare; naktĮ 

mano žmona miega.
Netokie jau blogi

Dail. Max Slevogt turėjo drauĮ 
gą, kuris piešė portretus ir nuo
lat skundėsi užsakymų stoką. Kar
tą atėjo portretistas pas draugą 
ir džiugiai pasigyrė gavęs užsaž 
kymą iš vieno žinomo piliečio. -

— Na, matai, — tarė Slevogt; 
— žmonės nėra tokie blogi, kaip 
tu juos pieši... ;

Abstraktinis menas 1
Windsoro kunigaikštis nemėgs

ta abstraktinio meno. Tuo tarpi! 
jo žmona galvą guldo už jį. Po 
ilgų ginčų jiedu sutarė: kųnu 
gaikštienė iškabins ant buto sie= 
nų visus tuos abstraktinius pa^ 
veikslus, jei iš pirmo pažvelgimo 
atspės kur paveikslo viršus ir kuF 
apačia. Ikišiol kunigaikštienė ne
galėjo iškabinti nė vieno abstrak
tinio paveikslo.

Per-20 metų
Gydytojas: Gaila, bet jūsų žmo

na visiškai neteko proto.
Vyras: Visai nesistebiu, nes ji 

man po truputi kasdien dalino ji 
per 20 metų.

Tyrimo rezultatai
Komisija, ištyrusi viešųjų mo

kyklų trūkumus, padarė išvadą: 
mokytojai bijo vedėjų; vedėjai bi
jo mokyklų tarybų; tarybos bijo 
tėvų; tėvai' bijo vaikų, ir vaikai 
tai žino.

Čia iškirpti

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis eieKira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

Lietūvis savininkas A. Šimonis.
! 418 BATHURST ST. • WA. 1-3225418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

J. BĄRAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai. 
Tel RO. 7-9947

24 Humberview Rd., Toronto.

fl. P. GARAŽAS
1539 DUND^YS ST. W. LE. 5-9130 

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

Sav. Ant. Paškevičiui

Taip — klausimai yra Toronto - Dominion banko naujausias būdas 
tikslu palengvinti bankines operacijas. Tai padeda mums surinkti 
reikalingą informaciją apie jus. Taip pat palengvina greičiau ir pa
togiau jums paskolą išduoti. Štai ką daryti, jei jūs norėtumėte 
paskolą kokiam vertingam tikslui. Peržiūrėkite augščiau duodamus 
klausimus. Jei jūs galite bent šešis jų žodeliu “taip” atsakyti, iš
kirpkite dali šio skelbimo ir pristatykite vienam mūsų Ušnkų skyrių. 
Ten draugiškai su mūsų tarnautojais išsiaiškinkite. (Kadangi jūs tu
rite jau reikalingas žinias, tik dalis formalumų teks atlikti). Pama
tysite, kad taip — klausimai labai palengvins jums gauti paskolą. 

. Jei dabartinis jūsų televizijos aparatas nebeveikia gerai, Įsigykite 
kitą čia nurodomu būdu. Pvz., jūs galite 'pasiskolinti reikalingą sumą 
S250 naujam aparatui ir išmokėti dalimis po SI 1.55 kas mėnesi laike 
2 metų. Reikalinga nauja krosnis ar šaldytuvas? Mokėdami tik po 
S18.47 kas mėnesį per du metus jūs galite gauti S400 paskolą. Ir 
jei jūsų automobilį reikia keisti į naują, pasiskolinkite norimą sumą 
iš banko. (Mėnesiniai mokėjimai ir dydis pagal jūsų pageidavimą ir 
iki 3 metų). Aptarkite savo reikalus su draugišku personalu Toronto - 
Dominion banke. Tikrai, kreipkitės tuoj pat. jūs esate laukiamas.

Pavojingiausias 
žvėris

Niujorko Bronx zoologijos so
de yra narvas, kuriame ant sie
nos yra pakabintas veidrodis. 
Aoačioje veidrodžio parašyta: 
“Jūs žiūrite i pavojingiausią žvė
rį pasaulyje. Jis vienas gali išnai
kinti visus žvėris pasaulyje, daug 
jų jau-yra išnaikinęs. Dabartiniu 
metu jis turi jėgą nušluoti visą 
gyvybę žemėje”.

Suaugę paskaito užrašą ir nu
eina susimąstę. .

Pajieškojimai
VEDYBŲ TIKSLU nori susirašinėti 

lietuvaitė 42 mt. amžiaus su blaiviais, 
gerais nevedusiais tautiečiais maždaug 
to paties amžiaus. Turi nuosavą namą. 
Gimusi JAV, bet išauklėta lietuviškoj 
dvasioj, moka lietuviškai ir angliškai. 
Adresą sužinoti “TŽ” administracijoj, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

THE TORONTO-DOMINION
Where people make the difference

SANK
NAŠLĖ, kuros vyras tragiškai žuvo, 

nori susirasti gyvenimo draugą. Turi 
nuosavybę Kanados vakaruose. Vyro 
amžius galėtų būti 40-55 metų. Teirau
tis “Tėviškės Žiburių” administracijoj.

NAUJAI ATIDARYTA
LIETUVIO ADVOKATO

IŠTAIGA
NEIMAN, BISSETT

AP DRAUDA
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

ttį,T

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025 ‘
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

lietuviška stalių dirbtuvė
ARO

Į ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

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

Res. Tel. LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

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

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

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir_visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai.
Garažo telefonas LE. 3-0631.

Dėmesio namuv 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

DARBAS GARANTUOTAS.
Namą telefonas 247*3418

International 
Driving School

WALDI
ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa*

Sargyboje prieš džiovą
Matthew B. DYMOND, M.D., Ontario sveikatos ministeris

Vienas svarbesnių metodų jieš- 
kant džiovos yra tuberkulino tyri
mas. Šis paprastas ir saugus ty
rimas dabar yra labai plačiai nau
dojamas išaiškinti, ar asmuo yra 
buvęs apkrėstas džiovos bacilomis 
praeityje. Pozityvi1 reakcija nebū
tinai reiškia, kad asmuo šia liga 
serga. Laimei, tik mažas užsikrė
tusių žmonių procentas suserga 
pačia liga, šių tyrimų būdas pa
lengvina surasti,’kiek liga yra iš
siplėtusi atskirose vietovėse, o 
dar svarbiau, parodo, kur jieškoti 
pačios ligos.

šio šimtmečio pradžioje beveik 
kiekvienas, vidutinio amžiaus su
laukęs žmogus, būdavo užsikrėtęs 
džiovos bacilomis. Dar ir 1923 
metais, padarius tuberkulino ty
rimus vienoje bendruomenėje, 
rasta, kad apie 50% gimnazijos 
mokinių kada nors buvo užkrėsti 
džiovos bacilomis. Tai ryškiai pa
rodo, kad anuo metu ši problema 
buvo itin opi, kone visuotinė.

Suradus geresnius gydymo me
todus ir panaudojus antituberku- 
liozinius vaistus bei plačiu mastu 
pravedus neįtariamų užkrečiamų 
ligonių jieškojimą, tuberkuliozė 
mūsų gyventojų tarpe gerokai su
mažėjo. Kovoje prieš džiovą visa 
eilė organizacijų bendradarbiauja 
su sveikatos ministerija, šiuo me
tu beveik 20% mūsų gyventojų 
yra buvę užkrėsti šios ligos baci
lomis. Tai reiškia, kad daugiau 
kaip 1.000.000 žmonių, arba apy
tikriai 1 iš 5 Ontario gyventojų 
turi šios ligos bacilų.

Pagal Pasaulio Sveikatos Orga
nizacijos apskaičiavimus, džiovą 
galima laikyti sukontroliuota, kai 
14-15 metų amžiaus jaunimo tar
pe yra tik 1% užsikrėtusių, šiuo 
metu atrodytų, kad mūsų tokio 
amžiaus jaunimo tarpe turime 
apie 4%, kurie yra buvę užsikrė
tę džiovos bacilomis. Kaikuriuose 
rajonuose šis procentas yra ma
žesnis, tačiau kituose augštesnis.

Pasisekimus kartais lydi pavo
jai. Tai galioja ir mūsų situacijo
je. Faktas, kad tokia didelė mūsų 
gyventojų, dalis yra laisva nuo 
džiovos apkrėtimo, reiškia, kad 
jie nėra Įgiję atsparumo prieš šią 
ligą, ir todėl yra labai jautrūs už
sikrėtimui; ypač jautrūs vaikai ir 
paaugliai. Į tokią grupę Įvedimas 
neįtariamo užkrečiamos džiovos 
ligos nešėjo gali būti labai pavo
jingas — gali sukelti net džiovos 
epidemiją. Todėl -’V’r.s yra ne
paprastai* svarbu išlaikyti augšto 
lygio kontrolę. Pasitenkinimas 
esama padėtimi sukelia netikrą 
saugumo jausmą. Reikia raginti 
visus piliečius bendradarbiaut, 
palaikant apsigynimo kovą prieš 
džiovą bei aktyviai Įsijungti i Įvai
rias programas apsaugai nuo 
džiovos.

Brunswick, Vokietija. — Du 
lenkų dviratininkai — S. Goral, 
28 m., ir E. E. Krolak, 24 m., da
lyvavę tarpt, dviratininkų lenkty
nėse, pareiškė nebegrišią i Len
kiją.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roon 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

DR. J? MATU LION YTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto. 

Telefonas LE. 14250 
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. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

Akių specialistas •
L. LUNSKY, R.O. i

Pritaiko akinius visiems akių defek-. 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr-’ 
vingumg. Kalba slavų kalbomis..
470 COLLEGE ST., Toronto;

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VASKAS’ popieris! šepečiai, 

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



TORONTO Ont.
Toronto kronika, studentų ir skautų žinios nukeltos į 6 psl.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame Teodoziją 

Trakimienę, neperseniausiai su
laukusią liūdnos žinios apie savo 
motinos, o dabar ir apie tėvelio 
Kazimiero Norkaus mirtį.

— Praėjusį sekm. 72 vaikučiai 
priėmė Pirmąją Komuniją. Juos 
visus nuoširdžiai sveikiname. Po 
iškilmių bažnyčioje, par. salėje 
buvo bendri iškilmingi pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo Pirmąją Ko
muniją priėmę vaikučiai su savo 
artimaisiais — virš 350 asmenų. 
Mišių metu gražiai giedojo kun. 
B. Jurkšo vadov. par. jaunimo 
choras. Pažymėtinas ir šis malo
nus faktas — kone visi iškilmėse 
dalyvavę kartu su vaikučiais ėjo 
šv. Komunijos.

— Nuoširdžiausią padėką reiš
kiame Nek. Pr. M. seselėms už 
pavyzdingą vaikučių paruošimą. 
P. Komunijai. Mes negalime atsi
stebėti jų sugebėjimu tokį didelį 
vaikų skaičių suvaldyti vien ge
rumu ir švelnumu! Atlygink Die
ve!

— Taip pat nuoširdžiai sveiki
name P. Komuniją priėmusių vai
kučių tėvelius ir jiems giliai dėko
jame už pavyzdingą vaikučių ve
žiojimą į gana ilgai trukusias pa- 
ruošiamasias pamokas, už didelę 
dovaną šv. Mišioms. Taip pat nuo-

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ,
gegužės 11 d., 8 v.v. Prisikėlimo auditorijoje 

Pavasario balius - 
susipažinimo vakaras

Šv Jono Kr. parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos iškil

mės — šį savaitgalį: vaikų pirmo
ji išpažintis šeštadienį 5 vai. vak., 
o P. Komunijos iškilmės — sek
madienį, gegužės 12 d., 9.30 vai. 
Vaikai su savo tėveliais renkasi 
sekmadienį pusvalandžiu anks
čiau į parapijos salę. Po iškilmių 
bažnyčioje šventės dalyviams bei 
jųjų artimiesiems salėje bendri 
pusryčiai.

— Motinos Dienos proga šį sek
madienį 11 vai. laikoma iškilmin
gos pamaldos. Kviečiama gausiai 
priimti šv. Komuniją mamyčių in
tencija. Išdalinti lapeliai, kuriuo
se pažymimos Mišių intencijos už 
mirusias ir gyvas motinas. Lape
liai grąžinami šį sekmadienį pa
maldų metu.

— Tikybos pamokos P. Komu
nijos vaikams ir mokiniams, lan
kantiems viešąsias mokyklas, šį 
sezoną yra baigtos.

— Gegužinės pamaldos—penk
tadienį 7.30 vai. vakare.

— Praėjusią savaitę įvyko pa-
sitarir. Gerojo Ganytojo sto
vykla's praplėtimo ir tvarky
me rcikaiu. Sudaryta stovyklos ta
ryba iš parapijos klebono ir trijų 
komiteto narių. Dar šį pavasari 
numatyta stovyklą praplėsti pri
statant naują pastatą. Pačią sto- _ .. . _
vykios vadovybę nutarta padalinti širdžiai dėkojame tėvelių komite- 
i keletą pozicijų, tvarkomu atski- tui, kuris, vad. A. Sungailienės, 
ru asmenų: komendantas, štovyk- J. Kulikaukienės ir A. Jagėlos, iš
los kapelionas, ūkvedis, berniu-Į kilmes tvarkingai organizavo ir - 
kų ir mergaičių vadovai. Stovykla;pravedė.
šiais metais trūks visą liepos mė- — Sutvirtinimo sakr. bus tei- . nontt„HiOni t Voii-» Mo t—nesi. Sudaromas stovyklos perso-! kiamas birželio 16 d., sekm.; po! ^^į penktadieni Liet Vaikų Na- -AkJu» red. T. dr. L. Andriekus 
nalas- !pietų- Paruošiamosios pamokos i LietuvĮu aLVVPntos sritv<* - sen
, Ponios, kurios liepos mėnesi tu-: vaikučiams, pradedant šiuo sek- nrfIsi„ s 15 _ A Rinkū.

prašomos pagelbėti šeimininkavi- šių Vaikų Namuose. Vaikučiai 
me. Apie tai prašome painfor- kurie yra priėmę P. Komuniją,' 
muoti kleboniją. i bet dar nepriėmę Sutvirtinimo sa-

— Labai gražiai pagiedojo Ha-! kramento, šias pamokas turėtų ' ________ ______________
miltono liet, parapijos choras šv. lankyti. Suaugę registruojasi par. sekmadieni* gegužės 12 d 4 v ■ ..
JonoKr. liet, bažnyčioje praėjusį Į raštinėje. Jp.F„ L. .... in .- ..
sekmadieni pamaldų metu. Pade-; — šį sekm. — Motinos Diena, rengia tradicinį linksmą vakarą. Pat?lkt.a 10 metu finansine apy- 
ka visiems svečiams choristams, I Nuoširdžiai sveikiname visas ko-i Mėgėju būrelis režisuodamas J skalta lr aukl4 bei aukotojų sąra- 
------ U. .----------<----- ........ .......------- jag»eiįs. suvaidins 2 v. vaizdeli i sas‘ ‘°- sukaKelai paminėti

“j’e grižo” Po vaidinimo - ka‘- spąusdmamas a.a. dr Adolfo Sa- 
vutė su pvragaičiais, turtinga lo- Pokos ™>ksl>n>s veikalas įietuvul 
terija. Rengėjos kviįčia Toronto k aPle Lletuvos sostinę Vilnių.
visuomenę gausiai dalyvauti ir Lietuviu šeštad. mokyklai 
S.? la J2“>™™te Parealti auk»i»: KLB T°-i
mas — laisva auka. valdyba - r, ,, , • •ironto apyl. valdyba $2o0: Pnsi-

Dail. J. Račkaus tapybos ir mo-; kėlimo vyrų dr-ja $25: Prisikėli- 
1 " i ; ’ ‘ TT
ne, Ericsons gal. 325 King St. E.. 
gegužės 3 d. ir truks iki geg. 25 
d. Išstatyti ankstyvesni ir naujau
si kūriniai. Lankymo valandos 
kasdien nuo 9 iki 5 v.v. Sekma
dieniais uždaryta. Rudenį dail. 
Račkus ketina ruošti parodą Či
kagoje.

“Dainos” kartūno baliuje pr. 
šeštadieni už originaliausias kar
tūno sukneles premijas laimėjo: 
1 — “Miss Freedom” J. Juozaity- 
tė. II — I. Turūtienė, III — Dalia 
Kvietytė.

DALYVAUS SVEČIAI SPORTININKAI 1$ KANADOS IR JAV. 
GROS BENNY FERRY ORKESTRAS. SVEČIAMS SPORTININ- 
KAMS IR STUDENTAMS ĮĖJIMAS $1.00, KITIEMS — $1.50.

RENGIA P.P.S.K. AUŠRA

kiami. šį sekm. jų jau nebebus.
— Kitą savaitę, atskirai susita

rus, bus lankomi iki šiol neaplan
kyti parapijiečiai, nežiūrint kur 
yra jų gyvenamoji vieta.

— Sutuokta: Augustinas Navic
kas ir Irena Naujokaitė. Sveikini
mai ir geriausi linkėjimai! £‘

— Pakrikštyta: Juliaus ir Her- 
tos Paknių dukrelė Silvija Ange
lė. Sveikiname!

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Toronto liet, apylinkės rengia
mas Motinos Dienos minėjimas 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 12 
d., 4.30 vai. p.p, Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Paskaitininke yra 
pakviesta p. I Kairienė, Meninę 
programą išpildys Toronto lietu
vių jaunesnioji karta. Kviečiame 
lietuvių visuomenę dalyvauti šita
me lietuvės motinos pagerbime.

______ M.

Dėmesio sporto entuziastams!
GEGUŽĖS 11, 12 d.d. TORONTE 

Š. AMERIKOS ESTŲ, LATVIŲ ir LIETUVIŲ

Rinktinių Čempijonatų Žaidynės
KREPŠINIS (moterų, vyrų ir jaunių komandos) 
TINKLINIS (moterų, vyrų ir jaunių komandos) 
STALO TENISAS (pavienių ir dvejetų)

Preliminarinės varžybos prasideda šeštadienio rytą. Tinklinio 
baigminiai žaidimai — šeštadienį 4.30 p.p. Krepšinio baigminiai 
žaidimai — sekmadienį 1.30 p.p. St. Michaels College — 1515 
Bathurst St. Ribotas kiekis bilietų dar gaunamas baigminiams 
žaidimams.
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MONTREAL, Que
Šv. Kazimiero parapijos žinios Į —Joninių gegužinė rengiama

—Praeitą šeštadienį suruošta AV parapijos, bus birželio 30 d. 
margučių vakarienė praėjo su di- ‘ Palangoje. Parengiamieji darbai 
džiausiu pasisekimu. Gražiai pa- jau pradedami, 
vasariškai dekoruotoje salėje, . . ’
prie skaniai ir gausiai paruoštų pūtis; $5: G. Gedvilienė; $8: J. 
darbščių šeimininkių patiekalų 1 Šeidys; po $10: V. Andrejauskas, 
salė buvo perpildyta svečių. Pel-! L. Bulotienė, A. černis, V. Dras- 
no gauta virš $700.

— Šį sekmadienį, gegužės 12 d. 
šv. Kazimiero parapija ruošia iš
kilmingą Motinos Dienos minėji
mą. Programą atlieka dr. V. Ku
dirkos mokyklos mokiniai. Visus 
parapijiečius prašome gausiai da
lyvauti. E. N.

Aušros Vartų parapios žinios -
— Dievo Motinos statulos vai

nikavimo iškilmės įvyko pr. sek-
! madienį. Jas rengė Marijos sam- 
Į būris.

— Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje — 7.30 vai. vakare; augintu savuose darželiuose, bū-

I sekmadieniais — po Sumos. tume labai dėkingi.
— Rengiasi tuoktis: John Ko 

szegi su Pierrette Turcotte; Juo- rinkliava — $182.50.
| zas Kurilavičius su Marija Alma r ilc,ir5kas ir Gailutė Valiuliai iš 
jKozvte; Joseph Mackevic su Ja- /‘nina Ii roiekaitA : sikele i Čikagą. H. Valiulis dirbsI _ Paraoiios kunigai nori an- toje pačioje firmoje — RCA Vic- 
’lankyU lietusius, gyvinančius ne- ,or- kuri ten a,idarė sav0 skyrn!'

“Lito” valdybos ir komisijų po-

— Parapijai aukojo: $3: P. Ga- ,

kinis. A. Kinderis, E. Motečienė, 
A. Paškevičienė, V. Skaisgiris; po 
$15: J. Bulota, V. Janušauskas; po 
$20: J. Adomaitis. K. Andriuške
vičius, J. Gražys, G. ir A. Knys- 
tautai; $30: K. Otto; $100: Iz. Ma- 
liška. Visiems aukotojams labai 
dėkojame.

— Naujoms “Lito” patalpoms 
Įvesta atskira telefono linija. 
Skambinkite: 766-5827.

— Antroji pr. sekmadienio 
rinkliava buvo skiriama gėlėms. 
Šia proga primename, kad jei kas 
norėtų paaukoti altoriaus gėlių,

Užpraėjusio sekmadienio
AVB

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS I SLA 236 kp. susirinkimas, pas- „ . .................
DEŠIMTMETIS ikutinis prieš vasaros atostogaSj pertolimose Montrealio apylinkė- i ''Liiv" L kvmBiju

Gegužes men. Prisikėlimo pa-, saukiamas gegužes 12 d. Liet. Na; se Kaikada tenka girdėti nusi-isėdis kviečiamas ši sekmadieni, 
P.Py3.1 su^lna I® nuo jos į muose. Bus aptarta paskutinieji skundimų, kad yra žmonių, kurie i gegužės 12 d., 8.3Q,val. ryto, bari- 

• • v • n f* J T~, J , .v ■ . . . • XT* TT per visa eilę mėnesiu ar net me- ko&pataloose 1465 De Seve St.
minima gegužes 26 d. Rytą bus is-> tuvių pasimatymui Niagara Falls, įU nėra mate lietuvio'kunigo. Bū- 
kilmingos padėkos Mišios, kurias Ont. ir pasiskirstyta darbo talka.; gj'me labai dėkingi jei būsime pa- 

i greičiausia laikys T. pranciškonų ’ Susirinkusieji bus pavaišinti. Pra- informuoti apie lokius tautiečius 
adresus.

—KLK Moterų dr-jos Mont
realio skyriaus visuotinis susirin
kimas Įvyko pr. sekmadieni po 11 

,val. oamaldų parapijos salėje, po- 
. . ,. - - sėdžių kambaryje.
pat spausdinamas nemažas sukaK- ro, vad. sol. V. Verikaičio, klausėsi pil- __ Onos draugijos sus’rin-

j ties leidinys, kuriame be gausiai i nutėlė šv. Jono Kr. bažnyčia. Kad ir kimas irgi Įvyko pr. sekmadieni 
Liet. Evangelikiu Moterų dr-ia' ippsti uotos paidešimtmečio kro-, nepilname sąstate (dalyvavo 37 iš 45 n o 11 vai. oamaldu parapijos po- 

of X. u.. , ;.'nik0? lr parapijos bei jos organi-Chor5stlj) cKoras pasircdė kaip pajė. *A-;iu kambaryje.'
p.p., šv. Jono Kr. parapijos salėje vienetas, sugebąs išpildyti sūdė* -- Motinos Dienos mmenmas

tingus religinius.kūrinius. Po pamaldų $1 sekmadieni, gegužės i- d., 
parapijos salėje buvo surengtos vai- P° J1 jaJ- M^ių Faraones 
T. . . . ,. . . D saleie. Ruošia Augst. Lituanist.ses, kanu metu klebonas kun. P. Azu- T— J . . . . _ ..... Kursu mokiniai. Proeramoie t^;n balis pasveikino viešnias bei svečius ir Dat bus dp H Nagio paskaita. 
išreiškę viiti, kad tai nepaskutinis toks yjsj kviečiami atsilankyti.
susitikimas. Choro vardu kalbėjo p.: — Literatūros vakara ši šešta-
Juozapavicius. pasidžiaugė, kad tokia; ^. . o -■ ,, , 7^v]
išvvka vra moralinis choro pastiprini- ?ienl- pegU.es.11 O..
mas. Choristai už vaišes atsidėkojo “11- j k.are, rengia Akaaeminis Sambu- 
giausiais metais”. i ris paiapijos saleje.

Šv. Jono Kr. parapijos choro išvyka 
Hamiitcnan buvo irgi puiki proga ha- j 
miltoniečiams išgirsti, kad ir i 
saus, bet darnaus vieneto giedojimą. į ■■ ............ 1 ■
Chorui vadovauja muz. St. Gailevičius. i h hr k ». ■ s
Choristus maloniai nuteikė draugiškos 
prel. dr. J. Tadarausko vaišės ir pora 
malonių valandų tarp hamiltoniečių. 
Atsidėkodami klebonu) choristai sugie
dojo “Ilgiausių metų”. Kr.

Į ___

Lituanistinio seminaro pąskai- i nrovinciioias' 
oi nnvJrfn i T izsF X 7 o i 1 11 NT o i . . _ . . 1 pamokslą sakys džia 1 vai. p.p. ap.

Ji j PARAPIJŲ CHORAI — Toronto šv. 
; nimo, vyrų, moterų ir mišrių bal- J°110 Kr. Hamiltono Aušros Vartų 
SU chorų koncertas SU solistais. Po gegužės 5 d. pasikeitė gastrolėmis ir

:: OFM. Vakare bus didelis par. jau
ruiiius, Kurios nepūs meiieM lu-j in v ^mėje; 8.15 — A. Rinku- 'retu laisvo laiko, maloniai yra mad.. bus kas sekm. po 10 v. Mi- £ Qnn - - v o-o----------r---------  =--------------- * ■ * vr v- . Has. 0X311X1110 1001001x3, V-UU į koncerto — kuklios V3išės. T3ip«giedojo per Sumą. Hamiltoniškio cho-

a A. GureviCIUS: Liet, kslbos Sin- :n^f Roaiisdinamas sukak- — v i-Uncūci nil.

tsksė.

pagarba gabiam ir energingam ■ Jonijos motinas. Kviečiame kiek- 
choro vedėjui sol. Vac. Verikai-j vieną savo motinas kaip nors pa

gerbti. Visus raginame ši sekm. 
eiti Sakramentų.

— Ši sekmadieni minima liet, 
tautos Švenč. D. Motinai pasiau
kojimo šventė. Iškilmės jungia
mos su gegužinėmis pamaldomis.

— Gegužinės pamaldos — šio-

čiui ir gražiai vargonais akompo- 
navusiai muz. D. Skrinskaitei. Ti
kėkime..kad chorų pasikeitimai ir 
ateityje nebus pamiršti.

—Praėjusi savaitgali lietuvių 
kapinėse pasodinta medelių ir 
pradėta puošti apie kryžiaus aikš-
tę bendroji terasa. Medelius pri- kiadieniais 8 v. vak., sekm. — po 
statė lietuvis daržininkas V. Že- Sumos. Nepamirškime tų pamal- 
meckas iš Oakvillės, o darbams kurios tėvvnėje buvo mielos, 
vadovavo archit. A. Kulpavičius Motinos įienos novenos Mi. 
su ponia. i šios kas rvta 8 vai. Be to, visos

,4 ._ -Jaunimo choro repeticijos:; nOvenoje pavestos gyvos ir miru- 
ti eciadieni mergaitėms, penk- ■ sjos mOĮįnos prisimenamos gegu- 
tadieni - berniukams ir sesta-, žinėse pamaIdFose.
dieni, po lituanistines mokyklos- z. .
pambkG, bendra repeticija. ’ ,, ~ vėlyvosios Misios
1 • r j .11.30 vai. saleje laikomos įprasta

Kun. dr. J Tadarauskas, kaip tvarka.
matyti iš vysk. V. Brizgio redak-i — Tikybos pamokos gimnazis- 
cijai atsiųsto rašto, yra pakeltas į j tams baigtos. Jos vėl prasidės po 
monsinjorus. Sveikiname! Tame i vasaros atostogų.
pačiame rašte minima, kad mons. i — Par. choro bendra repetici- 
J. Tadarauskas.paaukojo pamink-! ja —ši ketvirtad., 7.30 v.v. muzi- 
linei lietuvių koplyčiai Vašingto- kbs studijoje.
ne $1000. Religinės Šalpos JAV! — Par. vaikučių choro repeti- 
reik. vedėjas kun. St. Raila savo; cija — ši penktad., 6.30 v. vak. 
biuletenyje pažymi, kad mons.. J.; muzikos studijoje.
Tadarauskas savo parapijos vardu j — Jaunimo sekmad. šokiai mu- 
paaukojo $300. zikos studijoje iki rudens nutrau-
WHMBBMHMWHMaKKKUHniKKMWWMSaHKaKBKBEaHK

notipų paroda atidaryta Hamilto-. mo par kaį moterų dr-jos skyrius 
Te- ,_i t/. 04 §100; liet, gydytojų Toronto sky

rius $75; šv. Jono Kr. kat. mote
rų dr-jos skyrius $50.

Mokyklos mokslo metų užbaigi
mas įvyksta gegužės 18-1'9 d. eg
zaminais ir iškilmingu mokyklos 
užbaigimo aktu. A.

PRITYRĘS sienų ir lubų valytojas 
jieško darbo. Skambinti tarp 5 • 9 v.v. 
tel. LE. 2-4706. .

Prof. DOMUI GRUODŽIUI mirus,
p. E. Gruodienę, sūnų Vytautą ir dukteris Dalią ir Ireną 

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi —

O. ir J. Gustainiai

D O M U I G R U O D Ž I U I mirus,
i:.’-- liūdesio valandoje p. E. Gruodienei ir visai šeimai 

reiškia nuoširdžią užuojautą

S. ir A. Grigaliūnai
S. ir I. Kairiai
J. ir A. Matulioniai
F. ir E. Senkai
T. ir A. Valiai

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

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

REIKALINGA MOTERIS darbams mo- 
telyje — Scarborough. Duodama kam
barys ir maistas. Dėl atlyginimo susi
tarsim. Tel. 267-9941, skambinti po 4 
vai. po pietų.

REIKALINGA ŠEIMA ar pavienis as
muo tabako ir gyvulių ūkiui. Duoda- 

! mas atskiras namas. Atlyginimas pagal 
i susitarimą. Dėl smulkesnių sąlygų 
kreiptis telefonu CH. 1-9465 vakarais 
arba rašyti: J. A. Stankus, R.R. 3, Co- 
bourg, Ont.
Išnuomojamas kambarys ir maža vir
tuvėlė su baldais — Sunnyside rajone. 
Tel. CI. 9-0681.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė I 
augšte, arti High Park; tiktai mote- 

Iriai. Tel. RO. 6-5418. 
i
Į Išnuomojama — tiktai moteriai ar 
: mergaitei — kambarys ir virtuvė; su 
ar be baldų; Sunnyside — High Park 
rajone. Tel. LE. 2-8459.

Išnuomojama kambarys ir virtuvė su 
baldais Rusholm — Heydon Park ra
jone. Tel. LE. 2-8950, skambinti po 5 
vai. vakaro.
Išnuomojama butas Il-me augšte: 2 
kambariai, virtuvė ir vonia, Bloor — 
Havelock rajone. Galima naudotis ga
ražu. Tel. LE. 2-4058.
PARDUODAMAS geram stovy, 8 kam
barių namas, 74 Kennedy Park Road. 
Tel. RO. 9-4497, skambinti betkuriuo 
laiku.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs vestuvėse groti arba tik akor
deonu mažuose parengimuose. Tel. 
LE. 5-0466. A. Zaremba.

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AAnfr^ričLftc — N*,<m — rc" si.oo porannOreriblvUb _Speciali nuolaida—2 nž $1.00

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite Į 
Montreal}, Londoną. Windsora. Hamil
toną. North Bav. Sndbnri ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO

Perkėlė savo santaupas į “Li
tą” iš kitų bankų per praeitą sa
vaitę 14 asmenų — $30.600. 
Stambiausia suma buvo $6000.

“Litas” jau persikėlė į naujas 
patalpas AV parapiios klebonijo
je. Pertvarkymo darbus atliko Jo
nas Dalmantas. Pirmoji klijentė 
buvo KLK Moterų dr-jos Montre- 
aiio skyriaus i'd. 4rena Lukoševi
čienė sų dukrele Ina.

D”STRirT ESTATE BROKERS
R'31 įstate Boa^d nariai 

Namai — Žemė — Paskolos 
P. Jasutis tel LA. 2-7379

IHST5UCT GENERAL 
iNSVRANCE SERVICE 

Rjyal Globė draudimo b-vės. 
Gaisras—Automobiliai—Nelaimės 

G. Rukšėnas, t ei.-768-8640.
P. ADAMONIS

3907 Rcscriont Blvd. Tel. 722-2472 
S-tos Lite Nr. 752

negau-: Siuntinio i ir doleriai Soviet i j on

Specialus išpardavimas estu prekyboje
GEROS KOKYBĖS NAUJAUSIOS MADOS SERVIZAI:

• 6 asm. servizas — S16.50 • 12 asm. servizas — S33.00
• 8 asm. servizas — S22.00 • 6 asm. kavos servizas nuo S6.50 ir virš. 
Šios ir kitos puikios europietiško skonio dovanos gaunamos mūsų prekyboje 
įvairioms progoms, kaip: vedybiniams parengimams, gimtadieniams, var
dadieniams, sukaktims, jubilėjams ir kt.

SKAPAI?TQ 1022 BLOOR ST,W., Toronto 4,V IrkiMVJ iivirviv I □ (prie Rusholme Rd.) • LE. 5-9152

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Vienintelė lietuviška, Kanados valdžios registruota sveikatos 

klinika, veikianti pagal Bevaistinio gydymo Įstatymą. 
Mediciniški ir pooperaciniai gydymai. Natūralūs gydymo metodai. Specia
lūs chroniškų ligų gydymai elektros, fizinių masažų, terapijos, ultraviole
tinių, infraraudonųjų spindulių, svorio kontroliavimo pagalba. Ypač įsidė
mėtina jaunimui, besidominčiam atletinės figūros išauginimu: atletinė tera
pija, hydro ir kitų rūšių terapijos. Garų vonios, šiluminės pirtys - sauna ir 
kiti įrengimai. Speciali pagalba vaikams ir nėščioms moterims prieš ir po 
gimdymo siekiančoms išlaikyti gražią figūrą. Visi patarimai išlaikyti gerai 
sveikatai teikiami nemokamai. Klinika bendradarbiauja su įvairių ligų 
specialistais — gydytojais.

BERNARDAS NAUJALIS, R.M.N.Pt.
474 Roncesvalles Avė. (prie Dundas St. WJ, Toronto 3, Ont. Tel. LE. 3-8008

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai nriimami ir naštn

Toronto dienraštis “The Tele- Lenkijai ir R. Vokietijai IKKO, 
į gram” paskelbė eilę straipsnių/PEKAO ir GENEX vardais-. Da- 
1 parašytų L. Kossar ir J. Jursa bar esą nuspręsta šią sistemą pri- 
! apie siuntinius ir pinigus i anapus taikyti ir Sov. Sąjungai. Ji esanti 
gelež. uždangos. Vienas jų straips- jau Įvesta Britanijoj, Prancūzijoj 
niu pavadintas “Dollars, Da, — ir Kanadoj (ir kituose kraštuose. 
Roubles, nyet!” Juose aprašomas Red.). Dabartinė sovietų tendenci- 

j sovietų užsimojimas išnaudoti iš- ja — mažinti siuntinių siuntimą 
i eivius ir tai sovietams pelningiau- ir plėsti kuponų sistemą, kuri su
siu būdu. Straipsnio autorių ap- vietams daug naudingesnė. Mo- 

; skaičiavimu, iš Kanados sovietai kesčiai siuntiniams esą tokie dide- 
i kasmet gauna apie $20 milijonų. Ii. kad nebeapsimoka juos siųsti, 
į Anksčiau parama giminėms buvu- Taip pat pinigų persiuntimas per 
si superkama Kanadoj. Nuo 1958 bankus esąs toks brangus, kad vi- 
metų Įvesta ir kita sistema, pava- sąi neįmanoma naudotis jų pa- 
dinta TUZEX. Ja naudojasi Če- slaugomis.

i koslovakija. Kanadoj ir JAV gy- Kanados čekoslovakų organiza- 
:veną giminės perka doleriais ati- cijos bendru raštu kreipėsi į Ka- 
i tinkamus kuponus specialiose nados vyriausybę, kuriame, be 
: agentūrose; jie persiunčiami če-. kitko pabėrėžė, kad komunistų 
’ koslovakijon. kur gavėjas gali nu- tikslas esąs kontroliuoti tautinių 
sipirkti norimų daiktų už atitinka- grupių ekonominį gyvenimą, da

rnią sumą pinigų, bet tie daiktai ryti Įtakos jų spaudai ir organi- 
■esą vietinės gamybos. Ši sistema zuoti penktąją koloną. Daugelis 
; buvo greitai pritaikyta Vengrijai, kitu tautybių organizacijų esą 
I_____________________ :_____  reiškę savo protestus dėl sovietų

: plėšikavimo ir pabrėžę, kad tie 
“Krikščionių tikėjimų skirtu- doleriai naudojami sovietinei pro- 

mai”. Antrą šia tema paskaitos; pagandai užsieniuose. Vien “Uk- 
dali skaitys Tev. Kornelijus Buč-įrainska Knvha” Toronte, vienin- 
mys, OFM. Kat Vyrų Dr-jos susi-! telė Inturisto patvirtinta agentū- 
nnkime, gegužės 12 d., tuoj po ra Kanadoj, surenkant! $1.600 iki 
paskutinių pamaldų Prisikėlimo' $2.400 nėr diena muito ir kitokiu 
muzikos studijoje. Nariai ir pri - - - - -muzikos studijoje. .Nariai ir pri-; mokesčiu forma. Parlamento at- 

į jaučiamieji kviečiami gausiai da- stovas P* Deliver, dabartinis gy-
‘ ■ Valdyba nybos min.. 1962 m. pavasarį bu-Valdyba

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

GLADSTONE — COLLEGE. S17.000 iš viso: Įmokėti apie S3.000. Trijų 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 j mėn.

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

GLENLAKE — HIGH PARK. $14.000 pilna kaina. Atskiras, plytų namas 
geram stow, vandeniu šildomas. •‘Estate” pardavimas. '

GRENADIER — RONCESVALLES. $15.200 pilna kaina. 6 kamb. namas 
su 2 virtuvėm. Nauja šildymo sistema, garažas. Neaugštas Įinokėjimas.

INDIAN GROVE — BLOOR. $15.000 visa kaina. 6 kamb. modernus- namas, 
naujas apšildymas. 2 garažai, nedidelis imokėjimas.

JANE — BLOOR. $19.500 pilna kaina. Gražus, atskiras namas, pirmą sykį 
parduodamas. Privatus Įvažiavimas, garažas.

ORIGINALUS DUPLEKSAS. $31.500. geriausias 3-jų šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv. pėdų didumo butai.

ŽEME — 4 AKRAI. $13.000 pilna kaina, netoli Nr. 5 vieškelio, 10 mylių 
nuo Toronto, asfaltuota gatvė, miesto vanduo.

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdab 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI:

i lyvauti.
Bilietų kainos laivais i Toronto 4v0 iškėlęs ši klausimą parlamen- 

salas nuo gegužės 1 d. sumažintos1^; Minską Knyha pa-
per pusę visam vasaros sezonui, ^eismusi. kad siunčianti anapus 
Kainos ten ir atgal nuo lapkričio S?iez- uždangos tik Kanadoj su- 
1 d. iki bal. 30 - 50 et. suaugu- ^Irkt«s d,aiktus- D^ar D to ne- 
siems. 25 et. vaikams; nuo gegu- b.e?ah sakvt1’ n,e?, .k«PonU 
žės 1 d. iki spalio 31 — 25 et. su- sistemą: čia mokėk doleriais ten 
augusiems, 10 et. vaikams. Nuo |aus. V1,e,tines gamybos prekes.

1 d. iki bal. 30 — 50 et. suaugu-

žės 1 d. iki spalio 31 — 25 et. su-

pirktus daiktus. Dabar ji to ne-

sistemą: čia mokėk doleriais, ten

F,są ženklų, rodančių, kad ta sis- 
I tema išstums senąją siuntinių sis
temą.

geg. 15 d. pradedama laivų tarny
ba kas 20 minučių. Pernai ja pa-! 
sinaudojo 857.045 keleiviai, t.y. 
269.000 daugiau nei 1961 m.

“Music at Midnight” — tokio 
vardo veikalas statomas Queen 
Elizabeth teatre, parodų aikštė- j gia LB apylinkės valdyba gegu- 
jc. gegužės 9-18 d. Pradžia 8.30 žės 11 d., šeštadienio vakare, šv. 
v.v. Kainos: $5—$2. Vaidinimą Jurgio parapijos salėje. Svečias iš 
rengia Moralinio Apsiginklavimo | Kandos pakviestas kalbėtoju. Me- 
Armija. kovojanti prieš materia- ninę programą išpildys mokiniai, 
listines idėjas. Teatro grupė yra Po meninės programos — šokiai, 
atvykusi iš Londono ir kurį laiką Rengėjai laukia gausaus tautiečių 
gastroliavo Montrealyje. dalyvavimo.

Rochester, N.Y.
Motinos Dienos minėjimą ren-

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITAS”Savo Kredito nilTAęjJ 
Kooperatyve L! i MO

Adresas: 1465 Dc Scve Street, Montreal 20. P.Q.. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais parai turimą draudimo polisą santaupos iki S2G00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4*v, už šėrus — 4,25<4. Už asmenines pasko
las imama 7.6f*, už nekilnojamo turto paskolas — Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 i’.-» 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
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