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Tautiniai šokiai
Mūsų tautiniai šokiai yra vienas tų didžiųjų tautinių turtų, 

kuriuos esame išlaikę iš senovės. Nesiekia jie Gedimino laikų, bet 
visdėlto nukelia Į vieno-kito šimtmečio praeitį. O toji kelių šimt
mečių praeitis šiandien mums ne tik svarbi, bet ir ypatingai arti
ma, nes tada lietuvio gyvenimas prabėgo panašiai kaip ir dabar 
— priespaudoje, varge, neretai ašarose. Įvairios tautos Įvairiai’ 
savo vargo dienas kelia: pyksta, niršta, krauju ar gaisrais švaistosi. 
Lietuvio vargo dienas dažniausiai lydėjo dvasinė ramybė. Po sun
kios baudžiavos dienos parėjęs namo, lietuvis ne ponui kerštą ren
gė, bet ėmėsi drožinėti smūtkelį, o mergina sėdosi i stakles ivai- 
riaraščių austi. Gražią sekmadienio popietę jaunimas rinkosi būriu 
į palankę kolektyvinių šokių šokti. Nežinomi ano meto mūsų taut, 
šokių kūrėjai Įliejo i juos dvasią, taip artimą ir mums — ramybės, 
šviesaus spindulio dvasią sunkioje valandoje. Ši vidini mūsų taut, 
šokių groži pastebi kiekvienas. Ypatingai jis ryškus stebint išeivi
jos festivalius, kuriuose dalyvauja daug tautų. Po nervinančio kitų 
tautų keliamo triukšmo, po šūkavimų, pentinų, kardų, švilpavimo, 
mūsiškiai atneša ramybę, kuri tuoj užkariauja publiką ir teisėjus.

Kai kitataučių tarpe gyvendami pradedame dairytis, kuo ga
lėtumėm jiems užimponuoti, kuriomis priemonėmis” Į juos pra
bilti, pamatome, kad vienintelė mūsų stiprioji korta yra kultūrinės 
vertybės. Tarp daugelio mūsų tebeturimų kultūrinių vertybių taut, 
šokiai yra viena stipriausių.

Bet tai dar neviskas. Daug šiandien kalbame ir rašome apie 
mūsų jaunimą. Jieškome visokių būdų, kaip tą jaunimą suburti, 
kad jis geriau bei ilgesni laiką išsilaikytų nepaskendęs svetimųjų 
jūroje. Tautinės pareigos verčiami, senesnieji neretai imasi patys 
jaunimą- organizuoti. Taip darantieji pamiršta žinomą dėsni, kad 
jaunimas nemėgsta būti kieno nors valdomas. Daug mieliau ir su 
didesniu užsidegimu jaunimas eina ten, kur yra jų pačių orga
nizacija — pačių sukurta, vadovaujama ir palaikoma. Būdingu to
kių spontaniškų sambūrių pavyzdžiu yra tautinių šokių grupės. 
Jaunimas pats jas susikūrė, pats jose šoka, pats jas administruoja. 
Vyresniesiems šiuo atžvilgiu lieka tik pareiga jiems pagelbėti.

Kokios pagalbos taut, šokių jaunimas nori? Ji galėtų būti 
moralinė ir materialinė. Pirmoji moralinė pagalba yra suprati
mas ir Įvertinimas. Įvertinimas, kad tautiniai šokiai nėra bereika
lingas laiko gaišinimas, kad jaunimo taut, šokiams aukojamas laikas 
nėra nė kiek blogiau sunaudojamas, kaip ruošiantis egzaminams, 
lankant lit. mokyklą ar panašų darbą dirbant. Jeigu visa mūsų 
visuomenė- tokiom respekto tautiniams šokiams tūrėtų, Ąada leng
vai išsispręstų viena iš sunkiausių taut, šokių grupių problema — 
prieauglio klausimas.

Materialinė parama taip pat reikalinga. Taut, šokių grupės 
egzistencija paima daug lėšų. Drabužiai, patalpa repeticijoms, mu
zika ir virš visko — gastrolių išlaidos. Šimtus kartų šokėjai šoka 
Įvairių taut, pasirodymų proga savo apylinkės scenose. Niekas už 
tai jiems ne r.oka. Todė1 k?: onkčjru kreipiasi į apylinkės visuo
menę lėšų gastrolėms, jie tari teisę susilaukti ouosnios rankos. 
Ypač, kai gastrolė yra neeilinė. Tokia neeilinė gastrolė šiuo metu 
kaip tik yra prieš akis. Tai šokėjų dalyvavimas didžiojoje šventėje 
Čikagoje. Tegul jų kreipimasis i visuomenę nelieka balsas tyruose.

Kas naujo Kanadoje?
Centrinis bankas sumažino pa

lūkanas iki 3,5% paskolom, ku
rias iš centrinio banko ima val
džios leisti bankai. Anksčiau bu
vo 4%.

Sovietų ambasados tarnauto
jas Otavoje buvo apkaltintas ne
atsargiu važiavimu: jo vairuoja
mas automobilis atsimušė i ce
mento sieną: užmuštas kitas ru
sas — Vladimir čeremisinov, 31 
m. fizikas. Vairuotojas buvo Įsi
gėręs, ir byla perduota sovietų 
ambasadai.

Japonija tapo viena didžiausių 
Kanados rinkų po JAV ir Brita
nijos. Praėjusiais metais Japoni- 
jon eksportuota prekių už $230 
mil. Pranašaujama, kad už kelių 
metų eksportas gali siekti net 
$1 bil. Kanada, atsilygindama, 
privalo pirkti daugiau Įvairių ga
minių iš Japonijos.

Neutralus lankytojas Lenkijoj

Amerikos Valstybių Organiza
cija, kurią be JAV sudaro P. 
Amerikos valstybės, laukia Ka
nados Įsijungimo. Bogotoj vyks
tančiuose pasitarimuose Kana
dai atstovauja užs. r. min. P. 
Martin, kuris pasisako už Kana
dos Įsijungimą.

Kanados kalėjimuose norima 
Įvesti griežtesnė drausmė pavo
jingiem kaliniam. Neseniai 
Montrealio kalėjime buvo kali
nių pagautas prižiūrėtojas, kaip 
Įkaitas, ir subadytas peiliu. Ki
ti sargai, gelbėdami draugą, pra
dėjo šaudyti, ir pataikė i ji. Pa
starasis mirė: taip pat ir kalinys.

Kanadiečiai paraginti išvykti 
iš Haiti ryšium su ten vykstan
čiais neramumais. Haiti yra 625 
kanadiečiai, kurių apie 500 mi- 
sijonierių. Manoma, kad pasta
rieji pasiliks.

Canadian Pacific Railway pir
mininkas Donald Gordon buvo 
kritikuojamas, kad bendrovės 
augštesnėse vietose nėra nė vie
no prancūzų kilmės kanadiečio. 
Dabar b-vės vicepirmininku pa
skirtas prancūzu kilmės inžinie
rius Maurice Archer.

Alaus suvartojimas Kanadoje 
nedaug atsilieka nuo kitu kraš
tų, kaip Vokietija ar Britanija. 
Kiekvienam Kanados gyvento
jui, Įskaitant moteris ir vaikus, 
per metus išeina 13,5 galionų iš
gerto alaus.

Tėvai turėtų diskutuoti su vai
kais daugiau kultūrines verty
bes, negu ledo rutulio — hockey 
žaidėjus — pareiškė Toronto St. 
Michael's kolegijos prez. Rev. 
J. Kelly. Vaikų akyse šiuo metu 
herojai yra tik sporte pasižymė
ję asmenys.

Kanados aviacijos tyrimų sto
tys bando išrasti sistemą kaip 
susekti sovietų raketas, nes ra
daras pasidarė nebevisur patiki
mas. 24 mokslininkai šiaurėje 
daro tyrimus ir tikisi saulės spin
dulių pagalba atrasti būdus prie
šo skriejančioms 
sekti.

raketoms su

“Pamaldumas gyvuoja partijos 
valdomoj Lenkijoj”. Tokį įspūdį 
iš kelionės parsivežė “Dagens Ny- 
heter” korespondentas, kurio pa
stabos vertos dėmesio jau vien 
dėlto, , kad šio liberalų dienraščio 
jokiu būdu negalima įtarti kokio
mis simpatijomis religijai, juo la
biau katalikybei.

Kas krinta į akis?
Visai galimas dalykas, — rašo 

korespondentas, — jog Lenkijo
je galima išbūti keletą savaičių, 
nepajutus, kad šio krašto visuo
meninė santvarka socialistinė. Ta
čiau visiškai neįsivaizduojama pa
buvoti ten pusvalandį, nepajutus, 
jog tai katalikiškas kraštas. Šitos 
komunistinės valstybės rėmuose 
žmones žymi pamaldumas, pa
maldumo pratybos ir bažnyčių 
lankymas.

Savo teigimą korespondentas 
pavaizdavo nuotraukomis. Vieno
je jų matyti maldoje suklupę prie 
paprasto laukų kryžiaus, kitoje— 
pilna tikinčiųjų šventovė. Klūpan
tis žmogus — vidutiniam švedui 
neįprastas vaizdas. Lygiai ne
įprasta matyti bažnyčion skuban
čias minias.

Tuo tarpu visa tai yra kasdie
nos vaizdai dabartinėje Lenkijo
je. Krokuvoj, priešais Pijarų baž
nyčią, gyvenusį korespondentą 
dar penkiomis iš ryto pažadinda
vo pirmieji skubūs bažnyčių lan
kytojų žingsniai. Ir tai ne pavie
niai, bet ištisa srovė. Netrukus ne 
tik pilna bažnyčia prisipildydavo 
kiūpančiųjų, bet jų būdavo ir ant 
laiptų, net ant šaligatvio.

PartiečiaLir katalikai
žinančiam, kaip oficiali komu

nistinė pasaulėžiūra yra nesuderi
nama su religija, toks vaizdas at
rodė daugiau negu keistas. Pats 
korespondentas iš smalsumo ne
viena partinį klausė, ar jis lanko 
bažnyčią? Du jų pareiškė einą po
rą kartų per dieną ...

Nors" abi — katalikų ir komu
nistų — pasaulėžiūros nekelia 
abejonių dėl savo nesutaikomu- 
mo, tačiau jos abi viena šalia ki
tos egzistuojančios.

Patys režimo atstovai nesivar
žydami teigia, jog 96% lenkų tau- 

’ tos katalikai. Ir kas svarbiausia, 
tikėjimas gyvas jaunime. Bažny- 

: čios duomenimis. 66% lenkų 
į komjaunuolių, 80% moksleivių ir 
■ 72% studentų yra tikintys. Parti
jos statistika nė nesistengia pa
neigti tų duomenų. Pasitenkina- 

;ma mėginimais sumenkinti tikė
jimą. Tuo būdu teigiama, jog 16,4 

I % jaunimo žemiau 25 m. netiki, 
jog Dievas sukūręs pasaulį; 14,5 

! % vedusiųjų katalikų negyvena 
bažnytinėje santuokoje; net 58,7 
% esą nesmerkia negimusios gy- 

! vybės žudymo ...
Provokuojantis klausimas

Kokią' reikšmę tikėjimas turi 
pavieniams partijos nariams, ne
seniai pavaizdavo ck mėnraštis 
‘fžycie Partii”, kur - atpasakotas 
toks atvejis. Partinam susirinki
me svarstant kandidato priėmimo 
klausimą, tarp kitų klausimų bu
vęs ir toks: “Ar tiki Dievą?” kan
didatas protestavo prieš klausi
mą, bet klausimas buvo toliau ke
liamas. Tada jis atsakęs neigia-

J. G jai K IS
Mūsų korespondentas Švedijoj

turi jokios reikšmės, skambėjo 
atsakymas. “Bet jeigu taip, — 
skundėsi tada partijos naujokas 
laikraštyje, — kam tada iš viso 
statyti tokius klausimus, kurie pa
lieka vėliau nemalonų jausmą ir 
kaikuriais atvejais dargi gali iš
provokuoti atsakymą, priešingą 
asmens įsitikinimams?”

Įdomus “Žycie Partii” atsaky
mas. Girai, nėra pagrindo, kodėl 
krikščionys negalėtų būti pripa
žinti partijos nariais. Toliau tas 
pats ck mėnraštis pasisako prieš 
provokuojančius klausimus, nors 
kanaiuato nusistatymą religijos 
atžvilgiu liečiančio klausimo ne
reikėtų laikyti provokuojančiu, 
bet pilnai pateisinamu. O išvadoj

sluogsnių nepakantumui”, mark
sistai galėtų plėsti ‘vaisingą” pa
sikeitimą nuomonėmis.

Spaudoje ir pasikalbėjimuose 
su užsienio lankytojais režimo pa
reigūnai dažnai reiškia apgailes
tavimą dėl tariamo Lenkijos Baž
nyčios “intelektualinio atsiliki
mo”. Esą neįsivaizduojama, jog 
“sputniko” laikais žmonės dar ti
kėtų stebuklais, o maldininkų ke
lionės — tiesiog nevertos civili
zuoto žmogaus vardo. Pats laikas 
sudaryti katalikų elitą, kuris imtų 
valyti tikėjimą ir jį paverstų 
veiksminga jėga “socialistinėje 
statyboje”...

Pas Gomulką
Tos mintys artimos pačiam Go- 

mulkai. Jį aplankiusiam “Stock- 
holms - Tidningen’ atstovui rašy
tojui Vindei jis teigė, jog lenkų 
tauta naudojasi pUna tikėjimo

Lietuvių krepšinio rinktinė, laimėjusi krepšinio varžybas Š. Ameri
kos pabaltiečių varžybose Toronte. Iš kairės: Dirvonis, Germanas 
(abu iš Lituanicos), Serafinas, Laurinavičius, Petraitis, Sedlickas, 
Skilnikas (visi iš Aušros). Nuotr. V. Bubelio

-partinėms organizacijoms reko- i laisve, kaipjąužtikrina konstitu- 
menduota nesivadovauti viena ko-; cija. Dauguma faktiškai palaiko 

vienoki ar kitokį sąlytį su Baž
nyčia, net jeigu savo viduj ir ne
labai tikintys. Tik augštoji dvasi
ninkija, esą, dar atsilikusi nuo tik
rosios politinės raidos. Gomulka 
davė suprasti, jog popiežius Jo
nas XXIII jam atrodąs modernes
nis už Varšuvos kardinolą.

Mūsų skaitytojai žino, kaip pri
imti visus tuos gražius pareiški
mus apie visišką laisvę. Tačiau 
būtų be galo įdomu, jog vieną die
ną galėtumėm pasidalinti ne šve
dų ar kitų užsieniečių, bet pačių 
lietuvių laikraštininkų, ir tai iš 
pavergtosios Lietuvos, įspūdžiais 
apie kaimyninės Lenkijos katali
kų gyyeniąąą. Tikriausiai, jie ne
sistebėtų klūpančiais gausiais 
bažnyčių lankytojais, nors neabe
jotinai ir jų lauktų staigmenos.

kia lormule, bet, sprendžiant par
tiečio religinį tikėjimą, atsižvelg
ti i tai, koks asmuo siekia tapti 
partijos nariu...

Dialogo galimybės
Marksistinis savaitraštis “No- 

wa Kultūra” metų sąvartoje ra
šė apie “dialogo”' galimybes tarp 
marksistų ir katalikų. Straipsnio 
samprotavimai patvirtina įspūdi, 
jog lenkų komunistai yra atsisakę 
grubios juodinimo taktikos kovo
je su Bažnyčia. Priešingai, labai 
palankiai kalbama apie dabartinį 
popiežių, drauge apgailestaujant” 
esą, lenkų vyskupai neseką jo pa
vyzdžiu 4*. W.patnusiskundžia
ma, jog lenkų ^katalikai nevisuo- 
met laikosi pakantumo. Tik su 
tais, kurie priešingi “klerikalinių

Savaitės įvykiai
JAV PREZ. KENNEDY TURĖJO PASIKALBĖJIMĄ SU KANA

DOS PREMJERU L. B. PEARSONU. Kanada, pagal susitarimą, pri
siima atominius ginklus gynimosi tikslams. Tą dar turi patvirtinti 
Kanados parlamentas. Jie susitarė taip pat dėl gerinimo jau seniau 
sudarytos bendro gynimosi sutarties. Yra aptarta ir visa eilė kitų 
dalykų. Dabartinė Kanados vyriausybė yra nusiteikusi vykdyti gerų 
santykių su Amerika programą.

JAV valstybės sekr. D. Rusk turėjo ilgesni pasikalbėjimą su Sov. 
Rusijos ambasadorium Dobrynin Vašingtone. Pasikalbėjimas lietė 
ginklų ir ginklavimosi reikalą.

Vokietijos reikšmė Europos reikaluose didėja. Du Vokietijos ar
mijos korpusai užims pozicijas ir padės sutrumpinti JAV ir Brita
nijos kariuomenių saugomus barus. Britai sako esą JAV sutinka, 
kad Atlanto Sąjunga rūpintųsi®-----------------------------------------
glal^2wiės reikšmės objektais, o!%?s wMcrre/iO 8 metais
nesiribotų vien vietinės reikšmės; kalėjimo, 
gynyba. Sirijoj vėl neramumai ir dėlto

Sov. Rusija viešai pranešė, kad Egipto Nasseris pasiskubino išva-

KODĖL ITALAI GAUSIAI BALSAVO 
UŽ KOMUNISTUS?

Pasibaigus II D. karui Italija 
buvo viena stipriausių komunisti
nių tvirtovių. Krašto ekonomija 
buvo sužlugdyta, fašizmas ir Mu
solinio diktatūra dar nebuvo pa
miršti. Visa tai buvo gera dirva 
komunistų propagandai ir Įsiga
lėjimui.

Palengva kraštas pradėjo atsi
statyti, Italija Įsijungė i Europos 
ekonominę sąjungą ir skurdą pa
keitė gerovė. Atrodė, kad komu
nizmui plėsti nebeliko dirvos.

Tačiau praėjusiuose rinkimuo
se iš 30,7 mil. balsuotojų, komu
nistai surinko 7,7 milijono balsų. 
Visi buvo nustebinti ir politiniai 
analistai ėmė jieškoti priežasčių. 
Krašto gerovė padidėjo, o komu
nistai surinko 1 mil. balsų dau
giau nei praėjusiuose rinkimuose.

Priežasčių yra daug. Svarbiau
sia jų yra ta, kad ekonomiškai 
kylant, krašto gerovė nebuvo pro
porcingai keliama visose gyveni
mo srityse. Krašto pramonės pa
didėjimas nebuvo proporcingas 
atlyginimų ir kitų socialinių pa
gerinimų padidėjimui. Fabrikų 
darbininkai Italijos šiaurėje pra
dėjo reikšti nepasitenkinimą.

Pietų Italijos vargingesnės sri
tys jautė, kad jos yra skriaudžia

mai. Vėliau pasiteiravęs draugus j mos. o šiaurės darbininkai geriau 
partijoj, kas būtų atsitikę, jeigu atlyginami. Be to, daugelis darbi- 
jis būtų prisipažinęs tikįs. Tai ne- ninku iš ūkių persikėlė i miestus.

i I Pil į--:--.*

Estu ir lietuvių jaunių krepšinio klubai, dalyvavę pabaltiečių sportinėse varžybose Toronte.
Lietuviai, kaip laimėtojai, džiaugiasi iškovota taure. Nuotr. V. Bubelio

ji darys naujus bandymus su nau
jai išrastomis raketomis Ramia
jame vandenyne. Bandvmai truks

. iU iiicUOexd -L\i iiCr

žiuoti iš Alžerijos, nebaigęs savo 
vizito, nes grėsė paimti valdžią 
p-?''ši»''»n’ Dabar

_ 5- sudarytas proegipiiška’s ministe- 
jJie esą turi ryšio su naujais erd- rįu kabinetas.
! vės “užkariavimais”.

Britanija, nepriimta i Europos
Indonezijos Komunistai, kurie į šešių sąjungą, dabar‘derasi su 

ir taip turi didelės Įtakos i savo kitu Europos bloku dėl prekybos, 
valstybės prezidentą Sukamo, rei- jau sutarta eiti prie muito tarifu 
kalauja. kad jų vadas butų prnm- panaikinimo 1966 m. gale. Sekan
tas į ministerių kabinetą; kartu čiu metu sausio 1 d. tarifai bus 
jie puola ir Ameriką. Indonezijos sumažinti 10%. Taip Britanija

. Miestuose jie pastebėjo kitų pra
bangų gyvenimą, o patys, neturė
dami išsilavinimo, negalėjo gauti 
geriau apmokamo darbo. Komu
nistų propagandai jie sudarė ge
rą dirvą.

Kita grupė, balsavusių už ko-Į .... .. , __ ___  ____ r --------
munistus, buvo nepatenkintieji 'komunistą! eina kartu su Kinijos stengiasi išplėsti savo prekybą.

- ■ - - - - 1 komunistais.
Baltųjų — juodųjų amerikiečių 
riaušės kilo Birmingham. Ala..

premjero Fanfani valdymu. Nors 
jie nebuvo komunistai, bet bal
suodami už juos, norėjo tik iš
reikšti nepasitenkinimą. Kaip ma
tome, toks nepasitenkinimo pa
reiškimas vos neprivedė prie ka
tastrofos. Kiti mano ir rašo, kad 
Kremliaus siųstojo Adžubėjaus 
priėmimas Vatikane paskatino 
daugeli italų balsuoti už komu
nistus.

Kyla klausimas, ar komunistai 
vėl pradeda Įsigalėti V. Europo
je? Prancūzai pradeda tyrinėti, 
kas būtų, jei De Gaulle postą per
imtų kas kitas. Ispanai žino, kad 
Franco irgi amžinai nevaldys. 
Adenaueris pasitraukia ši rude
ni. Kas pakeis Portugalijos Sala- 
zarą? Visa tai kelia susirūpinimo, 
tačiau dabartiniai ženklai rodo, 
kad Vakarų Europoj stiprėja po- 
'linkis i kairę, bet ne i komuniz
mą. ‘ ” * V. K.

Britanijos savivaldybių rinki
muose Darbo partija laimėjo 

.—daugiau kaip 500 vietų. Konserva- 
mieste. Tūkstančiai negrų ae-Į toriai netenka savo populiarumo, 
monstravo prieš jų isskynmą mo-; Liberaiai laimėjo , 60 vietų. 30 
kyklose, restoranuose, stotyse ir miestų dabar yra naujai laimėję 
kt., reikalaudami lygių teisių.1 darbiečiai. Pagal tą proporciją, 
Prieš demonstrantus.kovojo poli- darbiečių partija gali turėti dau- 
cija su šunimis ir gaisrininkai. į guma sekančiame parlamente: 90- 
Daug suimtų ir sužeistų. Įtampa ■ 139 atstovu, 
ypač pakilo, kai buvo išsprogdin- į *’
tas negrų vado pastoriaus King Kiniečiai priėmė rusų komunis- 
brolio namas. Prez. Kennedy įsa
kymu, pasiųsta kariuomenė.

tų pakvietimą atsiųsti delega
ciją i Maskvą aiškintis komunistų 
principinių nesutikimų. Kiniečių

Argentinos vyriausybė atsista- j delegacijai vadovaus partijos gem 
tydino, nes vid. r. m. E. Rauch pa- sekretorius. Kiniečiai vėl puolė 
reikalavo stambiu pakeitimų. Tai jUg0slavij0S Tito ir išvadino ji 
devinta vyriausybės krize prieš “Amerikos imperializmo šunimi”, 
maždaug metus atėjus valdžion' 
prez. Guido. į , ... .v

Ir JAV prezidentas pagaliau Įsi-į ^omoje lankėsi IS 
tikina, kad su komunistine Ru-Į pQVerqtOS LietuVOS 

sija negalima susikalbėti ir dėl r * ** 
atominių bombų bandymo sustab- 

dvmo. Manoma, kad Šov. Sajun- ________________________
ga. statydama nepriimtinas sąly- į-upė’ Ju tarpe buvo vienas kuni- 
gas. vra pasirvzusi naujiems ban- T> - . ... . vdvmams gas—Rumšiškių klebonas ir Kau

no kunigų seminarijos profeso- 
JAV ir Kanada patarė išvažiuo- rius žemaitis, salezietis, apie 60 

ti iš Haiti valstybės savo pilie- m amžiaus Nežinoma. kuriais 
Haiti pastangomis, perkeliamas i tikslais ji lankėsi Romoje. Su vie- 
JT Saugumo Tarybą. tiniais lietuviais nebandė susitik

ai. E.
Po Rockefelcrio antrųjų vedy
bų respublikonų partijoj pagy- ... . . . .v

vėjo galimų kandidatų į preziden- Vengrijoj paleisti is 
kalėjimų 4 vyskupai

Po iVenos kardinolo Koenig vi
zito Budapešte paleisti ikišiol ka
linti 4 katalikų vyskupai. Derybos 
dėl kardinolo Mindszenty tebeina. 
Vatikanas yra linkęs atkviesti ji 
iš JAV pasiuntinybės, kur jis yra 
prisiglaudęs, i Vatikaną. Pats 
kar t Minaszcnty stato Vengrijos 
valdžiai kaikurias sąlygas. Varšu
vos kardmolas Wyszynski atvyko 
i Romą, o kard. Koenig anksčiau 
lankėsi Ro^oie. Manoma, kad ei
na pasitarimai su sovietine val
džia dėl santykiu sušvelninimo.

A ® VA A * ▼ 9 J « ■ 9 • v * V %

ninė programa_ tos pačios para-1 j° išplauti ir Įtikinti, kad jis yra Tikimasi, kad tikėjimo persekio-
pijos salėje. nusikaltęs. Rusas nuteistas mir-'jimas soviet, kraštuose sušvelnės.

LIETUVIŲ VAIKŲ 
KONGRESAS

Kanados lietuviu kataliku vai- 
ikų kongresas šiemet rengiamas 
i Hamiltone, Ont., birželio 15 d., 
į šeštadienį. JĮ organizuoja Kana
dos Kunigų Vienybė, kurios pir- 

; mininku šiuo metu yra mons. dr. 
jj. Tadarauskas, sekr. T; Barna
bas Mikalauskas, OFM, ir ižd. 
kun. B. Pacevičius. Visų liet, ko- tuš klausimas. Senatorius Gold- 
lonijų vaikų grupės kviečiamos water stipriai iriasi priekin. Bu- 
dalyvauti bei paruošti jų pasiro- ves viceprež. Niksonas persikelia 
dymus meninėje programoje. Re-: Kalifornijos i Niujorką. Buvęs 
gistruotis pas kleboną kun. dr. prez Eisenhoweris palaiko Miči- 
J. Tadarauską. 58 Dundurn St. gano gubernatoriaus Romney 
N., Hamilton. Ont. ■ kandidatūrą. Dar galimas kandi-

Kongresu yra susidomėjusios datas ir Pensilvanijos gubernato- 
netik Ontario liet, kolonijos, bet r'us Scrantonas.

į ir kaimyninės JAV liet, kolonijos. ■ Maskvos teisme buvo spren- 
! Ketina atvykti vaikų grupė iš Ro-j džiama špionažo byla, kurioje 
česterio. Besirengią į kongresą buvo kaltinamas Britanijos pre- 

%ageidauja daugiau informacijų. ■ kybininkas G. Wynne ir rusas 
i Turimomis žiniomis, bendros vai- mokslininkas Penkovski. Wynne 
ikų pamaldos įvyks didelėje St. rusų kalėjime jau praleido 186 
Mary parapijos bažnyčioje, me- dienas, taigi, smegenis jam suspė-

Gegužės mėn. pradžioje Italijo
je lankėsi 10 asmenų “katalikų”

t
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Religiniame gyvenime
• Prezidentas kalba katali

kams. švenčiant Bostono Kole
gijos šimto metų sukakti, iškil
mėse dalyvavo ir JAV preziden
tas J. F. Kennedy, kuris pasa
kė ir kalbą. Tai pirmas atvejis, 
kad Kennedy kalbėjo katalikiš
koje mokslo įstaigoje po išrin
kimo į JAV prezidentus. Dides
nėje savo kalbos dalyje gvilde
nęs universitetinio švietimo 
svarbą visos valstybės gyveni
me, , Kennedy taip pat palietė 
ir paskutiniąją Šv. Tėvo Jono 
XXIII-jo encikliką “Taika žemė
je”. Prezidentas Kennedy pa
reiškė, kad kaipo katalikas jis 
galįs didžiuotis šia popiežiaus 
enciklika, o kaipo amerikietis, 
turįs iš jos ko pasimokyti.

• Katalikų skaičius JAV. Pa
gal oficialius, ką tik paskelbtus 
duomenis, šiuo metu JAV yra 
43.851.538 katalikai, pasiskirs
tę į 28 arkivyskupijas ii-120 vys
kupijų. Per paskutiniuosius me- 
tus Katalikų Bažnyčia Ameri
koje padidėjo 969.372 nariais. 
Apkrikštyta 1.322.283 kūdikiai 
ir 125.670 konvertitų. Ameri
kos katalikus aptarnauja 5 kar
dinolai, 31 arkivyskupas, 201 
vyskupas ir 56.540 kunigų, ku
riu 22.075 vienuoliai.

• Pagalba pasaulio vargšams. 
Dalyvaujant 71 atstovui iš 32 
valstybių, Paryžiuje įvyko vi
suotinis Šv. Vincento Pauliečio 
draugijos suvažiavimas, minis 
dr-jos įkūrėjo Fridriko Ozanam 
150 metų gimimo sukaktį. Ke
turias dienas trukusiuose posė
džiuose, tarp kitų svarbių rei
kalų, buvo atkreiptas ypatingas 
dėmesys i gautus atsakymuos 
81 valstybės, pagal anksčiau iš
siuntinėtą anketą. Anketoje bu
vo narių būrelių atsiklausiama, 
ar apsiriboti šalpa vien katali
kams, ar teikti pagalbą taip pat 
ir kitų tikybų-vargšams. Surin
kus atsakymus paaiškėjo, kad 
esmėje visi sutaria šelpti varg
šus be rasės, tikybos ar spalvos 
skirtumo. Atsakymai atėję iš di

džiumoje protestantiškų ar ma- 
hometonišKų kraštų prie bendro 
dėsnio pareiškė dar pastabą, 
kad pirmiau stengtis pagelbėti 
katalikams vargšams, nes to
kiuose kraštuose nekatalikai 
lengviau gauna pagalbos iš kitų 
šaltinių, šv. Vincento Pauliečio 
dr-ja dabar veikia 94 valstybė
se ir turi 300.000 narių. Pernai 
šalpai išdalino $17.000.000.

• Premijuotas žurnalas. JAV 
Katalikų Spaudos Sąjunga pe
reitais metais paskyrė premiją 
pasaulietiškam dienraščiai ir 
žurnalui, kuris geriausiai api
būdins įvykius ir perduos žinias 
apie antrosios Vatikano Santa- 
rybos pirmąją sesiją. Ši premi
ja paskirta “New Yorker” savai
tiniam žurnalui ir Įteikta š.m. 
gegužės 2 d. Miami Beach, Flo. 
Katalikų Spaudos Sąjungos at
stovų suvažiavime.

• Amerikiečių pažiūros į re
ligiją. John L. Thomas, S.J., pa
sinaudodamas 2.987 suaugusių 
amerikiečių apklausinėjimais iš
leido knygą “Religion and the 
American People”. Jis tvirti
na, kad 87% amerikiečių tiki 
Dievą, tačiau daugumos religi
niai Įsitikinimai esą labai pavir
šutiniški. Iš apklausinėtųjų 80% 
tiki Kristaus dieviškumą, 77% 
— sielos pomirtinį gyvenimą, 
bet 42% pasisakė netikį į pra
garą. Tik 17% apklaustųjų pa
reiškė nuomonę, kad bažnyčių 
uždavinys esąs paruošti žmones į 
laimingam pomirtiniam gyveni- į 
mui. Daugumos nuomonė, baž
nyčios turinčios rūpintis geres
niu žmonių tarpusavio sugyve
nimu. _f mate v

• Kanados kankinių šventovė 
Midlande 1963 m. maldininkams 
bus atidaryta gegužės 19 d. Sek
madieniais šv. Mišios kas valan
dą nuo 7 iki 12 vai. šventovė 
maldininkų grupėms uždaroma 
kanadiečių Padėkos Dienos sa
vaitgalyje, spalio 13 d.

Paruošė
Kornelijus Bučinys, OFM

Dvi komunistinės stovyklos II.
KINIJA, NESUGEBĖJUSI SUDARYTI TINKAMŲ SĄLYGŲ 
SAVO GYVENTOJAMS IŠMAITINTI, DEDA VILTIS J UŽ

KARIAVIMUS

Paslėpti taikiniai
Sovietai save laiko pasaulio stiprybė ir dalinė silpnybė — ne- 

galybe. Maskva tampa komuniz- paprastas gyventojų prieauglis, 
mo Meka. Ji neorganizuoja ko- 1953. VI. 30 oficialiais duomeni- 
munistų sekdama Kominterną ar 
Kominformą, bet jiems vadovau
ja. Komunistinio skorpijono šir
dis yra Maskvoje. Šiuo metu Pe- 
kingas liko nuošalyje. Abi komu
nistinės sostinės * surado daug 
tarpusavio pakaltinimų. Sovietų 
tautiškumas, iš tiesų rusų tautiš
kumas (nors tik pastaruoju metu 
jie savo skaičiumi prilygo kitoms 
tautoms, šutinamoms sovietinia
me katile), giriamas, o Kinijos 
tautiškumas vadinamas nepaken
čiamu, Įžūliu. Kiniečiai kandžiai 
atsikerta rusams ir jų tautišku
mą vadina imperializmo varikliu. 
Pekingas netuščiais žodžiais svai
dosi. Jis jau skelbia žemėlapius 
kraštų, kurie buvo atplėšti nuo 
Kinijos. Sovietai žino, kad kinie
čiai priekaištaudami carinei Ru
sijai dėl pagrobtų žemiu, taiko 
ir i nūdienę Maskvą, tebevaldan- 
čią kaikurias “kinų” sritis. Aiš
ku, viešai šis klausimas nekelia
mas, tačiau rusai prileidžia, kad 
ir šis reikalas kaikada gali tapti 
aštriu, vengiant susikirtimu; ku
rie primintų buvusius, praėjusių 
metų pabaigoje, kai Kinija ir In
dija ėmė kovoti dėl pasienio sri
čių.

Nepaprastas prieauglis
Kiniečių kompartija nuolat ka

la: mes siekiame sveikos ir galin-

STALINGRADAS

gos Kinijos? Šio meto didžiausia

mis buvo 602 mil. gyventojų, kai
šiuo metu Kinijos gyventojų 
skaičių jau prašoko 700 mil.

Visais laikais gyventojai ir jų 
didelis prieauglis' kėlė sunkiai 
sprendžiamus klausimus. Nūdie
nės Kinijos rikiuotojas Maotse- 
tungas remiasi, kad kiniečiai iš
tversią ir branduolinio karo siau
tulyje. Težūna, jo žodžiais tarus, 
pusė gyventojų, tačiau dar liks 
virš 350 mil.

Politines viltis drumsčia ūki
niai rūpesčiai. Kinija neturi že
mės turtų, o kiniečių komparti
jos santvarka nepalanki žmogaus 
prigimčiai siekiančiai sukurti ge
rovę. žemės ūkio komunos dali
mi palūžo. Gyventojai pergyvena 
skurdą ir net badmečius, bet jie 
paklūsta kompartijos propagan
dai: tesėti vargmetyje ir pamažu 
ugdyti Kinijos galybę.

1950 m, vyriausybė buvo be
pradedanti skatinti imtis priemo
nių gyventojų prieaugliui suma
žinti. Pekingo universiteto prof. 
Ma Jinču už kompartijos gyven
tojų politikos kritikavimą per aš
tuonerius metus buvo 1960 m. 
atleistas iš pareigų. Vyriausybė 
gyventojų prieauglio klausimo 
neišsprendė. Ji nepajėgė net pa
sinaudoti Ma siūlymu pakelti gy
ventojų kokybei, t.y. išlavintas 
Kinijos gyventojų skaičius atei-

nanėio šimtmečio pradžioje, gali 
pasiekti 1,5 bil. ir tapti sprogdi
nančiu tarptautinės politikos 
klausimu.

Naujasis Kinijos žemėlapis
š. m. kovo 8 d. kiniečių kom

partijos “Liaudies Dienraštyje” 
vėl iškeliamas Kinijos apkarpy
mas praėjusiame šimtmetyje. 
Praeityje sudarytas sutartis va
dina Kinijos išprievartavimu. 
Dienraštis gruntuojančiai klausia: 
“Ar galima numatyti pasekmes, 
jei ir toliau bus praeityje suda
rytos sutartys laikomos teisėto
mis?’’.

Ko Kinija reikalauja?
Jau 1954 m. istorijos vadovėly-' 

je paskelbtas žemėlapis sričių, ku
rios turi Kinijai priklausyti^ Va
kariečiai anuomet laikė svajonė
mis kiniečių reikalavimą atgauti 
Ladaką, Nepali, Sikkim ir Buta
ną ir nepadarė žygių, kad Tibe
tas liktų laisvas, o Indijos pasie
nis būtų saugus.

Kinija reikalauja Burmos, Ma
lajų, Siamo ir visos Indokinijos: 
Laoso, Vietnamo ir Kambodijos. 
Ji siekia salyno prie Filipynų, 
Taivano, Riukiu salyno ir Korė
jos.

Kinija primena, kad jai pri
klausė žymi dalis Kazakstano, 
Kirgizija ir Tadžikija. Ji siekia 
ir už Altajaus, Pamiro kalnų, į 
šiaurę nuo Balkašo ežero. Pekin- 
gas primena, kad rusai atplėšė 
nuo Kinijos Amūro sritį, Pamarį 
su Vladivostoku ir Sachaliną. 
Sovietai šiuo klausimu nenori da
ryti jokių nuolaidų. Jis ir neke
liamas, nes šiuo metu kiniečiai 
laukia palankesnių sąlygų atgauti 
prosenelių žemėms.

Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
Du granatų ryšuliai
Tankų sviediniai pradėjo spro-

Kavalerija
pralenkia tankus
Iš kaimo pakraščio atskubėjo ■ ginėti vokiečių pozicijose. Vienas 

kareivis: i jų nukirto medi, Į kuri atsirėmęs,
— Leitenante, prie kaimo arte-' prieš prasidedant kautynėms, ste- 

. Is 
apkasų pakilo kareivis skeveldros 

’ i — jo žingsnius

ja didokas sovietų dalinys ir du: bėjo saulėlydi puskarininkis, 
tankai. p ? “ ? ! “

— Vyrai, mums duotas įsaky- nutraukta ranka ‘ ~
mas ginti kaimą. Užimkime po- lydėjo žemę laistantkkraujo sro- 
zicijas kaimo pakraštyje* , vė. Sveikąja ranka laikė su-

Kareiviu tarpe pasigirdo mur- spaudęs nukirstosios rankos sta- 
mėjimas: ' garą, atrodo, negalėdamas su-

— Tankai... To dar betrūko... prasti, kas jam įvyko. Akinantis
— Mes neturime nei vieno; sprogimas — berankis kareivis 

prieštankinio pabūklo... I
— Gal kaip nors juos išvesime kų, lyg kad jis iš viso niekada ne-

• v • * • i i j - ’ ' T__ 4-w v

zicijas kaimo pakraštyje*

mėjimas:

buvo dingęs, nepalikdamas pėdsa-

akyse viešpatavo ramuma, kuri, 
atrodo, sakė, kad paskutiniu mo
mentu jis prisiminė anksčiau ma
tytą šio vakaro saulėlydį ir vai
kystės dienų svajas — angelus 
kepančius duoną ...

L2itcr.2r.tas Straub laimingai 
pasiekė draugų pozicijas.

— Kur yra puskarininkis?
— Žuvęs....
— Jo kūną Įnešėme į trobą ...
šie žodžiai sukrėtė leitenantą, 

nes su puskarininkiu jis nevieną 
kartą savo vyrus buvo ištraukęs 
iš pavojingiausių situacijų.

(Bus daugiau)

•....................-------------------------------------------------------------- /

Naujosios volstybės

Maroko parlamentas ir partijos
V. ZALATORIUS

Marokiečiai rengiasi rinkti 144iriausiomis Afrikos valstybėmis, 
narius į pirmąjį savo krašto par-! susispietusiomis Kasate lankos 
lamentą. Rinkiminė kova oficia-; grupėje, k. a. Jungtinė Arabų 
liai prasidėjo gegužės 2 d. Prieš, 
karališkąjį “Konstitucinių insti
tucijų apsaugos” frontą smarkiai 
agituoja konservatyvi inteligentų 
Ištiktai partija, į kairę linkstanti 
Liaudies pajėgų tautinė sąjunga 
ir, aišku, komunistai.

Karališkasis frontas buvo suda
rytas tik kovo mėnesį, besiruo
šiant rinkimams. Jam priklauso 
didelė dalis dabartinės valdinin
kijos, visi rojalistai ir dalis augš- 
tosios mahometonų dvasiškuos. 
Mat, ši Š. Afrikos karalija išpa
žįsta Mahometą, o karalius Ha
sanas II yra kartu ir jų tikybos 
galva.

Politinės partijos senos
Ištiktai — nepriklausomybės 

partija yra stipriausia krašte ir 
gavo 40% visų balsų per savival- 
dybinius rinkimus prieš trejus 
metus. Ji taip pat yra ir seniau
sia marokiečių politinė partija, 
ilgai kovojusi už krašto nepriklau
somybę. Daugiausia pritarimo ji
randa taip valinamoje vidurinė-.’:>a4s •su

Respublika, Gana, Gvinėja ir Ma- 
lija.

Marokas nėra tipingas 30-čiai 
Afrikos valstybių, kurios gavo 
nepriklausomybę ‘po II D. karo. 
Marokas nėra būdingas net pa
čiai Afrikai, nes gyventojai ne 
negrai, o daugiausia berberai, ku
ru kultūra paliko pėdsakų net iš 
2.500 metų prieš Kr. Marokas 
buvo Romos imperijos dalis ir 
vėliau ėjo iš rankų į rankas tarp 
arabų, ispanų, portugalų ir pran
cūzų.* Iki nepriklausomybės atga
vimo 1956 m. Maroko didžioji 
dalis buvo prancūzų žinioje, ma
žesnė — ispanų, o Tanžero mies
tas, kitapus Gibraltaro sąsmau
kos, buvo tarptautinėje kontro
lėje.

Kasablanka — didžiausias 
miestas

Krašte gyvena 12 milijonų 
žmonių 174,000 kv. mylių plote. 
Tai truputį mažiau kaip pusė On
tario provincijos. Sostinė yra Ra-

Pagerbkime a.a.
Jau trys metai, kai a.a. vysk. Vin

centas Padolskis iškeliavo i amžinybę, 
tačiau jo kūnas dar ligi šiai dienai il
sisi priglaustas Tėvu marijonų kapuo
se. Tikrai jau būtų laikas pasirūpinti 
jo kūnui tinkama amžino poilsio vieta 
ir paminklu.

šv. Kazimiero kolegija Romoje, ku
rios prezidentu buvo a.a. garbingas ve
lionis, pati viena, dėl finansinių sun
kumų, neįstengia to atlikti.

A.a. vysk.' Padolskis buvo brangus 
ne tik šv. Kazimiero kolegijai, bet ir 
visiems lietuviams, išsiskirsčiusiems 
plačiame pasaulyje, kurių reikalais ve
lionis taip nuoširdžiai rūpinosi ir sie
lojosi. Taigi, tiktų, kad ir visi lietuviai 
prisidėtų prie jo kapo sutvarkymo ir 
paminklo pastatymo.

Tam reikalui šv. Kazimiero kolegijos 
vadovybė sudarė komisiją iš kun. Ra
polo Krasausko, kun. Jono Staškevi
čiaus ir kun. Kazimiero Dobrovolskio, 
ir jai pavedė pasirūpinti, kad vysk. 
Padolskio kūnui būtų nupirkta Romos 
kapuose vieta ir pastatytas paminklas.

Minėtoji komisija, apsvarsčiusi jai 
pavesta darbą, nutarė, kad reiktų nu-

vyskupų Padolski
pirkti didesnę vietą Romos kapuose, 
kad ten rastų amžino poilsia vietą ne 
tik vysk. Padolskio kūnas, bet, even
tualiai, ir kiti Romoj gyvenantieji lie
tuviai dvasiškiai, šiam planui įvykdy-J 
ti reiktų apie S6.G00. Tai gana didelė: 

! suma ir reikalauja visų paramos. Ko
misija todėl kreipiasi į visus lietuvius, 
ypač i vysk. Padolskio bičiulius ir ger
bėjus, prašydama aukomis šį darbą 
paremti.

Darbą atlikus, visuomenei bus pa
teikta pajamų ir išlaidų apyskaita.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
Rev. K. Dobrovolskis, 
Via Casalmonferrato 20, 
Roma 4, Qu. 465, Italia

arba įteikti mons. Klemensui Razmi
nui, kuris šią vašarą nuo gegužės 10 
d. iki rugpjūčio mėn. pabaigos lanky
sis Amerikoje. Jo adresas Amerikoje 
bus:

Very Rev. Msgr. Rasminas,
2701 West 68th St.,
Chicago 29, III., USA.
Už Jūsų paramą ir aukas iŠ anksto 

dėkojame.
Kapui ir paminklui statyti komisija

iš rikiuotės koncentruota ugnimi.
— Koncentruota ugnimi? Tą aš 

norėčiau pamatyti...
— Vėl teks nešdintis lauk iš 

šito nelemtojo kaimo ...
Murmėjimą nutraukė apkasų 

kasimas. Saugumo jausmas net ir 
didžiausius _ 
kasti giliausias duobes. Sovietu

būtų egzistavęs...
— Vyrai, traukimės namų 

kryptimi! — pasigirdo leitenanto 
balsas.

Tačiau ir kaimo pastatai vokie
čių kareivių neįstengė apsaugoti 
nuo ant kulnų lipančių tankų. Na-'

Įvairūs 
siuntiniai į Lietuva, Latvija, 

Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

IX J*.. Siunčiame _^x*.. Jūsų sudarytus ir ap-IS Kanaaos. paprastu ir oro pastų draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: nirmadieniais — penktadieniais nuo 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. Jnraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

je klasėje ir šviesuomenėje. Is- 
tiklal atstovai bendradarbiavo su 
senuoju Maroko karalių Moha- 
medu V nuo nepriklausomybės 
atgavimo 1956 m. iki 1961 m. Bet 
tais metais Mahomedas mirė, o jo 
sūnus Hasanas II, pasinešęs į dik
tatūrą, išvaikė istiklaliečius iš vy
riausybės.

Panašiai kaip sūnus, tėvas Mo- 
hamedas buvo anksčiau pasielgęs 
su Liaudies pajėgų tautine s-ga, 
pavarydamas juos iš valdžios ir 
tebendraudamas tik.su istiklalie- 
čiais. Tautinę sąjungą iki šiol rė
mė profesinės sąjungos ir darbi- 
ninkij’a. Tačiau dvi savaites tru
kusioje rinkiminėje kovoje kara
liškasis frontas aiškiai bandė lai
mėti profesinių sąjungų paramą, 
nors tosios ir vadino rinkimus 
“demokratijos maskaradu”.

Opozicija skeptiška
Darbo federacijos organas ne

seniai išreiškė visos opozijos nuo
taiką, kai rašė:

Po 8 metų marokiečiai, kusie 
kovojo už sveiką demokrati
nę santvarką, turi dabar nu
kreipti sav^ dėmęsi nuo tik
rų aktualių krašto problemų 
ir kovoti dėl parlamento, ktn 
ris neturės politinės galios.

.Tarptautinėje politikoje Maro
kas, nežiūrint savo monarchinės 
santvarkos, visą laiką ėjo su kai-

ventojų; didžiausias miestas ir 
modernus uostas — Kasablanka, 
kurioje susispietęs beveik mili
jonas žmonių.

Maroko klimatas yra sveikas, 
netoks tvankiai karštas kaip pu- 
siaujinėje Afrikoje; daugiau pri
mena Ispanijos, Graikijos ir Tur
kijos klimatą. Kraštas gana kal
nuotas.

Žmonės daugiausia verčiasi že
mės ūkiu; augina pietų vaisius, 
gyvulius, kviečius. Svarbiausia 
eksportinė prekė yra fosfatai, ku
rie naudojami trąšoms ir apla
mai cheminėje pramonėje. At
lanto vandenyno pakraščio gy
ventojai verčiasi žuvininkyste, ir 
marokietišku sardinių galima už
tikti net Toronto krautuvėse.

Piniginis vienetas yra dirama. 
Viena dirama prilygsta maždaug 
20 kanadiškų centų. Pernykštis 
valstybės, biudžetas siekė beveik 
du milijardus diramų.

Neapleiskite slystančių

Dirbtinių dantų
Ar jums dirbtiniai dantys krinta, slysčiaja bei 

juda jumš kalbant, valdant, juokiantis ar čiau
do p t? Kam jums turėti trukdymų bei nemojo- 
numų tokiais atvejais? FASTfETH šarminiai 
(berūgščiai) milteliai, uždulkinti ant jūsų dirb
tiniu dantų, išlaikys dirbtinius dantis daug 
tvirčiau krūvoje. Suteiks pasitikėjimo ir sau
gumo jausmą ir jausitės patogiau. Nejausite 
jokio kaučuko skonio bei sulipimo jausmo. 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvie
noje cheminiu gaminių parduotuvėje.

Politinės partijos išeivijoj

Pasiruošimas ateičiai ar tik laiko gaišinimas?
skentikus nrivertė mus greit padegdavo tanku pa-j _ . . .

našu -mausiąs duobes 'Sovietu frankeliu ir minosvaidžiu sviedi-' Pirm. V. Kolyciaus iniciatyva ---------------- -------------  -
kareiviai artėjo neorganizuota niai Įš'vieno pastato tekdavo buvo sudaryta diskuįjųketuriu- 
grupe. Abudu tankai iš tolimesnio trauktis į kitą, kiekviename jų ke. V. Lzup_s. °- ■ •_ a
atstumo priminė degtuku dėžu- paliekant žuvusius draugus. i cunas ii-A Bu mbuhs^ Kiekvienas 
tęs. Paruošė ginklus, visi laukė — Mes-turime kaip nors sulik- JJ. des^ ^„p®fį.0
puolimo kol iš tu nereikšmingu' viduoti tankus! — nerimavo lei-'m11?’ P° Sav0 P° ? m.Įn- ataa’ . ... r .
degtuku dėžučių išaugs du mirti I tenantas Straub. - Tai mūsų vie- oponentams. Diskusijose da-, yra piliečio atrama. Ji yra tarpi- 

uu v. _ , , Ivvavn ir cncirinkimn rtalvviai > ninlcp tarn nihpcin ir valdžios

DISKUSIJOS TORONTO 
ATEITININKŲ SENDRAU

GIU SUSIRINKIME

tęs. Paruošę ginklus, visi laukė

spjaudantieji milžinai.

— Mes-turime kaip nors sulik- dėstė savo argumentus po 10

AVJ VA J*** JT J

lyvavo ir susirinkimo dalyviai, j ninkė tarp piliečio ir valdžios.
Sovietų užnugario puolime da

lyvavęs puskarininkis stovėjo at- granatas:

nintelė viltis. I - . . . - .
Puskarininkis pradėjo rinkti; atpasakotos pagrindinės min- 
anatią- Itvs- kurios vra visiem aktualios.

• V. Užupis: Politika — valsty-pustai ..u u™ « - Leitenante kelios i krūvai v- Užupis: Politika — valsty-siremes i medžio kamieną, stebe- Leitenante, Kenos i krūvą valdvmo menas Partiia__
damas vakaruose besileidžiančia sudėtos granatos ir paristos ant Des vaiQ?mo .meP.as; fariijadamas vakai uose besileidžiančią £davinį bet. aSrnenų organizacija ir jungtis po-

TMictarininki tac tai, no mudviem teks prislinkti prietan- litiniams tikslams siekti. Konkre-— Ei, puskarininki, kas tau pa
sidarė? Pradedi sapnuoti?

— Ne, aš nesapnuoju, bet man 
prisimena vaikystės dienos, kada 
mes galvodavome, kad besilei
džiančios saulės spinduliuose an
gelai duoną kepa...

Tolimesnę filosofiją nutraukė 
sovietų kavalerija, zovada pradė
jusi artėti prie vokiečių pozicijų.

— Kavalerija prieš kulkosvaidį 
ir automatinius ginklus?

— Jie iš proto kraustosi!...
— Turėdami tankus, į puolimą 

siunčia kavaleriją!...
Besileidžiančios saulės spindu

liuose blizgančiais kardais kelio
lika raitųjų mėgino pasiekti vo
kiečių pozicijas. Juos sustabdė 
kulkosvaidžio ir automatinių 
ginklų ugnis. Arklys yra didelis 
taikinys, o be arklio kavaleristas 
nevertas kareivio vardo. Nukau
tu žirgų savininkai mėgino slėptis 
už savo keturkojų draugu lavonų. 
Gyvi išlikę žirgai tampė žuvusius 
ar sužeistus savo raitelius, kurių 
kojos buvo įstrigusios pentinų 
kilpoje. Nejučiomis prisiminė in
dėnų ir kaubojų susikirtimai 
amerikiniuose filmuose.

Tyla sudrebino sprogimas.
— Vyručiai, saugokitės — tan

kai atidaro ugnį!
Kavaleriios spektaklis tuoj nu

ėjo užmarštin. Iš degtukų dėžu
čių išaugę plieniniai milžinai, 
kaip priešistorinių laikų baidyk
lės. artėjo prie apkasų. Kulko
svaidžio ir šautuvu kuliokos, kaip 
žirniai į siena, atsimušė i jų šar
vus. tanko viduje iššaukdami pa
tenkintu tankistų juoką. Jie tik
riausiai šaioėsi:

— Užuot eikvoję amuniciją, 
vokiečiai į mus galėtų šaudyti 
laidyklėmis.

litiniams tikslams siekti. Konkre
tus tikslas — rinkimų būdu su
daryti parlamente, seime ar se-kų ...

— Geriau jau slinkti prie ju, - , - . k . .. ,
negu laukti, kol jie prie mūsų nale daugumą ir tuo budu įsigyti 
prislinks ...

Kodėl neigiamas lietuvio nusi
statymas politinio - partinio dar
bo atžvilgiu? Individualistinis bū
das, trumpas nepriklausomo gy
venimo laikotarpis, neleidęs išug
dyti demokratinės politinės sąmo
nės; totalistinis valdymas nuo 
1926 m. išugdė neapykantą kitom 
partijom ir pažiūrom ir neleido

galia ir atsakomybe valštvbės i susidaryti aiškios demokratinės 
' Abu vvrai paskubomis paruo- j tvarkyme. Valdymo formų >sti: pažiūros. Taip pat stoka toleran- 
“ du granatų ryšulius. Beliko da.u£ Iva!nM- Populiariausia ir į cijos skirtinga! galvojančiam. As- 

mesti juos netoli tanku vikšru. noie.vyrauJa partijos. u . _ * u on yx nrt m o nnl

šė du granatu ryšulius. Beliko 
įvykdyti antrąją plano dalį — nu-

Didėjanti vakaro tamsa buvo ge
rokai susilpninusi tankistų pasta
bumą.

— Dengiamoji ugnis! — šūkte
lėjo leitenantas ir kartu su pus-

teisingiausia — demokratija, ku-; muo sumaišomas su pažiūrom, 
nors abu tampriai rišasi, bet ir 
skiriasi. Perdėtas kultūrininko 
garbinimas tremtyje. Pamiršta
mas politiko - valstybininko dar
bas, sudarąs sąlygas valstybės rė
muose tarpti mokslui, menui, mu-

Kaip su partine politika trem
tyje, kur savos valstybės neturi
ma? Atsakyti galima klausimu: 
ar demokratija įmanoma be par
tijų? Bepartinės demokratijos

kaVininkili iš namn nripdananč valdymosi formos nei teisės filo- zikai ir kitoms dvasinėms verty- 
šoko Snkų irypS neS- sofai nei valstybininkai dar nėra 
kėjo raginti du kartus — kulko- 
svaidžio ir šautuvų kulipkos ėmė ° ° ”
kapoti tankų šarvus. Tankams jos' 
nepadarė jokio nuostolio, bet so
vietu kareivius privertė jieškotis ■ 
priedangos tankų užnugaryje —į 
kuriam laikui nutraukdami jų 
ugnį.

Vakaro tamsoje pasigirdo dus
lus sprogimas, jį tuojau pat sekė 
antras sprogstančių granatų žyb
telėjimas. Vienas tankas sustojo 
vietoje. Jo šonus ėmė laižyti lieps
nos liežuviai. Antrasis tebeslinko 
į prieki.

Gatvės viduryje pasirodė pus
karininkis. Valandėlei jis stab
telėjo, norėdamas įžiūrėti savo 
draugu pozicijas.

— Ei, mes esam ■čia! Skubėk; 
už šito namo! — tylą nutraukė vy
rų balsai.

Tačiau puskarininkio stabtelė
jimas jam buvo mirties taškas. Ji 
pasiekė priešo kulinka — apsisu-; 
kės ant kulnų, lyg jį būtų stumte-Į 
Įėjusi nematoma ranka, sukniubo* 
gatvės viduryje. Užmiršdami sau-j 
gurno jausma. draugai šoko i prie-; 
ki ir ii atvilko už namo priedan-| 
gos. Puskarininkis buvo miręs. | 
Plačiai atvertose sustingusiose I

šoko tankų kryptimi. Vyrų nerei- sofai nei valstybininkai dar nėra i bėms.
Ar prasminga partinė politika 

i partijos skaldo visuomenę ir gru- tremtyje? Taip. VLIKas sukurtas 
i pinius interesus stato augščiau už iš politinių partijų ir rezistenci- 
bendruosius, nepagrįstas. Partija nių sąjūdžių. Atstovauja politi-

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI... mūsų naujų pavasarinių batelių

^.. elegantiškai pagamintų 
[.. patogiam nešiojimui 
Įmusij specialybė

įvairaus pločio
p.
V SHOES

Aagifi a svajingi 
kulnys. Smaili iv apskriti 
galai. Naujausias

Daugelis įvairiu rūtiu 
vidutiniais, pusiau žemais 

ir žemais kulnimis. Taip pat 
materiiki su raiščiais.

Dėmesio siunčiantiems siuntinius į Europą! 
Atsinešusiems ši skelbimą speciali 10% nuolaida Bon-Ton batams 

Taip pat VYRIŠKI BATAI įvairaus pločio.
830 Bloor W.'Ip’rie’Shaw) . LE. 6-4093

nei Lietuvos minčiai. ALTa su- , 
kurta tokiu pat pagrindu. Seno
sios partijos įeina i tarptautinius 
sąjūdžius. Kr. demokratai daly
vauja Vidurio Europos S-goje ir 
Pasaulio Krikšč. Demokratų Ly
goje ir ten kelia Lietuvos klausi
mą. Panašiai veikia ir valstiečiai 
liaudininkai su socialdemokratais.

Jei nenorime dvasiškai žūti, tu
rime tremty aktualinti lietuvišką
ją politiką. Nepamirština, kad 
žmonių galvojimo ir Įsitikinimų 
niekada negalima suvienodinti. 
Tremties minties margumas iš
reiškia aktyvumą. Lietuviškoji 
spauda irgi yra partinė ir ideolo
ginė. Linkėtina, kad jaunimas do
mėtųsi politiniais klausimais ir 
stebėtų Įvairias politines santvar
kas, kad tai, kas gera, būtų gali
ma pritaikyti Lietuvos atstaty
mui.

B. Sakalas: Politinės partijos 
demokr. valstybės santvarkoje 
būtinybė, o tremtyje — priemo
nė tokiai santvarkai siekti ir to
bulintis ateičiai. Politinis darbas 
priklauso atsikūrusioms parti
joms. Jos dirba ir šį tą padaro. 
Neigdami politinį tremties veiki
mą, sykiu neigiame ir aplamai 
lietuvišką tremties gyvenimą. 
Daugiausia pinigų suaukojama 
lietuviškiems reikalams per poli
tinių partijų sudarytas instituci
jas, o tai Įrodymas, kad visuome
nė politinių partijų veiklai nėra 
abejinga. Ji būtų dar duosnesnė, 
jei įvyktų visų politinių veiksnių 
vienybė. Politinė demokratinės 
bendruomenės diferenciacija yra 
sveika ir normali apraiška. Vargu 
ar galima įsivaizduoti besrovinę, 
bepasaūlėžiūrinę ar beideologinę 
visuomenę, kuri būtų kaip pasyvi 
masė ar stovintis vanduo. Tokios 
masės buvimas, vokiečių filosofo 
K. Jasperso žodžiais, būtų lygus 
“buvimui be egzistencijos”. Ma
sės žmogus daro tai, ką visi daro, 
tiki tai, ką visi tiki. Jis nepajėgia 
išsiskirti iš pilkumos. Tokių tau
tiečių mums netrūksta. Politika 
paprastai skundžiasi tie, kurie ap
lamai jokia lietuviška veikla ne
sidomi.

Didesnės ir aktyvesnės politi
nės partijos auklėja sau jaunimo 
prieaugli, studijuoja programas, 

(Nukelta i 7 pel.)
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LIETUVIAI AMERIKOS SOSTINĖS ŠVENTOVĖJE
Naujuose plotuose nauji ir keliai

e f

Pasikalbėjimas su Ateitininkų Federacijos vadu prof. S. Sužiedėliu
Visur girdėdamas daug gražaus 

pritarimo pasiryžimui įrengti lie
tuvių paminklinę koplyčią Ameri
kos Dangiškosios Globėjos šven
tovėje Vašingtone, jaučiu turįs 
pareigos pasidalinti su visuome
ne naujienomis ir įspūdžiais, lie
čiančiais šį reikąlą.

Kaip buvo galima pasekti iš 
laikraščių, gavėnios metu susiti
kau su lietuviais kunigais, kaikur 
gausokom pasauliečių grupėm 
į rytus nuo Čikagos. Teko atidėti 
netolimai ateičiai atsilankymą 
Grand Rapids. Susirinkimai įvy
ko Detroite, Clevelande, Schenec
tady, Scrantone, Pittsburghe, She
nandoah, Patersone, Niujorke, 
Brooklyne, Waterbury, Bostone. 
Filadelfijos, Baltimorės ir eilę ki
tų klebonų susitikau jų klebonijo
se. Dėl kokių nors ypatingų prie
žasčių liko nesutikti tik keli ku
nigai. Galiu viešai ir atvirai sa
kyti, kad pritarimas Vašingtone 
įrengti paminklinę koplyčią yra 
toks, jog mūsų pasiryžimo pasise
kimu aš visai neabejoju. Tiesa, 
galima girdėti ir kritikos, kaip 
pvz. siūlymas palaukti laisvos Lie
tuvos laikų ir pan. Kai Lietuva 
bus laisva, ji mūsų nesiklaus, kur 
ir ką ji turi ir gali daryti, ši pa
siryžimą vykdome lietuviai, gyve
ną laisvame pasaulyje.

Gegužio mėnesio pradžioje Či
kagoje lankysis prel. T. J. Grady, 

• šventovės direktorius. Ta proga 
bus tiksliai aptarti koplyčios de
koravimo klausimai. Po to mūsų 
menininkai paruoš koplyčios Įren
gimo detalius projektus. Kaip 
puošni bus mūsų koplyčia, pri
klausys nuo lietuvių duosnumo. 
Tokio pat dydžio koplyčiai Šv. 
Vincento Pauliečio draugijos iš
leido virš $700.000., lenkai pasky
rė $520.000 ir dar turi atsargos.

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Gal jiems lietuviai ir neprilygs, 
tačiau yra tiesa, ką apie lietuvius 
yra pasakęs vienas Amerikos ar
kivyskupas: ką lietuviai daro, ge
rai padaro. Pasitikėkime vieni ki
tais, kad ir ši paminklinį darbą 
gerai padarysime. Kaip tik bus 
paruošti mūsų projektai, visuo
menę su jais supažindinsime. Mū
sų vaizduotėje jie nemaži ir bran
gūs kiekvienam lietuviui, tik kad 
juos ištesėtumėm.

Malonu paminėti, kad Kanados 
lietuviai atsiliepė patys. Pirmieji 
aukotojai yra: monsinjoras J. Ta- 
darauskas - Hamiltono lietuvių 
parapijos klebonas su $1.000 au
ka ir gražiais pažadais supažin
dinti su mūsų pasiryžimu visus 
savo parapijiečius; Toronto N. P. 
Marijos lietuvaičių seselių vaikų 
darželis gavėnios apsimarinimo 
būdu sumetė dėželėn mūsų koply
čios reikalams $50. Kun. P. Ažu
balis, Toronto Šv. Jono Kr. lietu
vių parapijos klebonas, paprašė 
informacijos lapelių, vokų savo 
parapijiečiams ir pažadėjo asme
ninę auką.

Iš Amerikos turime jau nema
žą skaičių stambesnių aukotojų, 
kurių pavardes paskelbsime kiek 
vėliau. Atsiliepė ir jaunimas. Ma- 
rianapolio Tėvų marijonų mokyk
los studentai atsiuntė $100, Ma
rijos Augštesniosios Mokyklos 
Čikagoje “Rūtos” ratelis paauko
jo $100. Detroito šv. Antano pa
rapijos mokykla, vadovaujama se
selių pranciškiečių žada pralenk
ti visas kitas mokyklas.

Visiems yra svarbu, kad koply
čios įrengimo darbą galėtumėm 
kuogreičiąusiai pradėti ir iš 
anksto užsitikrinti jo sėkmingą

užbaigą. Mūsų visų galvos būtų 
ramios, jei darbai būtų pradėti 
ir visi nors tikri būtumėm jų sėk
minga užbaiga prieš man išvyks
tant į Romą antrajai visuotinio 
susirinkimo sesijai apie rugsėjo 
1 dieną. Tiesa, kad lieka kiti vyk
domojo komiteto nariai, tačiau 
turintieji pareigas, reikalaujan
čias visos dienos įtempto dar
bo, visi žinote, kiek lieka laiko ir 
energijos pašaliniams darbams. 
Užtat viso komiteto vardu prašo
me lietuvių visuomenę, kas yra 
pasiryžęs savo vardą įamžinti šio
je paminklinėje Šv. Marijos kop
lyčioje, savo auką siųsti kuogrei- 
čiau ir nevėliau rugpiūčio 15 d. 
Be abejonės, iki to laiko visos 
sumos nesurinksime, bus galima 
aukoti ir vėliau, tačiau mūsų ap
linkybėse kiekviena ankstyva au
ka yra akmuo į mūsų projekto 
pagrindus. Reikia tikėtis, kad 
ypatingai gegužio mėnesį daug 
kas savo pagarbą ir meilę šv. Ma
rijai išreikš dovana — auka jos 
garbei ruošiamoje lietuviškoje 
koplyčioje.

Visuomenė seka ateitininkų sąjū
dį bei pastangas išeivijoje nuo sto
vyklinių laikų Vokietijoje. Ry
šium su rengiama svarbia konfe
rencija pateikčių eilę klausimų 
ateitininkų vadui, kuris mielai su
tiko atsakyti ir tuo būdu nušvies
ti dabartinę plataus sąjūdžio būk
lę. Red.

Vokietijoj likę 
tremtiniai

1. Ruošiatės ateitininkų nepa
prastai konferencijai birželio 7-9 
Niujorke. Kokie motyvai paskati
no šaukti tokią konferenciją ir 
kodėl ji pavadinta nepaprastąja?

— Niujorke birželio 7-9 šaukia
moji konferencija turi du moty
vus. Viena, jubilėjiniame kongre
se Čikagoje 1960 nebuvo forma
liai svarstyti organizaciniai reika
lai, nebuvo nė atstovai rinkti; 
kongresas buvo daugiau manifes- 
tacinis. Antra, 1962 m. korespon- 
denciniai rinkimai iškėlė reikalą 
kaikurių statutinių pakeitimų 
lankstesniam vadovavimui. Taigi 
susitelkė svarstytinų klausimų, 
susijusių su veikimo normom bei 
linkme, metodais ir priemonėm, 
priaugančia jauna karta, jos dva
sia ir nauja orientacija.

Konferencijai medžiagos dar 
patelkta specialia anketa. Jos 
duomenimis atsirėmus, bus nu
šviesta šiandieninė ateitininkijos 
padėtis; veiksniai, su kuriais atei
tininkai susiduria ir kurie juos 
veikia; veiklos programinės gai
rės. Tai bus paliesta trijose pa
grindinėse paskaitose, diskusijo
se ir sekcijų posėdžiuose. Jei bus 
priimti AF valdybos siūlomi kon
stitucijos pakeitimai, bus renka
mas ir naujas Federacijos vadas.

Konferencijos, šaukiamos tarp

skirtį ir kokiose srityse daugiau- kultūrinėje veikloje. Religija sto
sią veikia? j vi priekyje vertybės atžvilgiu. Ji

— Per pastaruosius dešimti įprasmina gyvenimą ir praturtina 
metu daug kas yra pakitę tiek *autinj be’l kultūrinį darbą, duo- 
kuose ,SSavoOJit’akos vra^ padare1 tad matome besireiškiant visuose 
Kuose. bav o įtakos y ra padarę 4įetUviškojo darbo baruose, net 
naujos pokario idėjos ir tendenci- j va(jOvaujamOse pareigose, kaip 
aotinka^vvenamoio ^ašto' kub iLietuvių Bendruomeneie’ VLIKe, 
aplinka, gyvenamojo krašto kui-įalt j BALFe Lietuviu Fonde, 
Samar NorT ? buvo Ite^tari Katal*ų ^aeracijoje ir kitos^ 

, giama. Nors ir bu o stengtasi, bendrinėse organizacijose.
kaip sakoma, “pūsti prieš vėją”, 
yra atsiradę skirtumų senesnės ir

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

ŽVAIGŽDĖ” — TĖVŲ JĖZUITŲ

JAU PRASIDĖJO PIKNIKŲ - GE- vams pasitraukus iš Lietuvos karo me- 
GUŽINIŲ SEZONAS. — Nors gegužės tu. Ji yra baigusi Cicero Augšt. Litua- 
mėnuo dar čia yra vėsokas, tačiau pik- nistikos mokyklą ir 11 metų ima pia- 
nikų rengėjai gamtos išsiilgusius tau- no pamokas. Mortono East mokykloje 
tiečius jau kviečia į sužaliavusius ' ji yra Writer’s Club pirmininkė ir pri
laukus. . klauso Lithuanian Club.

Gegužės 5 d. pirmąsias gegužines su- Į 
rengė Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun- j 
gos Čikagos skyrius, Cicero skautai ir
Brighton Parko Lietuvių Moterų klu- LEIDŽIAMAS MĖNESINIS RELIGI- 
bas (tiek teko mums suregistruoti). NĖS MINTIES ŽURNALAS balandžio 
Lietuvių gegužinėms daugiausia yra mėn. nr. pažymi su kokiais sunkumais 
naudojamos šios dietos: Bučo daržas, naujieji ateiviai turi susitikti senųjų 
J. Spaičio daržas. Liepos - Leppos so- lietuvių įsteigtose bažnyčiose ir para- 
dyba, Marijonų ūkis ir kt. Viena pir- pijinėse mokyklose, 
mųjų didesniojo masto gegužinių ren
giama BALFo Čikagos apskrities, bus 
birželio 16 d. Bučo darže.

Visą gegužės mėnesį Čikagoje dar 
vyks ir parengimai salėse. Su birželio 
pradžia čia salės ištuštės ir, neskaitant! 
vieno, kito proginio parengimo, jose 
tautiečių nesimatys iki rudens. 
• • • 

SUKRĖTĖ KELIOS SKAUDŽIOS 
NELAIMĖS, kuriose žuvo 3 lietuviai

Esą senieji lietuviai anksčiau lietu
viškose bažnyčiose ir parapijose “rado 
ir patarimą ir atsigaivinimą”. Dy- 
pukams gi ne visur, bet ir ne vienoje 

I vietoje teko prisiklausyti skaudžių už- 
' sipuolimų, teko nukentėti už lietuviš
kas pamokas, už lietuvišką maldakny
gę, tenka dantis sukandus ir kumščius 
sugniaužus valdytis, kai lietuvių sta
tytoje mokvkloje nenorima net kampe- 

° VTT1' lio užleisti vaikams pamokyti lietuviš- Balandžio 29 d. rytą savo bute bu-.ku ri Jr kas juos . užgaulio.,
vo rasta negyva Jadvyga Vosyliene.; ja? Su kuo jje turj kovotj savo . 
kurios vyras kelias dienas prieš tai vo duotas teises? Ne su svetima 
praleido pečiuose ir grįžęs rado ją ,sauline wa su sav0 kraujo br0. 
negyvą. Moteris buvo truputi perzęn.| fafe taį Jabai skaudu..;, 
gusi oO metų amžiaus ribą. Jos mirties. 
priežastis nebuvo nustatyta.

Balandžio 28 d. naktį Marquette Par
ko lietuvių kolonijos centre automo
bilių nelaimėje buvo užmušti 2 lietu
viai: Rita Gorb, 27 m. amžiaus ir Ho
ward Witkus, 29 m. amžiaus. Automo
bilis, kuriame važiavo Rita Gorb su ki
tais dviem vaikinais (jį vairavo 17 m. 
amžiaus vyriokas), stipriai atsimušė į 
Witkaus automobilį. Gorb ir Witkus 
buvo išmesti iš automobilių ir mirė 
tuoj pat nuvežti į netoliese esančią li
goninę. Vienas asmuo šioje nelaimėje 
buvo sunkiai sužeistas, o vairuotojas, 
su kuriuo važiavo Gorb, išliko svei
kiausias ir turės pasirodyti teisme.

Rita Gorb, kuri gyveno visai netoli 
nelaimės vietos, buvo gimusi Čikagoje. 
Ji priklausė vyčių 36-tai kuopai, L. 
vyčių chorui ir šv. Panelės Gimimo pa
rapijos chorui. Howard Witkus, irgi 
Marquette Parko gyventojas, 
koje veikloje nepasireiškė.

Pažymėtina, jog panašios mintys, tik 
dar nuogesnėje formoje buvo išsaky
tos nesenos praeities kultūros kongre
se, bet jos greitai liko užmestos ir gal 
jau pamirštos. O mūsų žymieji tautie
čiai vietoje tokių problemų sprendimo 
geriau jieško piktesnių vardų, kaip pa
vadinti su jų nuomonėmis nesutinkan
čius kraujo brolius.

lietuviš-

CICEROJE GYVENANTI 
VAITE JŪRATĖ BIGELYTĖ 
nintelė lietuvaitė Čikagoje bei jos apy
linkėse (o gal ir visoje Amerikoje) 
laimėjusi taip vadinamą “National Me
rit Scholarship”. Ji šiuo metu baigia 
Morton East gimnaziją ir tolimesnėms 
studijoms yra pasirinkusi Northwest
ern un-tą. kur pagrindiniu dalyku ža
da mokytis matematiką.

Jūratė, kuri kartu su šiuo augščiau- 
siu įvertinimo ženklu Amerikoje, lai
mėjo $6.000 (ketveriems metams po 
$1.500), yra gimusi Vokietijoje, jos te-

LIETU- 
yra vie-

WALTER RUSK — VLADAS RAS- 
ČIAUSKAS, Wide World Tours ke
lionių biuro vedėjas, birželio mėn. pra
džioje vėl žada lankytis Vilniuje. Su 
juo ten važiuoja ir du lietuviai turistai. 
V. Rasčiausko teigimu, dabar daug lie
tuvių nori aplankyti okup. Lietuvą. Jei
gu anksčiau važiuojančiųjų dauguma 
buvo vadinamieji “progresyvūs” lietu
viai, tai dabar jau viršija “dypukai”.

Gegužės 7 d. per V. Rasčiausko ke
lionių įstaigą iš okup. Lietuvos i Čika
gą nuolatiniam apsigyvenimui atvyko 
Marijona Navickienė. Ji paskutiniu 
metu gyveno Vilniuje.

Birželio mėn. pabaigoje į Vilnių at
gal grįžta Čikagos un-te studijas gili- 
nantis Vilniaus un-to jaun. profesorius 
Algimantas Lcvinskas. Jis čia specia
lizuojasi elektrochemijos srityje. Prieš 
išvykdamas į tėvynę jis trumpai žada 
paatostogauti Kolorado valstybėje. Vil
niuje mokslų kandidatės laipsniui ren
giasi Levinsko žmona, o pas žmonos 
tėvus — Suvalkų Kalvarijoje yra jo 
nepilnų dviejų metų dukrelė.

BALFas jau nebegali nugaben- 
Vokietijon didelių kiekių dra

bužių nei maisto. Šį trukumą tuoj 
pajuto buvę tremtiniai ir prašo 
pinigais juos paremti, nes mais
to individualinius siuntinius ne
apsimoka iš Amerikos Vokieti
jon siųsti, o drabužius sunku pri
taikyti. Tenka duoti pinigų, kurie 
būtinai reikalingi gausioms šei
moms, invalidams ir ligoniams-

ti
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Gavusieji, kad ir mažutes pašai- kongresų, atstoja juos visomis sa- 
pas, (viengungiai S10, šeimos - v° tels™,“s lr del t0„ vadinamos 
$25.) laba“ nuoširdžiai aukoto- nepaprastomis.nore.gali ir nebu- 
jams dėkoja. Kaikuriais atvejais 11 retorminenus Ateitininkų oO 
BALFas priverstas siųsti ir di- inetLl istorijoje tėra buvusi is vi- 
desnes sumas

pas, (viengungiai $10, šeimos -
ti reforminėmis. Ateitininku 50 4.
so viena reforminė arba reorgani- 

______  zacinė konferencija Palangoje
i 1927. Ji priėmė St. Šalkauskio re- 

Stockholmas. — Sugautas ne- daguotą ideologiją ir Ateitininkų 
blaiviame stovyje vairuojąs auto- Federacijos (trijų sąjungų) struk- 
mobilį uždaromas 3 savaitėm į ka- turą.
Įėjimą, švedai skelbia, kad įsta
tymas labai sumažinęs girtų vai-1 ateitininkų sąjūdžiui . išeivijoje, 
ruotojų skaičių. Ar ateitininkai atlieka savo pa-

2. Jau ilgoką laiką vadovaujate

jos nuopelnų, nors ateitininkų 
veikla ir esamom sąlygom tiek 
pat reikšminga, kaip ji buvo ne
priklausomoje Lietuvoje.

Veiklesni ateitininkai, be to, 
tiek persikrauna visuomeniniu 
lietuvišku darbu, kad nevisada iš
tenka laiko savai organizacijai. 
Organizacijos labas, galbūt, rei
kalautų kitaip pasitvarkyti, bet 
tada prasikištų savojo sambūrio 
ėgoizmas, o ne tai, kas privalu da
ryti, kad sutelktomis jėgomis at
liktume išeivijoje savo uždavi
nius.

3. Ko labiausiai trūksta ateiti
ninkam išeivijoje: principų, vadų, 
konkrečių darbų, entuziazmo? ...

— Principų tai tikrai netrūks
ta. Iš šalies dar pastebima, kad jų 
net perdaug: katalikiškumas, tau
tiškumas, inteligentiškumas, vi
suomeniškumas, šeimiškumas. 
Ateitininkam patariama: mažiau 
glėbsi, tvirčiau sugriebsi. Deja, 
apie principus negalima kalbėti, 
kaip apie žagarų krūvą. Princi
pam yra reikšminga, kiek jie nor- * 
muoja gyvenimą ir veikimą pagal 
žmogaus prigimtį ir paskirtį.

Ateitininkai savo principais 
siekia ugdyti asmenybes visiem 
žmogiškojo gyvenimo uždavi
niam, palenktiem galutiniam tiks
lui — jungčiai su Dievu, čia nie
kada principingumo nebus per- : 
daug. Kitas, žinoma, klausimas, 
kiek tokia integrali ir principinė 
pasaulėžiūra realizuojama atski
ro asmens pastangomis ir organi
zacinėmis priemonėmis. Tarp ide- 
alo ir tikrovės visada lieka tarpas, 

■ nes žmogiškoji tobulybė nėra ab
soliuti. Idealas vis dar palieka 
skatinimu tobulėti.

Antra, mūsų gyvenimo ir vei
kimo sąlygos nėra tokios idealios, 
kad būtų galima nesunkiai pasi
rinkti geriausi metodai, sėkmin
giausios priemonės, tinkamiausi 
vadai. Turime skaitytis su faktu, 
kad gyvename nelietuviškoje ap
linkoje. esame savo tautos tik da
lelė, išbarstyta dideliuose plotuo
se ir kitų tautų masėje, turime 
gana ribotas galimybes vadų ug
dymui bei jų atrankai. Visa tai 
organizacijos triūsą sunkina.

Tokiomis sąlygomis organizaci
nis darbas žymia dalimi priklauso 
nuo narių susipratimo, asmeni
nės iniciatyvos, atsakomybės pa

jutimo. entuziastiško pareigingu- 
: mo. Nevisada net uolios vadovau

tai ma. galima sutikti ar ne, kad vie- jančių asmenų pastangos padeda 
kon- nas ar kitas lietuvis kandidatas išjudinti visus'narius. Kur tai pa
juk gal turi gal ir neturi visas priya-; vyksta ir kur susidaro būrelis są-

Pati ateitininkų organizacija
jaunesnės kartos pažiūrose bei tebėra gerokai uždara vidiniu sa- 
laikysenoje. Malonu visdėlto pa- vo darbu ir pasireiškimu, plates- 
brėžti, kad tie skirtumai ateiti- nei visuomenei neprisistato ir ne- 
ninkam nėra esminiai. sireklamuoja tiek, kiek ji galėtų

Ateitininkai vienodai tebesi- ir turėtų pagrindo tai daryti. Dėl 
reiškia religinėje, tautinėje ir! šios priežasties nepastebima dalis

vo darbu ir pasireiškimu, plates-

sireklamuoja tiek, kiek ji galėtų

Prof. Simas Sužiedėlis, Ateitininkų Federacijos vadas

AL. GIMANTASLietuviai politiniame Amerikos gyvenime
Miela girdėti apie mūsų taujticiją, vaikščioti po namus, susi- ir reikšmingesnes vietas, 

tiečius, bandančius reikštis gy- tikinėti su balsuotojais, aiškinti valstybės seimelyje, gal ir 
venamojo krašto politinėje veik- jiems savo siekiusj pažadus. To-grėsė Vašingtone. - Pradžia 
loję. Tenka -tik apgailestauti, kad kiam darbui labai reikalingi tai- turi būti kiekvienam pradedan- 
bent iki šiol, toje srityje mūsiš-l kininkai, nes vienas žmogus čia čiam savąją politinę karjerą, ir 
kiai dar tiek maža teatsiekė. Tuo jau nieko nenuveiksi. Kaip bebū-'svarbu, kad toji pradžia kaip tik 
tarpu turėjome progų įsitikinti, ■ tų keista, bet, pasirodo, jis kur būtų sėkminga. Ar ne keista,—o—-j j________ j______________ ______ _ ______

kaip būtų gera ir bendriesiems kas daugiau talkos susilaukęs iš skundėsi J. Nasvytis, kad kaikuri didafūra, ar nederėtų visiems lie-j Taip yra visose organizacijose, 
reikalams paranku, tokiame Va-'svetimųjų ir visai mažai ar net lietuviškoji spauda, nors jai ir t 
šingtone ar ir Otavoje turėti lie-!ir jokios iš savųjų. Jis yra gerai laiku buvo pasiųsti pranešimai,!kandidatūrą ir tuo sudaryti vi- jom niekada netrūksta 
tuvį kongreso ar parlamento na-{susipažinęs su savosios'rinkim!-! bent kiek daugiau tepradėjo do- sas. kiek nuo mūsų priklauso, ga- kos masės”. Bet mūsų sąlygom 
rį. jei pirmieji, nors ir labai kuk- 'nės apylinkės problemomis. Taip- mėtis lietuviu kandidatu, kai apie limybes laimėti lietuviui? Jei šis klausimas gana opus. Mat, 
lūs, bandymai lietuviams-nelabai1 gi padrąsinančiai turėtų veikti jį pirmieji parašė didieji Cleve- mes ir toliau taip elgsimės, jei , ----- ’ -- 5 V
pasisekė, nebūtų pagrindo didės- {faktas, kad toje vietoje gyvena lando dienraščiai. Ar neturėtų nesutarsiu), ginčysimės, nelauki 
niam nusiminimui. Įsidėmėtina, nemažai ir lietuvių, kurie, jei tik būti atvirkščiai? 
kad JAV, dviejų partijų sistemo
je, visada pralaimi bent 50%. Bet 
pralaimėtojai, paprastai, nesišali- 
na iš politinės veiklos lauko, dar 
didesniu intensyvumu ruošiasi se
kantiems rinkimams. Ar netaip 
ar bent panašiai turėtų būti ir 
mūsiškių tarpe?

Abejingi tautiečiai
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lomas politiniam darbui kvalifi-' moningesriių ' ir pa'reigingesnių 
kacijas. Na, bet jei jau nutiko narių, ten daugiau ir padaromai 
taip, kad visas pradines kliūtis Kartais vienas aktyvesnis asmuo 
nugalėjusi jau iškyla lietuvio kan-į sukelia judėjimą.

tuviams vieningai remti saviškio ne vien ateitininkų. Organizaci-
l “inertiš-

kiekvienas lietuvis, turis prieš 
—----- -- ...----- ... j akis sunkią savo tautos egzisten-
me. kad ir svetimieji imtų remti iciją ir pats tykomas nutautimo, 
toki lietuvi kandidata. dėl kurio' turėtų dideliu įsipareigojimu vi-rinkimų dieną balsuotų ir atiduo-; inž. A. Rudžio patirtis toki lietuvį kandidatą, dėl kurio;turėtų dideliu Įsipareigojimu Vi

tų savąjį balsą už tautieti, išrin-Į Čia tenka prisiminti kitą at- ir patys lietuviai nesutaria. Tai įsas savo jėgas skirti organizaci- 
kimo galimybės labai padidėtų, veji, kai i JAV Kongresą Čika- turėtų būti gana aiškus dalykas.1 « • w • • • •• • ■» • 1 v • "t j A 1 • f 1 W • - - ------- „-----— -------- r------- ......... niam darbui. Aš norėčiau ateiti- 
nes. kaip žinia, pirminiuose rinki-; goję kandidatavo A. Rudis, ge- Tenka abejoti, kad savųjų tarpe i ninkuose matyti toki visuotinį en- 
muose bendras balsuotojų skai- rai žinomas veikėjas ir patrijotas. nepritarimo susilaukęs kandida-■ tuziazmą.
čius gali net nepasiekti 50%, be Šis Jūsų bendradarbis be jokių tas. nors ir turėdamas neblogas! 4. Kaip atsiliepia į ateitininkų 

■ to, amerikiečių balsai skaldytus! į rezervų mūsų spaudoje rėmė to galimybes (lėšas, pažintis, etc.) į veiklą politinių nuomonių skirtu-
į demokratų ir respublikonų. Tuo mūsų tautiečio kandidatūrą,'naujai bandytų savąją laimę. O mai ir kaip sprendžiate ateitinin- 
būdu, jei lietuviai būtų vieningi kviesdamas ir ragindamas visus tai jau būtų tikrai nemažas smū- ■ kų dalyvavimą politinėje veik-

Gaila, kad dalyvavimas vieti- ir balsuotų už saviški, rudens rin- lietuvius bent jau moraliai rem-' gis mūsų, nuolatiniams norams loję?
nėję politikoje dar vis nėra pa- kiniuose galėtų būti ir lietuvio ti saviškį, siekiantį tokio svar- turėti tikrai bent vieną lietuvį įta- 
kankamai suprastas ir įsisąmo-1 kandidato pavardė. 1 ‘ .—j—.— >
nintas tam tikroje lietuviškosios į Svarbi pradžia
visuomenės dalyje. Su mūsų sa
votišku abejingumu lietuviams 
kandidatams, siekiantiems vienų 
ar kitų pareigų, jau nekartą yra 
susidūrę tie asmenys, kurie patys 
jau yra bandę veržtis pro tą ne
matomą, bet pakankamai jaučia
mą sieną, kuri varžo svetur gi
musius piliečius, bandančius siek
ti politinės reikšmės vietų. Įdo
miu parodoksu skambės žinutė, 
kad kaikuriais atvejais lietuviai 
kandidatai gauna daugiau prita
rimo ir paramos iš svetimųjų, nei 
iš saviškių. Nevienam gal atro
do: et, ką ten, visvien nepraeis, 
visvien Įdėtas darbas, pastangos 
ir lėšos nueis veltui, tad esą, ko 
dar ir plėšytis, vargti, stengtis ...

Nasvyčio bandymas
Neseniai teko kalbėti su J. Nas- 

vyčiu, kuris Clevelande pirmi
niuose rinkimuose, demokratų 
sąraše, siūlo savo kandidatūrą į 
miesto tarybą. Pradžioje tenka 
daug darbo, pasiruošimo įdėti. 
Tenka rinkti parašus, ruošti pe-

Sutikime, kad miesto tarybos 
narys, politine prasme žvelgiant, 
gal" dar ir nėra perdaug įtakin
gas pareigūnas, bet, čia juk te
būtų pradžia. Gerai ir tinkamai 
pasirodžius savo pareigose mūsiš
kiui. vėliau jau žymiai lengviau 
atsidarytų kelias ir į svarbesnes

— šis klausimas yra seniai iš
spręstas. Dar 1920 m. pirmajame 

Ir J. Nasvyčio pirmuosius po- kongrese Kaune buvo apsispręsta

ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOS MARIJOS GARBEI 
LIETUVIŲ PAMINKLINEI KOPLYČIAI 

WASHINGTON, D.C.
Pritardamas pasiryžimui Įamžinti Sv. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 

atminimą ir lietuvių vardą Nekaltai Pradėtos Sv. Marijos šventovėje Va
šingtone siunčiu savo auką $ kaip lietuvių pagarbos Sv. Marijai
ir vieningumo ženklą.
Rašyti: COMMITTEE FOR THE CHAPEL OF OUR LADY OF ŠILUVA, * 

6727, S. California Avenue, Chicago 29, Ill., USA.
Aukotojo vardas ir pavardė...... ......... . ......... ................. ................. .......... ................. ............
Adresas: gatvė _____ ______ __ ___________ ______________ ____ _____ _________
City______ _____ _______  _____ ... Zone............ ........ State______________________

baūs posto, o tos apygardos tau- kingame poste JAV sostinėje.
tiečius būtinai atiduoti savuosius! [_ J. N__. ____ „_____________
balsus ir raginti kaimynus bei. litinio gvvenimo žingsnius Cleve- nejungti ateitininkų su jokia po- 
pazistamus balsuotojus pasitikę- , , . ' .. .. °. . .. , . . i’;‘:------- i:-- -------------------
ti lietuviu kilmės politiku Ka gi. lande turetl? remtl Vlsl ^tuviai,.
reakcija buvo netikėta ir skaudi. be pažiūrų, įsitikinimų skirtumo.] ___________ __
Kaikurie spaudoje ėmė šaipytis Daugeliui gerai žinomas, turis kas, einąs mokslus vidurinėje ir 
iš šio autoriaus minčių, kiti išvis pakankamai pilietinės drąsos ir augštesnėje mokykloje, neturi tei- 
pradėjo kvestijonuoti A. Rudžio supratimo. Tad visų linkėjimai sės priklausyti prie jokios parti- 
kandidatūros vertę ir pa. Žino-1 tebūnie jo pusėje! jos. Ateitininkas, turįs brandos

liudijimą, gali asmeniška atsako
mybe priklausyti prie partijos ir 
dirbti partijos darbą, tačiau su ta 

{sąlyga, kad partija, prie kurios 
; jis priklauso, nebūtų priešinga K.
Bažnyčiai, lietuvių tautai ir Lie- 

' tuvos valstybei”.
Šio nusistatymo tebesilaikoma 

ir išeivijoje. Tačiau esamom są- 
{lygom iš politinės sferos tenka iš
jungti Lietuvos vadavimo akciją. 
Lietuvos laisvinimo ateitininkai 
nelaiko vien politiniu ar partiniu 
darbu. Kova už Lietuvos nepri
klausomybę yra kova už lietuvių 

i tautos gyvybę ir laisvę. Ateitinin
kai įpareigoja šiai kovai visus sa
vo narius, bet kaip organizacija 
palieka nuošalyje partinių jungi
nių. AF taryba 1958 gruodžio 18 
priminė “Federacijos sąjungom, 
skyriam, draugovėm, kuopom, 
klubam ir korporacijom, kad joks 
ateitininkiškas vienetas nesianga- 
žuotu politinei bei partinei akci
jai" (Ateitis 1959 nr. 3). Primini
mas buvo reikalingas, ėmus kal
binti ateitininkų vienetus jungtis 
i Lietuvos laisvinimo akciją glau
džiam ryšy su viena kuria partija.

Tačiau būtų klaidinga manyti, 
kad ateitininkai apskritai nesido
mi politika. Nesidomėjimas tuo, 
kas gyvai liečia kiekvieną asmenį, 
yra jau “politika”, bet prasta. Ge
rai politikai reikia ruoštis žymiai 
rimčiau, negu kuriam kitam vi
suomeniniam veikimui, nes poli
tinė veikla gaubiama stiprių aist- 

iru. Užtat vienas iš ateitininkų 
(Nukelta i 7 psl.)

litine partija. Palangos konferen
cijoje 1927 buvo priimtas šis prin
cipinis nuostatas (23): “Ateitinin-

Čikagos Lietuvių Moterų Klubas kasmet rengia tradicinį gintaro balių, kuriame yra pristatomos 
lietuvių visuomenei to klubo narių dukros, šiemet toks balius įvyks birželio 23 d. South Shore 
Country klubo patalpose. Vakaro rengimo pirmininkė yra Marija Rudienė, kurios rezidencijoje 
įvyko pasitarimas ir susipažinimas, čia matome jaunuoles, kurios debiutuos tą vakarą. Iš kairės 
dešinėn: Zita Šimutytė, Dianė Ošinskaitė. Lilija Remeikytė. Margarita Rudytė. Teresė Prunsky- 
tė, Miriam Pilipauskaitė. Gintaro balius yra pravedamas su visais lietuvių tautiniais papročiais, 
lietuviška muzika ir tautiniais šokiais.



Pavergtoje tėvynėje
Įpareigoti sumažinti greitį. Tačiau 
greičio ribą laužyti mėgsta Vilniaus 
taksi parko vairuotojai. Panerių gat
ve 80 km. greičiu važiavęs vairuoto
jas Romualdas Mackevičius sankry
žoje atsimušė į autobusą: jo nauju-

ATŽELDINAMI MIŠKAI
Žemdirbystei netinkamuose plotuo

se šiais metais be pušų ir eglių dar 
planuojama pasodinti 1,5 milijono 
ąžuolų, 2,8 milijono uosių, 500 tūks
tančių kaštanų ir 360 tūkstančių grei
tai augančių maumedžių. Užsodinimui telė “Volga” apsivertė ant šono ir nu 
numatyti kirtimviečių, miško aikščių, 
skardžių, šlaitų plotai siekia 15.000 
ha. Geriausių rezultatų yra pasieku
sios Varėnos miškų ūkio darbuotojos 
— Anelė Miškinienė, Ona Akstinienė 
ir Birutė Tamulevičienė. Miškininkai 
stengiasi atsodinti ir kolchozams pri
klausančius miškus, tačiau jų pastan
gos dažnai nueina niekais dėl kolcho- 
zininkų nerūpestingumo: atželdintuo
sius plotus išmindžioja ir daigelius 
nuskabo kolūkiečių gyvuliai.

KREKENAVOS
TRAKTORININKAI
švenčiuliškio kaimo gyventoją Ve

roniką Lukoševičienę, Kaži Paškevi
čių, Aleksą Skruzdį ir Sofiją Ru- 
dzianskienę vakaro prietemoje smar
kiai išgąsdino tanko pavidalo būtybė, 
spjaudanti ugnimi ir po geležinėmis 
kojomis minanti jų tvoros baslius. 
Vėliau paaiškėjo, kad amerikiečiai 
invazijos dar nepradėjo, kad tai tik 
traktorininkas Adolfas Kavoliūnas sa
vo traktoriumi “Bielorusu” grįžo na
mo iš Krekėnavos užkandinės, kuri 
garsėjo pavyzdingu vodkos platini- 
mu. Panašią istoriją pakartojo ir ki
tas “Tėvynės” kolchozo traktorinin
kas — Antanas Jagminas, tame pa
čiame maršrute išlaužęs dar likusias 
sveikas tvoras ...

STOVYKLAVIETĖS NERINGOJ
Komunistinė spauda Neringą vadi

na ilgiausiu Lietuvoje 50 km. miestu, 
nes tarp Nidos, Juodkrantės ir Smil
tynės dygsta naujos stovyklavietės 
ir nauji vasarnamiai. Juodkrantėje 
daugiausia yra susispietė mokslo dar
buotojai, kino filmų kūrėjai, knygų 
leidėjai ir spaustuvininkai. Nidą bai
gia užvaldyti lengvosios pramonės 
ponai. Vasarnamius čia turi “Silvos” * 
kojinių fabrikas ir kiti lengvosios pra
monės fabrikai arba, “Tiesos” žodžiais 
tariant, lengvosios pramonės valdos. 
Nidos pušyne pastatyti trys mūriniai i 
pastatai Lietuvos komjaunimo atsto- ’ 
vams, Įrengta stovykla pionieriams. 1 
Rašytojo Tomo Mano namelis pa- i 
verstas viešbučiu. Tarp Nidos ir Smil- i 
tynės kelis kartus per dieną kursuo- J 
ja vienas autobusas. Du autobusai per i 
visą Neringą keleivius veža Į Kali
ningradą — Karaliaučių.

GEGUŽĖS DEMONSTRACIJOS ] 
Gegužės pirmoji Lietuvos miestuo- ] 

se buvo paminėta demonstracijomis. ] 
Vilniuje demonstracija įvyko Lenino 
prospekte, V. Lenino aikštės rajone. 
Demonstracijos dalyviai į Lenino 
aikštę atžygiavo rajoninėmis kolono
mis, nustatytais maršrutais. Visus ki
tus vilniečius Įspėjo skelbimas “Tie
soje”: “Visų transporto rūšių ir pės
čiųjų judėjimas Lenino prospekte, 
Lenino aikštėj ir prie jos esančių gat
vių rajone bus sustabdytas nuo 8 vai, 
45 min. iki pasibaigiant demonstraci
jai. Įeiti Į šiuos rajonus bus leidžia
ma tik turintiems specialius leidi
mus”.

PAVOJINGI VAIRUOTOJAI
Greičio riba Vilniaus gatvėse yra 

60 km. per valanda. Pavojingesnėse 
sankryžose automobilių vairuotojai

čiuožė gatve. Du žmones teko gaben
ti į ligoninę. Taksi parko vairuoto
jai V. Čepkauskas ir G. Kozlovas už
važiavo ant vaikų. —vkst—

DVEJOPI AIŠKINIMAI
Gavęs Lenino premiją už jo skulp

tūrą “Pirčiupio Motiną”, Gediminas 
Jokūbonis “Tiesos” 95 nr. pareiškė 
savo džiaugsmą, nurodė, kad tuo įver
tinimu pagerbti kovotojai prieš fa
šizmą, jų kančios. Pagal privalomą 
menininkams toną ir laureatas nuro
dė, kad menininkų tauriausias tikslas 
esą tarnauti partijai ir liaudžiai.

Kitas lietuvis menininkas, K. Bag
donas, “Pravdoje” 90 nr. paskelbta
me straipsnyje apie Jokūbonį paste
bėjo, kad skulptoriaus sukurtas mo
tinos - raudotojos paveikslas drauge 
esąs ir “nepavergtos tautos paveiks
las”. G. Jokūbonis savo skulptūrai 
panaudojo liaudies kūrybos motyvus.

E.

metu 
mirti

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
Įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančia sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimu atvejais, švelnėjant 
skausmams. Įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

KREIPĖSI I ISPANIJOS 
KARDINOLĄ
Ispanijoje už pilietinio karo 

Įvykdytus žiaurumus nuteisus 
komunistą Julian Grimau, su prašy
mu jį palikti gyvą i Toledo kardinolą 
buvo kreipęsi keturi Lietuvos dvasi
ninkai: vysk. P. Maželis, Telšių vys
kupijos administratorius, kan. J. 
Stankevičius — Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas, 
kan. P. Bakšys — Kaišiadorių vysku
pijos ir Panevėžio vysk, valdytojas ir 
kan. č. Krivaitis — Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas.

Į KAZACHSTANĄ
Balandžio 23 d. iš Vilniaus i Ka- 

zachtaną išvyko naujas Lietuvos spe
cialistų būrys — šį kartą daugiau 
kaip 200 statybininkų. Ta proga sto
tyje Įvyko mitingas, išlydėti specia
listų susirinko daug vilniečių, o pa
reigūnai išvykstantiems kalbėjo: tai 
draugystės traukinys ... Lietuvos sta
tybininkų vardas brangus Kazachsta
ne, ten padirbėsite neblogai, jūs 
negailėsite savo jėgų, draugai, 
šit visas pastangas, kad statybos 
tų pastatytos greitai ir pigiai...

PARTIJA IR MENININKAI
Netik Vilniuje, bet ir Kaune 

kt. miestuose Įvairių sričių meno dar
buotojai nuolat “šviečiami” apie tai, 
kaip atrodė Maskvoje Įvykęs partijos 
susitikimas su meno darbuotojais ir 
ko dabar partija reikalaujanti. Kau
ne, balandžio 25 d. i medicinos insti
tuto aktų salę buvo sukviesti miesto 
dailininkai, architektai, teatralai, jau
nieji rašytojai, žurnalistai, mokyto
jai, studentijos atstovai. LKP CK 
kret. A. Barkauskas aiškino apie 
sitikimą, atsakinėjo Į klausimus.

ATEISTŲ KONFERENCIJA
Vilniuje Įvykusiame politinių 

mokslinių žinių skleidimo draugijoj 
plenume svarstyta, kaip pagerinti 
draugijos darbą, taigi — agitacinę 
ateizmo veiklą Lietuvoje veikiančiuo
se liaudies un-tuose. Plenumo darbuo
se dalyvavo pavergtos Lietuvos min. 
tarybos pirm, pavaduot. Diržinskai- 

i tė, partijos pareigūnai, dar ir svečiai 
Į iš Maskvos. Minėtoji draugija tikru- 
I moję yra Maskvoje visasąjunginiu 
mastu veikiančios organizacijos pa
dalinys. E.

VASAROS SEZONO ATIDARYMO PROGA RENGIAMAS

DIDELIS BALIUS
-ŠOKIAI-
"Victoria Day" - gegužės 20 d., 
pirmadienį, "Brant-Inn" Lido Deck 
salėje, Burlington'e, Ont.•

GROS BENNI FERRI ORKESTRAS
ĮVAIRUS BUFETAS, LOTERIJA, LAIMĖS STALIUKAS ir t.t. 

PRADŽIA 7 vai. vakaro.
Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų vietovių 
lietuvius šiame parengime gausiai dalyvauti.

Tautos Fondo Hamiltono skyr. valdyba

HAMILTON, Ont

• - Tėviškės žiburiai • 1963. V. 16 Nr. 20 (69€)

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės eitais metais Em. Baltrūnienė, 82 m. 

amžiaus, iš Niujorko, paaukojo taip 
pat $10.000.

ANTANINA ČEPINSKIENĖ mirė 
balandžio 29 d. Paskutiniais metais ji 
gyveno pas dukterį Eleną Jurgėlienę, 
dr. K. Jurgėlos žmoną. Velionė buvo 
ištekėjusi už Mykolo Čepinskio, plačiai 
žinomo prof. Vinco Čepinskio brolio. 
A. čepinskienė priklausė visai eilei 
lietuvių katalikų draugijų Niujorke. 
Palaidota iš Apsireiškimo par. bažny
čios Brooklyn, N.Y.

GEN. J. ČERNIUS, buvęs Lietuvos 
min. pirmininkas, sulaukė 65 m. am
žiaus. Ta proga General Motors b-vė, 
kurioje jis dirbo kaip inžinierius, ji 
pagerbė—apdovanojo ir išleido i pen
siją.

Britanija
PROF. DR. J. GRINIAUS Įspūdžiai 

bus spausdinami “Europos Lietuvyje”. 
Nuolat gyvenąs Vokietijoj dr. J. Gri
nius keletą mėnesių buvojo JAV ir Ka
nadoj; apkeliavo daugeli lietuviškų 
kolonijų, skaitė paskaitų, dalyvavo kul
tūros kongrese ir stebėjo čionykšti 
lietuvių gyvenimą. Dabar jis savo Įspū
džius “Mano viešnagėje Amerikoje” 
ketina spausdinti “Europos Lietuvyje”.

LIETUVIŲ FONDO nariais tapo: 
prel. J. Balkūnas ir prel. Pr. Juras. 
Jiedu sutiko įeiti ir i vajaus komitetą.

“EGLUTĖS” — VAIKŲ LAIKRAŠ
ČIO šventę birželio 2 d. organizuoja 
Liet. Bendruomenė. Pastarosios atsto
vai — K. Bagdonas ir J. Vaičaitis tars 
žodį, pakeliant vėliavas. Pamaldas lai
kys prel. Pr. Juras, pamokslą sakys— 
kun. prof. St. Yla. Programą išpildys 
šeštad. m-lų mokiniai — “Eglutės” 
skaitytojai vad. p. Marijošienės. Ta 
proga bus aprodyta spaustuvė.

PUTNAMO LIETUVIŲ STUDEN
ČIŲ GRUPĖ Hartforde demonstravo 
lietuviškas vestuves — vaidinimą su 
choro ir solo dainomis. Lietuvių ir 
anglų k. pranešinėjo L. Rastenytė, so
lo dainavo M. Narkutė. Vaidinimą pa
ruošė seserys: Paulė, Bernarda ir Ber
nadeta. Pastaroji paruošė ir skudu
čių orkestrėlį. Vakarą rengė N. Pr. M. 
vienuolijos rėmėjai. Ta proga buvo 
parduota knygų ir liet, plokštelių.

PREL. J. AMBOTAS, lietuvių veik
los veteranas, Hartfordo, Conn., šv. 
Trejybės lietuvių parapijos klebonas, 
sukakęs jau 94 savo amžiąus metus, ar
tėjant Nek. Pr. Marijos seserų kongre
gacijos rėmėjų seimams Čikagoje —

jau atvykęs Antanas “apsižvalgyti”.
Taip ir baigėsi išsvajotas aukso kraš

tas Amerika — pirtyje, o žiūrovai vėl 
pasijutome besą Kanados žemėję.

Režisorė E. Kudabienė - Daugu vie-

VASAROS SEZONO ATIDARYMAS Į Avė., FU. 3-8928; Alg. Barkauskas — I 
pradedamas dideliu baliumi - šokiais, į vicepirm., žūklautojų vadovas, 6 Har- 
kurie Įvyks “Victoria Day” proga ge-;dale Cres., FU. 5-0236; Alb. Stasevi- 

~ čius — II vicepirm., medžiotojų vado
vas, 759 Upper Wellington, FU. 3-9418; 
Pr. Sakalas — sekr., 62 Knyvet Avei, 
FU. 3-2881; VI: Sasnauskas — ižd., 42 
Carrick Ave., LI. 5-1430; J. Giedraitis 
— jaunučių ir vandens sporto vadovas, 
117 Eastbourne Ave., LI. 4-4956; Ant. 
Šimkevičius — parengimų vadovas, 
968 Upper James, FU. 3-0202.

Svarstant 1963 m. veiklą, nutarta: 
1. Artimiausioje ateityje suruošti klu
bo narių susipažinimo iškylą; 2. birže
lio mėn. — žūklavimo varžybas grupė
mis po 3 asmenis; 3. liepos mėn. — 
vandens pašliūžų varžybas; 4. rugpjū-, 
čio mėn. — jaunučių plaukimo varžy
bas; 5. rugsėjo mėn. — medžiotojams 
premijinį šaudymą; 6. spalio ar lapkri
čio mėn. — koncertą-balių.

Visose varžybose dalyvavusiems I-jų 
vietų laimėtojams nutarta paskirti 
taures. Taip pat yra nutarta paskirti 
taurę 1963 m. sezone sugavusiam di
džiausią bass, muskie, pickerell, pike 
ar lake-trout. Visiems laimėtojams tau
rės bus įteiktos klubo koncerto-baliaus 
metu.

Dalyvauti varžybose turės teisę tik 
užsimokėjusieji klubo nustatytą nario 
mokestį: aktyvūs — $5, jaunučiai ir 
studentai — po $1 metams. Valdyba 
maloniai prašo visus narius, dar nesu
mokėjusius nario mokestį, sumokėti 
iki š.m. birželio 15 d. ižd. VI. Sasnaus
kui, 42 Carrick Ave., Hamilton, arba 
Įnešti klubo depozitų sąskaiton 802— 
“Talka” (Hamilton) Credit Union Li- 
mited, 21 Main Street East. Hamilton.

Klubo valdyba nuoširdžia dėkoja To
ronto Lietuvių Medžiotojų ir žūklau
tojų klubui “Tž” nr. 18ibroliškai svei- 

! kinusiems klubo Įsisteigimo proga.
Klubo “Giedraitis” valdyba

KARTŪNŲ BALIUS, ruoštas at-kų 
sendraugių, sutraukė visą pusšimtį Ha
miltono ir apylinkių ponių ir panelių 
(premijuojamų suknelių buvo 50).

Pradžioje teatras “Aukuras” visus. 
dalyvius nukėlė bent valandėlei i Lie-! 
tuvos kaimą caro laikais. Pas kaimo i 
siuvėją Vincą (M. Panavas) ateina pra-. 
šyti pagalbos rimtas, taupus bernelis \ 
Antanas (V. Pašilys). Prašo, kad jam 
pripirštų nužiūrėtą mergelę Agotą Be- 
kampytę (S. Martinkutė). Vincas tuo i 
pasinaudodamas išvilioja iš Antano pa-

0 žadą, kad paskolins jos tėvui ūkinin- suglaudėjo po abieju kraštu VV- 
išskusti“? JkVHamilto-: kuj Bekampiur (K. Bungarda) 200 rb. riausybių atstovų . ............ ................

Bekampis didelis mėgėjas išgerti, uz anksčiau Meksikoj ir JAV lan- Į navai” paaukojo S10.000. Tai jau ant- 
tai ūkis visai nualintas, žydelis j kėši komunistinės Lenkijos VV- ra tokia stambi auka “Dainavai”. Per- 
Vindasius) neduoda ramybes Bekam-1 • I
nini kod ^infn sknia kuri -‘kažko. I daugybes _ premjeras Cyrankie- -------::----------------------------

gužės 20 d., pirmadienį, Lido Deck 
salėje — “Brant Inn”, Burlington, Ont. 
Gros nuotaikingas Benni Ferry orkest
ras, veiks Įvairus bufetas, turtinga lo
terija, laimės staliukai ir t.t. Pradžia 
7 vai. vak.

Atsilankiusiems bus geriausia pro
ga linksmai praleisti ilgojo savaitgalio 
laiką pasilsint ir pabendraujant savo 
artimųjų ir pažįstamų tarpe.

Tad maloniai kviečiame visus Ha
miltono, Toronto ir visų kitų vietovių 
lietuvius gausiai atsilankyti į šį pa
rengimą, kur tikrai bus linksma ir 
smagu.

Kartu savo atsilankymu paremsite ir 
mūsų veiklą lėšų teikime tėvynės lais
vinimo reikalui.

Iki malonaus pasimatymo.
Tautos Fondo Hamiltono sk. v-ba

tytė buvo apdovanota rožių puokšte. I *r Putname geg. 26, paskyrė
Dekoracijos — Aid. Matulienės.

Kartūnų suknelės premijomis buvo 
renkamos svečių balsų dauguma. Pa
kviesta komisija tiktai balsams suskai
čiuoti. Paaiškėjo laimėtojos: I premi
ja teko L. šuopytei — $25, II — G. 
Grajauskienei — $20, III — G. Krišto- 
laitienei — $15, IV — E. Baronienei
— $10, V — O. Vindašienei — $5.

Pažymėtina p. Baronienės suknelė
— apsiūta ružavom rožėm su lapeliais 
ir kotais. V.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 108 sa
vaitėje davė $200 ir pasiekė $109.300. 
Nauju nariu su $200 įstojo Leonas 
Naimanvičius. Nuoširdus ačiū!

Ypatingai didelė padėka Klementi- 
nai Rusinavičienei, kuri buvo anksčiau 
pažadėjusi tūkstantinę, o dabar ją itei-

■ kė. Priimkite p. Klementina visos LN 
! v-bos gražiausią ačiū už taip didele 
! pagalbą Liet. Namams!
į Ši trečiadieni, geg. 15 d., 5 v .v. var- 
į žytynių naujiems LN pastatyti termi- 
j nas. Iš pakviestųjų 10 rangovų, jose 
dalyvauja 7.

LN v-bos posėdis .ši ketvirtadienį, 
geg. 16 d., 7 v.v. Liet. Namuose. Visi 

j v-bos nariai maloniai kviečiami jame 
I dalyvauti.

LN KINO TEATRE DELTA antrą 
savaitę eina gražusis "The Music Man”. 
Tai yra ištisa dainų, muzikos, baleto 
ir meilės pynė. Jis neužilgo bus išim-1 
tas iš apyvartos, tad visi pasistenki- j

• me pamatyti! Ypač patartina pasižiū- 
; rėti jaunimui, kuris mokosi muzikos, 
i dainavimo ar baleto. Tai filmas pana- 
: šaus pobūdžio, kaip “Student Prince”, 
! tik žymiai didesnės apimties. Sk. St.

VIEŠĖJO ŠV. JONO KR. PARAPI- 
: JOS CHORAS. — Toronto šv. Jono Kr. 
parapija yra labai seniai įkurta ir yra 

. išvariusi plačią religinio ir tautinio į 
! darbo vagą. Gegužės 5 d. jos choras
■ viešėjo Hamiltone, kur lietuvių parapi
jos bažnyčioje 11 vai. giedojo per Su- 
! mą. Toks puikus dirigentas kaip komp.
• St. Gailevičius ir iš nedidelio vieneto
- moka daug TT—‘
• tone pasirodė, kaip puikus maestro 

‘; savo specialybėje, šv. Jono Kr. para-
. pijos choras nėra labai gausus, bet ge- 
: rai išlavintas, darniai susigiedojęs, 

tikslas buvo tinkamai atžymėti metų ■ Silpniausia vieta — bosai ir jų maža. 
......... , Stipriausiais galima laikvti tenorus, jeiveikla ir leisti jaunimui pasirodyti ... . ?. • . . .v . ; .■ ‘ I neminėti kaikunuos ryškiai issiski-scenoje. o gautą pelną paskirti toli

mesnei skautų veiklai.
XT. .... .... , būti žymiai stipresni. Bet, aplamai pa-Niagaros pusiasalyje jau eile me-. ėmus choras yra ryškus?ir ha. 

tų kaip susiorganizavo skautų rėmė-; miltoniečiams paliko gražų įspūdį. Bū- 
jai 
mi

ten 
dė- 
bū- 
E.

bei

se- 
su-

ir

Niagara pusiasalis
SKAUTŲ RĖMĖJŲ parengimas ba 

landžk) 27 d. praėjo su dideliu pasi 
sekimu ir davė pelno. Parengimo :

WELLAND, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS —
Lietuvė motina yra verta išimtinos 

pagarbos, kaip auklėtoja, mokytoja, 
šeimininkė ir lietuvybės išlaikytoja, 
dėl kurios neviena amžinai užmigo 
Sibiro taigose, atiduodama paskutinį 
duonos kąsni savo vaikams.

Apylinkės valdyba ruošia Motinos 
Dienos minėjimą gegužės 19 d. tuojau 
po pamaldų toje pačioje Knights of 
Columbus salėje. Tai dienai bus pri
taikintos pamaldos, paskaita ir me
ninė programą. Paskaitą skaitys Van
da Alonderienė. Kviečiame tautiečius 
gausiai atsilankyti.

KLB Wellando apylinkės valdyba

S1000 auką Matulaičio namams Put- 
name statyti.

DAIL. ED. KRASAUSKAS 1950 m. 
išleido savo sukurtą ženklą, kuriam 
pagamino ir štampą su įrašu: “June 
14, 1941 — The Soviet Union Liquidat
ed 40.000 Lithnuanians”. Apačioje 
štampo — kitas įrašas: “June 14— 
1950: LSFDP Waterbury, Conn., USA”. 
Tokius suvenyrinius ženklus užklijavęs 
ant vokų ir užantspaudavęs minėtu 
štampu, su atitinkamo tūrinio laišku, 
Ed. Krasauskas pasiuntė JAV prezi
dentui, ministeriams, senatoriams, at
stovams ir kt. 1951 m. štampo įrašas 
buvo pakeistas: “1941 — June — 14 —
1951 — The Soviet Union Deported 
and Liquidated 700.000 Lithuanians”.
1952 m.
nocide — Lithuanian Anti-Communist 
Group”. 1953 m. — “On June 15, 1940, 
The Soviet Union Seized Lithuania, 
Latvia and Estonia and they “incor
porated them by terror” ir t.t. ir taip 
kasmet.

Communism Commits Ge-

HARLEY, Ont.
JONAS IR MARIJONA RUDOKAI, 

gegužės 5 d. savo gražiame tabako 
ūkyje sūnaus Vytauto gimtadienio ir 
ūkio išmokėjimo proga suruošė pui
kų pabūvi, kuriame be vietos svečių 
dalyvavo svečiai iš Hamiltono ir iš 
Clevelando p. Braziuliai.

Ta proga p. Braziulienė dalyvavo 
Delhi lietuvių bažnyčioje ir solo su
giedojo “Avė Maria”. S. J.

Meksikos ordinai 
Lenkijos 

komunistams
Meksikos ir Lenkijos santykiai

“THE EVENING GAZETTE”, Wor
cester, Mass., balandžio 17 d. nr. apra
šo mokyt. Valentiną Baziliaųską, ku
ris Arrojo mieste, Puerto Rico valsty
bėj dėsto augšt. m-Ioj anglų kalbą. 
Portorikiečiai, esą, turį daug vargo 
su jo pavardės ištarimu. V. Baziliaus- 
kas ispanų kalbą išmoko Wayne State 
un-te. Jo tėvai gyvena 60 Providence 
St., Worcester, Mass., USA.

LENKU KOMITETAS rytiniams 
kraštams, kurio centras yra Čikaga, 
skelbia šūki: “Mūsų bendra tautos ko
va — atsiimti Vilnių ir Lvovą ...” 
1645 N. Milwaukee Ave. karštas pra
kalbas pasakė k-to pirm. K. Abramo- 
wicz ir kiti, reikalaudami, kad tie 
miestai būtų prijungti prie Lenkijos.

V. SIDZIKAUSKAS, Lietuvos Lais
vės K-to pirmininkas, išskrido i Eu
ropą; Strasburge dalyvaus PET kon
ferencijoje. Taip pat jis aplankys ir 
kitas Europos sostines.

PREL. P. JURAS po $25 pasiuntė 
“Šaltiniui” Londone ir “Mūsų Lietu
vai” Sao Paulo.

SEKMINĖMS Į BRITANIJĄ atvyks
ta Vokietijos lietuvių ekskursija, ku
ri, tarp kita ko, nori susipažinti su 
DBLS veikla, apžiūrėti “Nidos” spaus
tuvę ir paviešėti Lietuvių Sodyboj.

“NIDOS” KNYGŲ KLUBAS vėl at- 
seikėjo gražią duoklę lietuviškajai kul
tūrai, išleisdamas M. Vaitkaus atsimi
nimų II tomą “Baltijos gražuolė” ir 
Maironio poemą “Jaunoji Lietuva”.

Argentina
KUN. J. MARGIS, MIC, išgyvenęs 

14 mt. Argentinoje, pergyveno septy
nias revoliucijas; šiuo metu vieši Či
kagoj.

ROSARIO MIESTE argentiniečių 
choras kartais koncertuoja ir pas lie
tuvius; išmokęs ir porą Maironio dai
nų lietuviškai.

LIETUVIAI ROSARIO PARAPIJOJ 
turi gerą chorą. Surengė Maironio 
šimtmečio minėjimą; turi gerus vargo
nus, dovanotus kun. Pr. Lukošiaus iš 
Roselando. Įsteigta lietuviška m-la, ku
rioje veikia 4 skyriai; mokyklos di
rektorė — Rozalija Valavičiūtė. Vaikų 
šiemet 130. Statomos naujos keturios 
klasės. Mokykla būsianti modernaus 
stiliaus. Prie statybos darbininkai be
veik visi lietuviai. M-la būsianti pava
dinta: “Lietuvos Respublika”. Tas var
das vyriausybės jau esąs patvirtin
tas.

TĖVAI MARIJONAI, lietuviai, Ar
gentinoje dabar aptarnauja keturias 

! kolonijas: tris parapijas ir vieną ber
niukų stovyklą. Paruošė Pr. AI.

86, Matorienė

vizitu. Kiek
ONA IR JURGIS VAŠKEVIČIAI 

detroitiečiai, jaunimo stovyklai “Dai

piui, kad gražintu skola, kuri “kažko-1 . - , , ..
kiu būdu” jau išaugo iki 500 rb. Be- W1CZ’. 0 balandžio men. Lenkijoj 
kampienė (L. Verbickaitė) su dukra lankėsi Meksikos prez. A. Lopez 
Agota prisipirkusios skolon medžiagų, Mateos. Komunistinis laikraštis 
kviečiasi siuvėją Vinca, kad joms siū- “Trybuna Ludu’’ paskelbė bendrą „ , , ,

kuriame sakoma. dzio 24 ^ atšventė savo vedybinioriančius iš bendro derinio. Ryškiai gir- -
i dėjosi sultingu altu; sopranai galėtu dr,ntl-1 sukneles. Tuo pasinaudodamas I komunikatą,

. . Vinnoc moilil’aniaci A antai Vilimo I 1-^z-l nn

ir kas metai organizuotai dirbda-
surenka dideles sumas pinigų.

Gegužės 19 d.. 11 vai. St. Cathari- _ 
nes Tėvų pranciškonų patalpose — ir kar svarbiausia — pritraukti vis 
75 Rolls Avė. — yra šaukiamas me- Raujų ir naujų dainininkų, 
tinis skautų rėmėjų susirinkimas. _____________ ________
Prašome visus dalyvauti, nes bus ren 
karna nauja valdyba. S. R; V-ba Į Gegužės 4 d. ateitininkai suruošė po

tų pageidaujama, kad panašūs pasi
keitimai Įvyktų dažniau. Tatai Įneštų 
daugiau gyvumo ir paskatintų pastan
gas geriau ruoštis, daugiau repetuoti

Kl. G.
PAVYKĘS ATEITININKŲ BALIUS.

Vincas, meilikaujasi Agotai, vilioja 
pavogti iš tėvo tuos Antano 200 rublių 
ir sprukti Amerikon. Agota susižavi 
Vinco pažadais ir pavagia iš tėvo pini
gus. Dejar Vincas, paėmęs iš jos visus 
pinigus, pabėga Amerikon, o ją pačią 
uždaro pirty. Laimei, kitą dieną žyde
lis, kuris visada daug žino, eidamas 
pas Bekampį išgirsta verkiančią Agotą 
pirtyje ir ją išvaduoja, o čia namuose

kad pasikeista abiejų vyriausybių 
atstovų nuomonėmis ir rasta, kad 
jos sutinka daugelyje tarptauti
nių klausimų. Ta proga Meksikos 
prezidentas apdovanojo augščiau- 
sio laipsnio azteko erelio ordinais: 
Lenkijos prezidentą A. Zawadski, 
premjerą Cyrankiewicz ir I kom
partijos sekretorių Wl. Gomulką.

DELHI, Ont
DOMAS IR JUZĖ ŽIOGAI balan-

Prancūzija
Pagal LB-nės krašto tarybos ir gar

bės teismo pakeistas rinkimų taisykles
— 5 str. — krašto taryba ir garbės 
teismas išrinkti keturiems metams.

Krašto tarybon: kun. J. Petrošius — 
122 balsais, Bačkis Ričardas — 104, 
Venskuvienė Bir.
Jonė — 86, Turauskas Eduardas — 84, 
Venskus Adolfas — 83, Klimas Pet
ras, Jr. — 81, Pagnierienė S. — 76, 
Lanskoronskis J. — 72, Liutkus Perkū
nas — 69, Vaiciekauskas Ed. — 66. 
Kadidatai: O. Gečaitė-Peruche — 61, 
Šileika Petras — 52, Greimienė Ona
— 44. Garbės teisman: Liutkus Anta
nas — 80, prof. Baltrušaitis — 75, Tu- 
rauskienė Elena — 72. Kandidatas — 
prof. A. J. Greimas 71.

Priminimai . . .
pasirūpinkite turėti apdraudę

ONTARIO
HOSPITAL
INSURANCE

gavėnios pirmus šokius, taip vadina
mą “kartūnų balių”, kuris gerai pavy
ko. žmonių prisirinko gana daug. Ma
tėsi ir senimo, nes daug ką patraukė 
vaidinimas “Amerika pirtyje”, kurią 
pastatė vietos dramos teatras “Auku
ras”. Gražiausios kartūnų suknelės ga
vo net 5 dovanas. Vėliau įvyko pasi- 

j linksminimas — gražūs šokiai iki 12 
j vai. nakties. Čia dar įdomu pažymėti, 
'kad svetimtaučių orkestras vakarą už- 
| baigė Lietuvos himnu. Tai vis gražios 
Į ateitininkų pastangos! Kl. G.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
j KLUBO “GIEDRAITIS” steig. susirin
kime išrinktoji valdyba š.m. gegužės 
7 d. posėdyje pasiskirstė pareigomis: 

į Ant. Liūdžius—pirm.. 338 Upper Gage

St. Catharines, Ont.
APTARTA PARAPIJOS ŠVENTĖ.— 

Metų pradžioje buvo įvairių pasitari
mų, nuomonių pasikeitimų. Visa tai 
davė gražių ir sveikų minčių prade
dant ruoštis metinei parapijos šventei. 
Gegužės 5 d., sekmadienį, įvyko pir
mas oficialus posėdis, kuriame dalyva
vo klebonas Tėvas B. Mikalauskas, 
OFM, komiteto pirm. P. Meškauskas, J. 
Kalainis. S. Janušonis; A. Žinaitis ir 
A. Stankevičius. Buvo atstovautos vi
sos Niagaros pusiasalio lietuvių kolo
nijos.

Po nuoširdaus pasitarimo ir ilgesnių 
apsvarstymų nutarta ir užprotokoluo
ta: ruošti dideli parengimą, kaip įžan-

gą Į 15 metų sukakties minėjimą, ku
ris bus užbaigtas sekančiais metais di
dingu minėjimu. Šių metų parapijos 
šventė Įvyks spalio 12 d., šeštadieni. 
Meritton Community Centre salėje.

gyvenimo 35 metų sukaktį. Ta proga 
vietos lietuviai suruošė jiems sukak
tuvines pagerbtuves, kuriose dalyvavo 
apie šimtą vietos lietuvių. Sekančią 
dieną p. žiogai savo gražiame tabako' 
ūkyje, atsirevanšuodami pagerbtuvių' 
dalyviams, suruošė puikias vaišes, ku- \ 
riose dalyvavo taipogi apie šimtas' 
svečių. Per pagerbtuves ir p. Žiogų! 
suruoštas vaišes pasidalinta sveiki- i 
nimais ir palinkėta gražios, ateities. .

P. žiogai yra susipratę, geri lietu-! 
viai: Lietuvoje abu priklausė Šaulių; 
Sąjungai. Čia taipogi abu priklauso; 
Delhi šaulių būriui ir yra veiklūs Lie- i 
tuvių Bendruomenėje.

Šia proga šaulių būrys nuoširdžiąi : 
sveikina p. žiogus jų 35 metų vedy- 
binio gyvenimo sukaktuvių šventėje i 
ir linki geros sveikatos bei sėkmės gy- j

Programą išpildys lietuvių meno an- ■ venime ir nenuilsti šauliškoje irbend-; 
samblis “Dainava”, vadovaujamas muz. | rai visoje lietuviškoje veikloje. Kaip 
Stepono Sodeikos. Be to, jau gautas I nenuilstamas darbas teikia vaisius pa-j 
sutikimas ir pasižadėjimas, kad šioj!vieniam asmenim, taip lygiai ir visų 
šventėj dalyvaus Hamiltono tautinių | mūsų tautiečių bendras ir nenuilsta-j 
šokių grupė “Gyvataras” ir Toronto 1 mas darbas duos vaisius mūsų tautai 
tautinių šokių grupė “Gintaras”. Nu- ir Lietuvai. S. J.
matyta kviesti ir sportininkus. ......... . ...... —

Šventės pradžia jau tvirta ir aiški, 
tačiau prieš akis dideli darbai, ku
riems reikės didelės talkos, korsp.

o JEIGU PAKEITETE DARBĄ, rūpestingai sekite instruk
cijas antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.
O KAI JŪS SULAUKĖTE SAVO 19-to GIMTADIENIO, jūs 
nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsi- 
registruokite atskirai laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimų formą gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.
• KAI JŪS APSIVEDftTE, šeimos Įnašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečių vaiku draudimą. Nurodykite savo grupe 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite draudimo 
komisijai.

ONTARIO 
HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION

2195 Yonge St.
Toronto 7 

Ontario

Visuomet laikykite savo ligoninės apdraudos pažymėjimą pas save

Iš kartūno baliaus Hamil
tone; iš k. į d.: K. Mileris i
— ateitininkų sendr. vice
pirm., pravedės balsavi
mus; D. Jonikienė — atsto
vė balsų skaičiavimo komi
sijos, Įteikusi premijas: E.; 
Baronienė, laimėjusi IV 
premija: O. Vindašienė — 
V, L. šopytė — I, G. Kriš- 
tolaitienė — III, G. Gra
jauskienė — II: J. Pleinys
— at-kų sendraugių skyrJ 
pirmininkas.

Nuotrauka Bella Studio |

NOTARAS
ANTANAS IJUD2IUS, B.L. 

savo ištaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
j naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 293) 
21 Main St. East. Hamilton.
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928 %

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

Įsteigta 1947 m. Turinti USSR 
Maskvos Vnešposyltorg leidimą. 
Turinti Department of Banking 
and Insurance (USA) leidimą 

ir draudimą.
BE MUITO DOVANOS Į SOV. 
SĄJUNGĄ: automobiliai, moto
ciklai, dviračiai, padangos, radi
jo ir televizijos aparatai, muzi
kos instrumentai, šaldytuvai, 
skalbiamos mašinos, foto apara
tai. dulkių siurbliai, siuvamos 
mašinos, šautuvai, laikrodžiai ir 
daug kitų dalykų. Labai prieina
mos kainos. Reikalaukite mūsų 

pilno sąrašo.
GARDAUS MAISTO 

SIUNTINIAI GREETINGS “R” 
iš viso S34.00:

1 sv. degintos kavos, 1 sv. kakao, 
1 sv. šokolado, 2 sv. virimui aly
vos, 2 sv. cukraus, 2 sv. ryžių, 1 
sv. sūrio. 2 sv. rūkyto bekono, 2 
sv. rūkyto kumpio, 2 sv. džiovin
tų vaisių.
Reikalaukite mūsų pilno sąrašo.
AUDINIŲ SIUNTINIAI. — Mes 
pristatome Į Sov. Sąjungą pui
kius audeklus, avalynę ir drabu
žius. Reikalaukite pilno sąrašo. 
PINIGAI Į SOV. SĄJUNGĄ. — 
Pilnai garantuojamas pristaty
mas per 2 savaites. Pilnai išmo
kama — jokių atskaitymų. Gavė
jo pasirašytas kvitas. Kursas — 
9 rubliai už $10. Už patarnavi- 
ma iki $35.00 — $3.50. Virš 

$35.00 — .
GRAMERCY
118 E. 28th SU

New York 16, N.Y., USA.
Tel. MU. 9-0598

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI J3.0H, mor- 
gičin paskolos iki 60^ turto vertės. Nemokamas gyvybės Ir 
paskolų draudimas. PH.NAS 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
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VISATA SLENKA į SAVO ATBAIGOS CENTRĄ i.
P. Teilhard de Chardin evoliucinis pasaulis

Tėvas P. Teilhard de Chardin, jė
zuitas, prancūzas, pastaraisiais me
tais yra plačiai skaitomas ir ko
mentuojamas katalikų ir nekata- 
likų spaudoje. Neseniai išleisti jo 
veikalai ir išversti i Įvairias kal
bas dvelkia naujumu, atskleidžia 
universalių visatos vizijų, pagrįs
tą gamtos mokslais, filosofija, te
ologija ir mistika. Kiek jo ta vi
zija pagrįsta, teks įvertinti atei
ties kritikai. Jau dabar matyti, 
kad autoriaus mintys, ypač teolo
giniu požiūriu, turi silpnų pusių 
ir reikalingos gilesnio išsiaiškini
mo. Ir Roma yra perspėjusi, kad 
čia reikalingas atsargumas, šia 
prasme pateikiame A. Pamituviš- 
kio straipsnį, supažindinantį su 
pagrindinėmis P. Teilhard de 
Chardin mintimis. Red.

Šis prancūzas jėzuitas pagarsė
jo pasaulyje ypač po savo mirties, 
nes tik tada buvo pradėti leisti jo 
raštai. Paskutiniųjų septynių me
tų būvyje specialiai sudaryta 
mokslininkų ir draugų komisija 
išleido nemaža jo veikalų, kurie 
sukėlė didžiulį susidomėjimą vi
same pasaulyje. Kaskart didėjan
tis Įvairių luomų skaitytojų skai
čius rodo, kad tuose veikaluose 
jie randa tai, ko šio laiko žmoni
ja labai pasigenda. Tėvas P. Teil- 
hard, būdamas žymus paleonto
logas ir geologas bei turėdamas 
progos važinėti po visą pasaulį, 
pažino gerai šio amžiaus dvasią. 
Mokslui iškėlus pasaulio didybę 
ir grožį, šio laiko intelektualams 
atrodo, kad jis užtemdo krikščio
nių Dievą. P. Teilhard pasiryžo 
įrodyti, kad pasaulis nėra priešin
gas Dievui, bet tik laukia Jo per
keitimo. Pasaulis šv. Rašte turi 
dvi reikšmes: 1. kosmos — Dievo 
kūryba, įskaitant ir žmoniją; 2. 
nuodėmės pasaulis, kuris yra pa
smerktas. P. Teilhard vartoja žo
dį “pasaulis” pirmąja prasme. Šį 
savo tikslą jis pasiekia, kaip jis 
pats pažymi, trimis etapais: “fi
zika” arba aprašymu pastebimo 
ir spėjamo visatos judėjimo; kos
minės dimensijos kristologija; 
mistika arba sugrįžimu prie ti
kėjimo apšvietos ir meile stipri
namos visatos.

Minties proveržis
Pirmasis etapas ypač stipriai 

žymus jo veikale “Le phėnomėne 
humain”. Tai yra mokslinis ir fi
losofinis apmąstymas.. remiantis 
eksperimentiniais mokslo duome
nimis. Jis tiki evoliucija, kuri jam 
yra mistinis raktas į egzistenciją, 
visatos gravitavimas į Dievą.

'Visatoje pirmiausia yra paste
bima medžiaga. Pastaroji yra 
“atominė”, nes mikroskopui, tele
skopui ar akiai ji rodo daugybę 
— “lietaus lašuose, smėlio grūde- 

. liuose, galybėj žvaigždžių, net mi
rusiųjų dulkėse”. Kita medžiagos 
savybė yra vienybė — kažkoks pa
slaptingas jungiąs veiksnys. Tre
čia medžiagos savybė yra energi
ja — “toji pirminė visatos me
džiaga”.

Pasak Teilhard de Chardin, yra 
dvi energijos rūšys: “tangentinė”

ANTANAS PAMITUVIŠKIS

arba mechaninė, instrumentais 
pasiekiama, esanti daiktų išorėje, 
ir “radiacinė” arba veikianti iš 
vidaus, traukianti į didesnį sudė
tingumą. Taip visa, pagal P Teil
hard, turi “išorę” ir “vidų”. Ta 
vidinė radiacinė energija yra evo
liucinė jėga, kuri verždamasi pir
myn, pagamino molekulę, celę, 
organinę gyvybę, nuo tvenkinio 
maurų iki žmogaus. Šis atkaklus 
veržimasis augštyn, “nežiūrint su
naikinimo, žiaurumo ir paslaptin
gumo, kurį slepia savyje”, yra, 
tarsi, vieno milžiniško organizmo 
slinkimas viena kryptimi — į di
desnį sąmoningumą. Bet evoliu
cija nesustoja prie sąmonės. “Vie
noje gerai apibrėžtoje srityje, pas 
žinduolius, kur gamta buvo pa
rengusi galingiausius smegenis... 
prasiveržia liepsna griežtai loka
lizuotam taške. Taip gimė min
tis”. Mintis — refleksija, ta są
monės galia atsigręžti į save, tu
rėti save objektu, neviėn pažinti, 
bet žinoti, kad žinai, — žmogų iš
kelia virš visų kūrinių ir jį perke
lia į visai naują sferą." Logika, ab
strakcija, protingas pasirinkimas 
ir išradimai, matematika, menas 
ir meilės svajonės yra išdava šios 
naujos galios. Gyvulys"pažįsta, ta
čiau nežino, kad žino; todėl jis ne
gali daryti pažangos. Tiesa, kad 
nuo instinkto iki mirties yra tik 
vienas šuolis, tačiau tas šuolis yra
milžiniškas, sudarąs esminį pri
gimties skirtumą, žmogus minties 
galios dėka tampa centru. Kartą 
atgręžtas į save tas psichinis cent
ras vienu ir tuo pačiu veiksmu 
veržiasi gilyn suvokdamas save ir 
išorinę tikrovę. Taip žmogus tam
pa asmenimi per asmenėjimo pro
cesą.

Šios naujos galios — minties 
atsiradimas nepanaikina vitalinių 
galių, kaip kova už būvį, maitini
mosi reikalas ir t.t. Visdėlto jos 
patiria perkeitimo procesą. Šiai 
transformacijai yra duotas homi- 
nizacijos terminas. Hominizacija 
gali būti aptarta kaip šuolis iš in
stinkto prie minties. Platesne 
prasme šis terminas vartojamas 
išreikšti didėjančiam sudvasėji- 
mui visų gyvulinių žmogaus galių.

Visatos sferos
žmogaus bei minties atbudi

mas paliečia gyvybę savo organi
nėj visumoj, susijusioj su visa že
mės planeta. Geologai skirsto že
mę zonomis. Barysfera — centri
nė yra metalinė supama uolėtos 
litosferos, kuri yra apsupta skys? 
to sluogsnio — hydrosferos ir at
mosferos. Prie šių keturių zonų 
mokslininkai dar prideda vadina
mą gyvą sluogsnį susidedantį iš 
mūsų globo faunos ir floros — 
biosferą. Su minties prasiveržimu 
atsirado “šalia ir virš augalų ir 
gyvulių pasaulio” nauja zona, ku
rią P. Teilhard vadina noosferą, 
“minties sluogsniu”, kuri yra

VIENAS ONTARIO VALDŽIOS 
SERIJOS PRANEŠIMŲ

TURIZMAS YRA
KIEKVIENO 
BIZNIS

Netiesiogiai iš turizmo pelnosi beveik 
kiekvienas Ontario gyventojas bendroje 
išlaidų sumoje, siekiančioje $425.000.000 
kasmet. Tiesiogiai pelnosi tie, kurie turi 
viešbučius, motelius, restoranus, krau
tuves ir kt.

Didžiosios atostogų vietovės 1962 m. 
turėjo gerą sezoną su kiekvienais metais 
vis didėjančiu atostogaujančių skaičiumi. 
Žemės ūkio produktų sunaudojimas kyla, 
pirkimas krautuvėse didėja, viešbučiai, 
moteliai ir restoranai taip pat pelnosi.

Kas liečia Department of Travel and 
Publicity operacijas, tai tiesiogiai paš
tu paklausimai iš galimų ir pramatomų 
atostogautojų pasiekė augščiausią rekor
dinį 418;524 skaičių. Tai 30.188 daugiau 
negu 1961 m. Turizmo biznieriai ir šalu
tinės pramonės šakos turėjo 8% daugiau 
pajamų iš atostogautojų. 5.285.568 auto-

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

“daug glaudesnė ir platesnės ap
imties, negu visos kitos zonos”. 
Su žmogaus atsiradimu, nežiū
rint menko anatominio pasikeiti
mo, turime naują erą. “Žemė ga
vo naują klodą; geriau sakant — 
ji gavo savo sielą”. Jei kitos pla
netos gyventojas, pajėgus anali
zuoti spinduliavimą psichiškai ir 
fiziškai, žvelgtų į žemę, tai “pir
mutinė charakteristika mūsų pla
netos būtų ne jūrų mėlynumas, 
ne miškų žalumas, bet minties 
spinduliavimas”.

Noosferą nestovi vietoje. Joje 
visa mūsų planeta rengiama di
džiuliam evoliuciniam šuoliui, ku
riam laikas baigia pribręsti da
bar. Centrinė brendimo vieta — 
Vakarų civilizacijos šalys. Iš tik
rųjų nauja žmonija pradėjusi 
tarpti per paskutinius 6000 metų 
apie Viduržemio jūrą. Neolitiniai 
pėdsakai esą jau išnykę, pradėjęs 
formuotis noosferos sluogsnis. Po 
ilgo brendimo atėjo pasikeitimo 
valanda. “Pirmieji žmonės matė 
žmonijos pradžią. Bus žmonių, 
kurie matys grandiozines pabai
gos scenas. Mums gi tenka garbė 
ir laimė gyventi kritiško noosfe
ros pasikeitimo fazėje. Kas daro 
mus skirtingus nuo kokių 4 ar 5 
paskutinių kartų, tai faktas, kad 
mes žinome, kokios srovės esame 
nešami — evoliucijos”. Evoliuci
ja nesanti akla, o tvarkomoji, sle
pianti savyje laisvės pradą, žo
džiu, mes esame atsakingi už jos 
ateitį.

Visatos slinkties
centras Omega
P. Teilhardo mistinė evoliucija 

turi tikslą — tašką už erdvės .ir 
laiko ribų, kuriame sueina visos 
evoliucijos linijos. Jis vadina tą 
tašką Omega (tikrumoje tai Die
vas), “kuris suima jas ir suvie
nija pilnai savyje”. Tas galutinis 
evoliucijos polius Omega turi bū
ti asmuo, nes žmogus, tolimiau
sias iki šiol iškyšulys evoliucijoj, 
žino, kad jis yra asmuo, “absoliu
čiai originalus centras, kuriame 
atsispindi visata nepalyginamu ir 
nepasekamu būdu”. Todėl Ome
ga yra didesnio asmenėjimo kryp
tis — “centrų Centras”, kurs ne
panaikina kitų centrų, bet yra 
“paskiras Židinys, šviečiąs viduj 
centrų sistemos”. Individuališku
mas labai skiriasi nuo asmenišku-
mo. Pvz. daiktas, atskildamas nuo 
kitų, individualizuojasi, bet tai 
darydamas jis įstringa daugybėn, 
netenka jungties, vienumo. Tuo 
tarpų asmuo eina priešinga kryp
timi — jungiasi su kitais. Jungda
miesi su kitais atrandame save, 
savo originalumą. Tas jungimasis 
reikalauja specialios energijos — 
meilės. Be įprastų meilės , rūšių 
P. Teilhard randa universalinę 
meilę, kuri evoliucinėj visatoj su- 
dėsto paskirus elementus. “Tai 
yra vienintelis pilnas ir galutinis 
būdas, kuriuo mes galime my
lėti”.

(Bus daugiau)

HON. BRYAN L. CATHCART

vežimiai įvažiavo su leidimais iš JAV į 
Ontario. Tai padidėjo 4.7% už praėjusius 
metus. Svarbiausia, tai sudaro 73.9% 
visų mašinų peržengusių Kanados—JAV 
sienos punktus.

1962 m. 860.526 turistai aplankė mūsų 
17 oficialių Reception Centres ir gavo in
formacijas bei reikalingą pagalbą. 224 
nauji turistų priėmimo bizniai su 2.008 
vienetais 1962 m. buvo pastatyti, prista
tymai padaryti 358 bizniams su 1.884 
vienetu. %-

Pagal Dominion Bureau of Statistics 
duomenis $550.000.000 užsieniečiai turis
tai išleido Kanadoje 1962 m. Virš $425. 
000.000 buvo išleista Ontario provinci
joje. Pridėdami turistų išlaidas iš kitų 
provincijų susidarome pramonę vieno bi
lijono dolerių, pramonę pateisinančią pa
ramą ir kooperaciją visų mūsų gyventojų.

DEPARTMENT OF TRAVEL AND PUBLICITY
HON. BRYAN L CATHCART HON. JOHN P. ROBARTS, Q.C. G. E. MOORE

MINIJTtt PRIME MINISTER DEPUTY MINISTER

Tėvas jėzuitas Teilhard de Chardin, kurio minčių nauju
mas yra sukėlęs didelį susidomėjimą.

Stasio Santvaro “Aukos taurė”
A. TYRUOLIS

“Aukos taurė” — penktoji mū
sų viduriniosios kartos poeto Sta
sio Santvaro lyrikos knyga, dedi
kuota žmonai ir anksti mirusiam 
sūneliui. Ta perankstyva mirtis 
bus buvusi ir šio rinkinio pagrin
dine priežastimi. Kančios taurę 
poetas transfigūruoja į aukos 
taurę, tuo būdu jieškodamas tvir
tesnio, būtent religinio, savo da
lios įprasminimo.

Rinkinys padalytas į 4 skyrius: 
Varpinės bokštai, Eilėraščiai apie 
Meisterį, Nerimo mylios, Dalios 
posmai. Pirmieji du pavadinimai 
išimtinai apima religinius eilėraš
čius, kiti du — įvairiu kitu mo- 
tyvų eiles.

Asmeninis skausmas, socialinės 
nelygybės, gimtųjų namų neteku
sio dalia — štai pagrindiniai šio 
poezijos rinkinio motyvai. Patrio
tinių motyvų, palyginus su reli-' 
giniais, yra mažiau, nors rinkiny 
apstu tėviškės prisiminimo atve
jų. Geros atramos patriotiniam 
motyvui duoda religinis.

Būdingiausi ir didesnio dėme
sio verti šiame rinkiny yra religi
niai eilėraščiai, Nedaugelio mūsų 
religinių poetų eilėj Santvaras i 
yra padaręs žymų papildymą iri 
būtent tuo metu, kai tėviškėj su 
kryžiais griaunama ir pati reli
gija-

Santvaro religiniai eilėraščiai 
plaukia, atrodo, ne iš kokio artis
tinio nusiteikimo ar pozavimo 
(kaip kartais atsitinka su nevienu 
visuotinės literatūros atstovu), 
bet iš atviros širdies jausmo, kaip 
šit:

Dieve mano, toj baisioj naktyj 
Tu parodyk nian i vilti kelią. — 
Kaip dangaus, taip žemės paslapty 
Leiski jausti ir regėti Tavo valia

(p. 13).-
Abejotina, kad tai būtų ir ko

kios literatūrinės įtakos išvada, 
nors panašiais žodžiais gieda ir 
Dantė, ir šv. Jonas nuo Kryžiaus, 
arba suskamba kuri mūsų giesmė. 
Tik paskutinis Avė Maria sekven
cijos eilėraštis su itališka antraš
te (Prega por noi) rodo autorių 
meniškai tampriau susijus su ita
liškuoju pasauliu.

Nors kartais sieloj kitas balsas 
šaukė “Tikėt nenoriu!”, nors kilo 
tokie sunkūs klausimai, kaip “Ko
dėl, o Viešpatie, Tu atimi iš mūsų 
viską, Ir žiedo už langų nėra”, 
bet pagaliau poetas įstengia pro
tą palenkti tikėjimui:

Nors krinta pelkėn erdvių paukštė 
pašauta,

Nors paslaptį būties sunku įminti, 
Nors verkia siela, lyg belaisvė 

prislėgta —
Tikiu aš Visagalio Dievo minti

(p. 26).
Eilėraščiai apie Meisterį sudaro 

atskirą ciklą, ir čia jaučiamas to 
paties motyvo nušvietimas iš įvai
rių aspektų, jaučiamas vidinis pa
sikartojimas, vieno eilėraščio ar
timumas kitam, nes į keturias ar 
penkias strofas sudedamas tas 
pats turinys, tik kitaip nušviestas.

šio skyriaus eilėraščiai turi 
daugiau socialinio prado. Pvz. po
etas meldžia ateiti kardinolą da
ryti tvarkos, kai “pertekę didžiū
nai vargo ir kančių negirdi”. O

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 $1.85

Toronto Prisikėlimo parapijos 
dešimtmečio koncertas

Toronto Pr isikėlimo parapija š. 
m. gegužės 26 d. ruošiasi savo kū
rimosi ir veiklos pirmojo dešimt
mečio sukakties paminėjimui.

šios šventės meninė kulminaci
ja pasireikš didingu koncertu, ku
riame bus išvesta į sceną 150 pa
rapijos dainininkų, sugrupuotų į 
vaikų, moterų, vyrų ir mišrių bal
sų chorus.

Ir kas gali nesidžiaugti maty
damas scenoje tokį gausų, tvar
kingą mūsų jaunimo chorą, kuris 
šį kartą pasirodys su naujomis, jų 
pačių vadovo kun. B. Jurkšo su
kurtomis, scenai paruoštomis dai
nomis: “Gėlių maršas”, kuriame 
mergaitės pardavinės Lietuvoje 
augančias gėles, ir “Malūnas”, ku
riame linksmas malūnininkas sku
bės malti grūdus, nes bus reika
linga “daug miltų pyragams būsi
moms po koncerto vaišėms ...”

Jeigu šių metų parapijos misi
jų agapėse vyrai gėrėjosi moterų 
choro menine programa, o mote
rys — vyrų, tai šį kartą galėsime

visi pasigėrėti šių dainos entuzias
tų atskirais pasirodymais. Mote
rys žada publikai padaryti “staig
meną”, o vyrams “atsirado pašau
kimas į vienuolius”, nes jie ruo
šiasi, talkinant sol. J. Liustikaitei, 
išpildyti “Vienuolių chorą” iš 
Verdi operos “La Forza del Des- 
tino”.

Pagaliau mišrių balsų choras 
išpildys visą eilę naujų," dar ne
girdėtų dainų, tarp kitų ir Mai
ronio “Nuo Birutės kalno”, ku
riai muziką parašė K. Kaveckas.

Koncerte dalyvaus plačiai pa
garsėjusi dainininkė J. Lihstikai- 
tė, o buvusiam choristui R. Stri
maičiui, šiuo metu studijuojan
čiam dainavimą, teks solo partija 
moterų choro dainoje “Mėlynasis 
Nemunėli”.

Iš anksto linkėdami visiems 
dainininkams ir jų nenuilstamam 
vadovui kun .B. Jurkšui geriau
sio pasisekimo, lauksime jų su ne
kantrumu pasirodant scenoje.

Parapijietis

Kultūrinėje veikloje
“AUŠROS” SUKAKTIS. Pr. mėnesį 

sukako 80 metų nuo to laiko*, kai Ra
gainėje, Prūsų Lietuvoje, pradėjo eiti 
“Aušra”. Pirmasis “Aušros’ numeris, 
nors ir datuotas kovo mėn., buvo iš
spausdintas ir išsiuntinėtas 1883 m, 
balandžio mėn. Liet. Enciklopedija nu-
rodo, jog dr. J. Basanavičius, gyvenęs 
tada Prahoje, gavo ji 1883 balandžio

didysis Sėjėjas gali paversti ne
apykantą į meilę. Tikima amžina 
teisybe ir amžinu teismu, kai “pa
minti pažadai ir tūkstančiai ap
gaulių rūstybe ir kančia Valdovą 
slegia” (p. 118). Pasaulio, o ypač 
tėvynės, padarytoms skriaudoms; 
ir neteisybėms atitaisyti neišski
riama ir karo galimybė (p. 47, 62, 
125).

Nors poetas ir nusimena, kad 
“gyvenimo sapnai ir viltys baigia 
griūti” ir kad “amžių kryžkelėj 
paklydę broliai nelaišvėja”, bet 
bendrai dėl tėvynės likimo jis 
puoselėja viltį, kad “pavasaris 
ateis”. Ir kai jo žemę alina “sve
tima, raji banda” ir dabar ne jo 
“regimi laukai”, jis pasitiki Di
džiuoju Ganytoju, kurs išves lais
vėn paklydusias avis.

Stipresnio reagavimo dėl “tau
tos, kurią pirkliai pardavinėja” 
jaučiama maironinio tembro poe
tiniuose . iššūkiuose, kaip švel
niam. kad ir be galo gražiam mo
tyve apie devynis brolius, kurie 
grįš vaduoti sesers.

Formos atžvilgiu rinkiny yra 
įvairių posmų eilių, bet daugiau
sia keturių ir penkių p'osmų ke
tureilių. Ypač mėgiamos penkių 
posmų, eilės, jomis galima ir lais
viau išsisakyti. Sonetas, tiesa, ne
mėgiamas, bet dantiškoji tercina 
pasilaikoma. Aplamai visas rin
kinys pasižymi itin geru poetiš
kumu; tradiciniame eiliavime ra
dęs nevieną svarų perlą kaikuris 
mūsų modernistas turės raustė 
parausti dėl savo “poezijos”.

Nemaža poetinių įvaizdžių auto
rius ėmė iš šv. Rašto, giesmiųA. 
(daugumas jo eilėraščių baigiasi 
malda). Bet neprastesni ir iš se
nosios mūsų mitologijos imti mo
tyvai, kaip šit:

žvaigždės, budėkit, gal jis danguj 
paklydo.

Pats ašen per visa nakti budėsiu
(p. 148).

Vietomis nevengiama ir realis
tinių įvaizdžių (pvz. laiko šunes, 
vėtra raganė ir kt.) šiaipjau švel-i 
nios poezijos išsisakyme. Yra ke
letas eilėraščių su tos pačios stro
fos pakartojimu ar su žodžio bei! 
minties pakartojimu toj pačioj 
eilutėj (tautologija). bet tokių at
vejų maža ir jie nespėja išblašky
ti poetinės koncentracijos.

Bendras įspūdis: Santvaro rin
kinys kupinas nuoširdaus poeti
nio išsisakymo, gražiai praturti
nančio mūsų poeziją už tėvynės 
ribų.

Stasys Santvaras, AUKOS TAU
RĖ. Penktoji lyrikos knyga. Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla; 
išleido Juozas Kapočius. 1962— 
Maironio metai. Viršelis dail. T. 
Valiaus. 152 psl.

19 d. Taigi, dabar sukako 80 metų nuo 
“Aušros” pasirodymo.

ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ OPEROS PA
STATYMAI Čikagoje davę nuostolio 
apie $3.000. Nuostolio buvę laukta, ta
čiau tiek daug nesitikėta, ypač todėl, 
kad visi bilietai buvę išparduoti. Pa
pjovusi scenos darbininkų unija, nusi
nešusi per $2.600. Mat, kiekvienam 
darbininkui reikėję mokėti po $11.80 į 
valandą. Be jų patarnavimo negalima 
gauti teatro patalpų. Orkestrui teko 
sumokėti $4.000. Pr. AL

VI LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKS
LO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS 
planuojamas 1964 m. Niujorke, Ford
ham un-te Darbo Dienos savaitgalyje 
— rugsėjo 5, 6 ir 7 d. Religinis kon
gresas nukeltas į 1965 m. Jau pakvies
ti sekcijų vadovai: prof. dr. A. Liuima, 
SJ, teologinei sekcijai, prof. dr. Br. 
Kasias — teisės ir ekonominių mokslų, 
prof. dr. Z. Ivinskis — istorijos; ki
toms sekcijoms vadovai dar jieškomi. 
Niujorke įsteigtas akademijos židinys, 
kurio vadovybę sudaro: pirm. prof. dr. 
VI. Jeskevičius, SJ, vicepirm. dr. Vikt. 
Gidžiūnas. OFM. sekr. prof. dr. A. Va- 
sys. Jiems pavesta organizuoti suva
žiavimas Niujorke. Dr. J. Girniui pa
vesta įsteigti akademijos židinį Bosto
ne, o dr. J: Meškauskui — medicinos 
mokslų sekciją Čikagoje. Suvažiavi
mo darbų IV tomas — apie 300 psl.— 
jau spaustuvėje, šį metraštį redaguoja 
prof. dr. A. Liuima, SJ. VI tomas, ku
rį sudaro paskaitos, skaitytos 1961 m. 
akademijos suvažiavime, buvo sure: 
daguotas Čikagoj ir persiųstas Ro
mon, kur gaultiniu paruošimu ir iš
leidimu rūpinasi prof. dr. A. Liuima, 
SJ. Numatoma išleisti lapkričio mėn.

ITALIJOS MOKYTOJŲ ŽURNALAS 
“Scuola italiana moderną” šiltai atsi
liepė apie Castelnuove leidžiamų lie
tuviškų knygų rinkinį Jaunimo biblio
tekos vardu. Primines sunkia tremti-
nių padėtį, žurnalo redaktorius kvie
čia Italijos mokytojus tokią drąsią ini
ciatyvą remti. Redaktorius pats pirma
sis pasiuntė 5.000 lirų auką. Kad ir 
smulkiom sumelėm, bet keli mokyto
jai atsiliepė. Vienos pradinės mokyk
los V-tojo skyriaus mokiniai sudėjo 
kuklias savo santaupas — 2.000 lirų

JUOZAS KAPOČIUS, Bostone, nese
niai išleidęs eilinį Liet. Enciklopedijos 
tomą, spausdina Lietuvos vietovių ap
rašymą — “Mūsų Lietuvą”, paruoštą 
Br. Kviklio. I šio veikalo tomas bus 
stambus, gerai iliustruotas pietrytinės 
Lietuvos dalies vaizdais bei įdomiais
žemėlapiais, šiame tome bus aprašytos 
šių apskričių vietovės: Vilniaus mies-

ir pasiuntė lietuviškajai Jaunimo bib
liotekai: Lietuvių darbą tremties jau
nimui ir ypač JB iniciatyvą įvertino ir 
Saleziečių Centro žinių agentūra ANS.

KARDINOLO CARLO SALOTU pa 
rašytoj Don Bosco biografijoj “Der 
Heilige Johannes Bosco” įdėta ir Cas- 
telnuovo fotografija. Vertėjas Castel- 
nuovo pristato kaip Don Bosco gimtąjį 
miestelį, bet maloniai primena vokie
čių skaitytojams, kad čia yra taip pat 
ir lietuvių saleziečių įstaiga, kurioj 
šiandien įsikūrusi lietuvių tremtinių 
gimnazija, pg.

DIONIZAS POŠKA: Mužik Žemaitii 
i Litvy. Poema. Chudožnik V. Jurkū
nas. Rusiškas vertimas žinomos že
maičių bajoro poemos. Kiekvienas pus
lapis iliustruotas V. Jurkūno medžio 
raižiniais. Leidinį išspausdino K. Po
žėlos — buv. “Spindulio” — spaustu
vė Kaune.

tas, Vilniaus, Vileikos, Maladečinos, 
Valažino, Ašmenos, Lydos, ščiutino, 
Gardino, Alytaus ir Trakų apskričių 
miestai, miesteliai, bažnytkaimiai, dau
gelis dvarų, kaimų, piliakalnių, miškų, 
upių, ežerų etc. Tai pirmasis šios rū
šies toks platus veikalas apie Lietuvos 
vietoves bei žemes. Iki šiam laikui su
rinkta per 500 rankraščio puslapių, pa
daryta per 700 gražiausių Lietuvos 
vaizdų ir žemėlapių klišių ir pradėti 
knygos laužymo darbai. Susilaukta ir 
tūkstantinio prenumeratoriaus, kuriuo 
yra Gertrūda ir Tomas Karai, gyv. 
Waukegano mieste, III; abudu jie pen
sininkai, senesniosios lietuvių kartos 
atstovai, daugelio tremtinių rėmėjai. 
Ta proga pratęsiamas ir prenumeratos 
telkimo vajus: užsisakiusieji dabar už 
kiekvieną didžiulį knygos tomą mokės 
tik po $10 vietoje numatyti! $15. Lei
dyklos adresas: 265 C Street, So. Bos
ton 27, Mass. Stengiamasi, kad I-sis 
tomas pasirodytų dar šią vasarą.

AUSTRALIJOJE IŠLEISTOJE KNY
GOJE “Contemporary Drawing” yra 
dviejų lietuvių dailininkų piešiniai: E. 

t Kubbos “Dark Declamation” ir H. šal- 
! kausko “Messenger Arriving”. Kitame 
Į leidiny “Sculpture” paskelbti lietuvių 
V. Jomanto ir T. Zikaro darbai. Kas 
3 mėn. pasirodančio literatūros žurna
lo ‘Meanjin Quaterly” kaikuriuos nu
merius pavesta iliustruoti lietuviams 
dailininkams H. Šalkauskui ir E. Kub- 
bai. 1964 m. kovo mėn. Sydnėjuje ren
giama trečioji dail. H. Šalkausko dar
bų paroda.

LITERATŪRA IR KALBA* Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Lietuvių Kal
bos ir Literatūros Instituto Darbai. VI 
tomas. Vilnius 1962. 494 psl.

Didesnę šio tomo dalį sudaro pa
skaitos temomis ‘Konferencijos šiuo
laikinės tarybinės lietuvių literatūros 
klausimais”. Stambus darbas P. Česnu
levičiūtės apie Lazdynų Pelėdos kūry
bą iki pirmojo pasaulinio karo.

Atsiųsta paminėti
Aidai, nr. 4, balandžio mėn. 1963 m. 

Turiny: dr. V. Mar., Komunizmo kova 
su religija Lietuvoje; K. Mockus, 
Augštesnioji mokykla JAV; J. Tininis, 
Mumija; A. Baltaragis, Numaironin- 
tas Maironis. Skyriai: literatūra, kny
gos ir žurnalai, mokslas, menas, reli
ginis gyvenimas, visuomeninis gyveni
mas, įvykiai. Numeris iliustruotas V. 
K. Jonyno, V. Igno, V. Balukienės, V. 
Petravičiaus, Pr. Lapės, A. Galdiko 
kūrinių nuotraukomis.

Skautu Aidas, nr. 4, balandžio mėn. 
1963 m.

East Europe, April 1963. A monthly 
review of East European affairs.

Blezdingėlės anapus Torenso 1963.
I balandžio. Ats. red. A. Kudirka, 30 
Hughes St., Mile End, S. Australia.

Citizen, nr. 2, April 1963. Dvimėne- 
sinis imigracijos ir pilietybės minis
terijos leidinys.

Mykolas Vaitkus, BALTIJOS GRA
ŽUOLĖ (Liepoja). Atsiminimai II. Ni
dos Knygų Klubo leidinys nr. 42. Lon
donas, 1963 m., 332 psl. Kaina — na
riams $1 minkštais viršeliais, $1.50— 
kietais; nenariams — $1.50 m. v., 
$2 k .v.

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

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

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

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442

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

• įvairūs kilimai,
• Naujausių madų sofos,
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai
• įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

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

s



Mann & Martel ud

2336 Bloor St. W
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, kietom 
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, vįena skola balansui, tuoj 
galima užimti.
ST. CLAIR — WINONA

$4.700 įmokėti, 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
VYČIO ŽINIOS Į dieni nuo 6.30 iki 8.30 v .v. Swansea 

Vėl pagerbti vytiečiai. Be anksčiau parke.
paminėtų, praėjusį ketvirtadienį buvo 
pagerbti bei apdovanoti jaunieji stalo 
tenisininkai — E. Sabaliauskaitė, V. 
Nešukaitytė, L. Gustainytė ir A. Kra
sauskas. Jaun. stalo tenisininkai yra 
laimėję Toronto arba Ontario meiste- 
rystes. Praėjusį šeštadienį antrą kartą 
buvo pagerbti jaun. krepšininkai — 
berniukai D. Jiems Church lyga įtei
kė taures ir laimėjimo ženklus. Taip 
pat buvo įteikta pereinamoji taurė ir 
vyru komandai, laimėjusiai Church 
lygos Intemediate B klasės pirmeny
bes. .

Lengv. atletikos treniruotės perke
liamos į pirmadienį ir trečiadienį. Jos 
vyks nuo 7 vai. vakaro Rennie parke.

Vyčio krepšininkės sudarė komandos 
pagrindą, kuri laimėjo pabaltiečių žai
dynėse I vietą. Komandoje žaidė: 
Prunskytė 32, Balsienė 49. Radzevičie
nė 19, G. Kalvaitytė 11, A. Kalvaity
tė 9, Supronaitė. A. S.

AUŠROS ŽINIOS 
Lengvosios atletikos treniruotės 

vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirta-

Pabaltiečių varžybos

DAUGIAUSIA LAIMĖJIMŲ LIETUVIAMS
š. Amerikos pabaltiečių sportinėse 

žaidynėse lietuviai laimėjo 4 pirmąsias 
vietas. Dvi dienas užtrukusiose varžy
bose praeitą savaitgali lietuviai laimė
jo 3 pirmas vietas krepšinyje ir 1 tink
linyje.

VYRŲ KREPŠINIO priežaismio var
žybose lietuviai nugalėjo latvius 74:68 
ir estus 115:69, o latviai Įveikė estus 
88:50. Baigminėse rungtynėse susitiko 
lietuviai ir latviai. Pradžioje kova bu
vo apylygė, tačiau i pabaigą latviai 
neįstengė atsilaikyti prieš ūgiu virši
jančius lietuvius ir pralaimėjo 111:82. 
Abi komandos nebuvo geriausių sudė
čių. Lietuviams trūko gerų gynėjų. Vy
rų komandos pagrindą sudarė Auš
ros žaidikai: Laurinavičius, Serafinas, 
Petraitis, Skilnikas, Sedlickas, Sobes- 
kis, Burkauskas, Viskantas, Kaunas, 
Germanas, Dirvonis.

JAUNIŲ VARŽYBOSE priežaismyje 
lietuviai įveikė estus 72:53 ir latvius 
58:49. Estams nugalėjus latvius 47:46, 
baigmėje susitiko lietuviai su estais.

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. 4-4993
21 Evelyn Crcs., Toronto 9, Ont., arba New Wasaga Beach

Extra[?Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namo, tarnui, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

DUNDAS — BROCK. $2.000 įmokėti, atskiras, dviejų augštų, 8 kambarių 
' dupleksas. Prašoma kaina SIO.OOO.
COLLEGE — RUSIIOLME RD. $8.000 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 modem us triplcksas 
po 6 kamb. augšte. Labai geras investavimas. Skubus pardavimas. Kai
na $36.000.

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 j garažą. Kaina $17.500.

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

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

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

Tel. RO. 2-8255
BLOOR — JANE

$4.990 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 vertas rim
to dėmesio.

Š. Amerikos pabaltiečių pirmenybė
se Aušros krepšinio komanda, papil
dyta Lituanicos Dirvoniu, Germanu ir 
Kaunu, šeštadienio rungtynėse nugalė
jo latvius 74:68 ir estus 115:69; sek
madienio baigmėje latvius antrą kartą 
įveikė 111:82. Žaidė: J. Laurinavičius 
6, 10, 25, L. Serafinas 29, 27, 21, E. 
Petraitis 6, 17, 18, P. Skilnikas 22, 31, 
21, B. Sedlickas 7, 20, 22, K. Grigaitis, 
A. Stonkus, Dirvoms, 0, 6, 3, Germanas
l, 4, 2, Kaunas 3.

Su dideliu pasisekimu praėjo Aušros 
rengtas “Pavasario balius”; dalyvavo 
apie 400 svečių, kurių didžioji pusė bu
vo jaunimas. Ypatinga padėka J. Balt
rušaičiui ir J. V. Margiui už nuolatinį 
parūpinimą loterijai vertingų fantų. 
Taip pat nuoširdus ačiū visiems talki
ninkams bei visiems savo atsilankymu 
moraliai ir finansiškai parėmusiems 
mūsų sportuojantį jaunimą.

VII-ji Aušros stovykla jaunimui 7-13
m. amžiaus bus nuo liepos 27 iki rug
pjūčio 11 d. Registruotis Prisikėlimo 
parapijos klebonijoje arba telefonu 
LE. 3-0621.

Po atkaklios kovos lietuviai paskutinė-f 
se minutėse užsitikrino laimėjimą 96: 
78 pasekme. Šiose rungtynėse mūsiš
kiams tikrai trūko patikimesnio dengi
mo. Sunkiai uždirbti taškai buvo pra
randami praleidus bent 2-3 priešo žai
dėjus. Torontiškiai turėjo progos ste
bėti pasigėrėtiną Burkausko žaidimą. 
Be jo komandoje dar žaidė: Pilčius, 
Jankauskas, Sobeskis, liekis, Norkus, 
Jurevičius, Zylė, Viskantas, Grigaitis, 
Staniulis ir Miknaitis.

LENGVIAUSIAI PASIEKTAS LAI
MĖJIMAS BUVO MOTERŲ KREPŠĮ-j 
NYJE. Čia lietuvaitės priežaismy su-Į 
dorojo estes 58:6 ir latves 51:18. Lat-i 
vėms įveikus estes 33:3, baigmėje susi
tiko lietuvaitės su latvėmis. Pergalė 
buvo užtikrinta nuo pat pradžios ir 
rungtynės baigėsi lietuvaičių laimėji
mu 41:7 (23:1). Moterų komanda bu
vo sudaryta iš žaidėjų, priklausančių 
4 klubams. Be to, komanda buvo su
stiprinta 2 Australijos lietuvaitėmis 
G. ir A. Kalvaitytėmis, kurios tik penk

TORONTO, Ont
GAUSUS MOTINŲ PAGERBIMAS
Apylinkės valdybos suruoštas Moti

nos Dienos minėjimas praėjo su ypa
tingu pasisekimu. Atidarė pirm. dr. J. 
Matulionytė, pasveikindama motinas ir 
minėjimo dalyvius. Invokaciją skaitė 
kun. F. Ažubalis. Irena Kairienė savo 
paskaitoje kėlė dėmesio vertas mintis: 
reikalą tėvams rūpintis drausmingu 
vaikų auklėjimu iš pat mažens, nes 
kitaip vaikai įsakinėja tėvams. Kas sa
vo vaikuose tautinio momento nepra
deda skiepyti pačioje jaunystėje, vai- 
kui Ūgtelėjus veik visada lietuviškasis 
auklėjimas būna pavėluotas. Prelegen
tė apeliavo į lietuves motinas ir tė
vus daugiau sudrausminti vaikus, kont
roliuoti juos, minėjimo metu neleisti 
jiems triukšmauti, bėgioti salėj ar val
gyti. Prelegentės kalba keletą kartų 
buvo pertraukta klausytojų nuoširdžiu 
pritarimu.

Meninėje programoje dalyvavo Šv. 
Jono Kr. par. jaunimo choras, vad. 
kun. B. Pacevičiaus, pasigėrėtinai gra
žiai išpildė paties dirigento dainų ir 
eilių sukurtą montažą “Tau skaisčią 
pavasario saulę”. Z. Orentienės klasi
kinio baleto lietuvaičių studija grakš
čiai išpildė Čaikovskio “Katytės”, “Ki
niečių šokį” ir Šopeno “Fantaziją”, 
šeštadieninės m-los mokiniai ir liet, 
vaikų darželio vaikučiai padeklamavo 
keletą eilėraščių. Programai vadovavo 
mokyt. V. Kubiiiūtė. Prie įėjimo į sa
lę abiejų kat. parapijų ir evangelikių 
moterys dalino programas ir viešnioms 
Įteikė po raudoną rožę. Bale buvo pil
nutėlė dalyvių. Prie durų rinkta aukos 
eilinėms išlaidoms padengti. Minėji
mas praėjo sklandžiai, neužtęstai ir 
tvarkingai. Visur jautėsi kruopšti ren
gėjų organizacija. Už tai pagarba apyl. 
valdybai ir ypač energingajai jaunosios 
kartos atstovei apyl. pirm. dr. J. Ma- 
tulionytei. A. • a '

KLK MOTERŲ DR-JOS ŠV. JONO KR.
PARAPIJOS SKYRIAUS SUS-ME 

įdomią paskaitą skaitė akių ligų spe
cialistė dr. M. Arštikaitytė-Ulickienė. 
Po paskaitos buvo parodytas filmas iš 
daktarės kelionių po Kanadą ir gražie
ji Kanados vaizdai. Skyrius reiškia 
nuoširdžią padėką daktarei ir jai tal
kinusiam dr. Morgan.

Skyrius pravedė naudotų drabužių 
vajų į Suvalkų trikampį. Iš viso pa
siųsta 50 siuntinių 50-čiai šeimų. Nuo
širdi padėka aukojusiems persiuntimo 
išlaidoms padengti: skyriaus globėjui 
gerb. kleb. kun. P. Ažubaliui už $120, 
S. Aušrotienei $1, Kl. Baliūnui $10, 
Vikt. Dailydei $5, K. Kaknevičiui $2, 
Vyt. Marcinkevičiui $10 ir X. $2. Iš 
viso aukų gauta $150.

Dėkojame drabužių davėjams, ku
rie nesigailėjo gana vertingų drabužių 
savo brolių gerovei. Ačiū Vyt. Mont
vilai ir J. Šulcui, padėjusiems aprai
šioti ir išvežti į paštą. Pagaliau visų 
didžiausia padėka tenka skyriaus na
rėms ir jų šeimoms — vyrams, nes at
liko didžiausią ir sunkiausią darbą.

tadienio vakare atvyko į Torontą.
Be jų komandoje dar žaidė: O. Ra

dzevičienė, D. Prunskytė, O. Balsienė, 
G. Uogintaitė, D. Simonaitytė, A. Gata- 
veckaitė, T. Supronaitė, D. Jonušaitė, 
A. Čiurlionytė.

BET GAL LABIAUSIAI DŽIUGI- 
NANTI PERGALĖ BUVO PASIEKTA 
TINKLINYJE, kuris visuomet būdavo 
latvių ir estų stiprybė. Lietuvaičių ko
manda, sudaryta iš Clevelando Žaibo 
ir Čikagos Neries žaidikių priežaismy 
įveikė latves 2:0 ir su estėmis sužaidu- 
sios lygiomis 8:15 ir 15:4 pateko į baig
mę, kurioje po įtemptos kovos nuga
lėjo estes 2:1 (11:15; 16:14; 15:11). 
Komanda tikrai reprezentacinis viene
tas — netik savo žaidimu, bet ir išvaiz
da. Tai vis trenerio R. Babicko nuo
pelnas. Tačiau "dėl paties žaidimo iš 
pralaimėtojų pusės girdėjosi tokie ko
mentarai: turi puikią techniką, bet 
trūksta agresyvumo, fizinės jėgos ir 
judėjimo aikštėje. Žaidė: L Besperai- 
tytė, K. Gelažiūtė, A. Barzdukaitė, R. 
Staniušytė, E. Vadopalicnė, T. Pruns
kytė, O. Blandytė, D. Jurevičiūtė, D. 
Maskoliūnaitė, D. Dambrauskaitė.

GERAI SUŽAIDĖ IR MŪSŲ TINK- 
LININKAI, tačiau negalėjo atsilaikyti 
prieš estus ir latvius. Mūsų komando
je žaidė: A. Penkauskas, T. Lapinskas, 
A. Blandis, A. Bakanavičius, K. Rim- 
kūnas, B. Antanaitis, V. Motiejūnas. 
Komanda buvo sudaryta iš žaibo ir 
Neries žaidikų. Pirmą vietą laimėjo es-
tai, baigmėje įveikę latvius 2:0. Jau
nių tinklinyje tesivaržė latviai su es
tais. Estai laimėjo rungtynes 2:0.

SILPNIAUSIAI PASIRODYTA STA
LO TENISE. Vyrų komanda pralaimė
jo latviams 5:2 ir estams 5:4. Prieš 
estus teko žaisti dviese ir 3 taškai bu
vo atiduoti veltui. Vienetuose Pr. Gvil
dys pusbaigmėje įveikęs latvį Eich- 
walds, baigmėje pralaimėjo irgi latviui 
Zulps. Moterų pusėje I vietą laimėjo 
latvė Adminis, II — irgi latvė Maren- 
ko, III — E. Sabaliauskaitė ir IV — 
V. Nešukaitytė. Geresniam pasirody
mui trūko pajėgesnių stalo tenisinin
kų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių 
negalėjo į šias žaidynes atvykti.

žaidynės praėjo sklandžiai ir įdomiai 
ir kartu teko pasidžiaugti mūsiškių lai
mėjimais.

Sekančios pabaltiečių varžybos, ap
imančios vasaros sportą, įvyks liepos 
mėn. Čikagoje. Kanados pabaltiečių 
varžybos nukeltos į rudenį. A. S.

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 Į kiek
vieno šėrininko asmeninę sąskaitą 
ir užskaityti sekančiam naujam 
Šerui. B-vės valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, ypa
tingai iniciatoriams — STELAI ir JUOZUI STUKAMS, už suruoštą 
mūsų dešimties metų vedybinio gyvenimo sukakties pobūvį — staig
meną. Taip pat mūsų gili ir nuoširdi padėka už gražias dovanas.

Visų mūsų bičiulių parodytą nuoširdumą visada lydės mūsų 
gilus dėkingumas.

Marytė ir Stepas Pctrylos

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui

A. A, ZENONUI NORVILUI, 
reiškiame nuoširdžią padėką Delhi Sv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. dr. J. Gutauskui už lankymą ligoje, suteikimą Sv. Sakramentų 
ir palydėjimą į kapines.

Taip pat giliausia mūsų padėka Delhi • Tillsonburgo. Hamiltono, 
Londono, Toronto, Ingersoll, vietiniams Woodstocko lietuviams ir kitų 
tautybių velionies draugams, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
gėles, pareiškusiems užuojautas ir palydėjusiems į kapines.

Esame nepaprastai dėkingi už Jūsų visų parodytą nuoširdumą 
mūsų skausmo valandoje.

Nuliūdę: duktė, žentas, anūkai

Velykų proga, soc. reikalų sekcija, 
vad. V. Steponaitienės, aplankė 24 lie
tuvius: sergančius ligoninėse, senelius, 
į vargą patekusius ir įteikė kuklias 
dovanėles. Kristaus karsto gėlėms su
rinkta aukų $36.50. Aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Skyriaus vadovaujama, visą žiemą 
veikusi sekmadienių kavutė parapijos 
salėje, uždaryta vasaros sezonui. De
šimtukai drauge sudėjus davė nema
žą įnašą į skyriaus iždą. Tai įgalino 
mūsų skyrių ryžtis imtis didesnių dar
bų. Už tai garbė ir padėka tenka se
najai valdybai, ypač pirm. O. Eižinie- 
nei, visoms narėms, dirbusioms ir at- 
nešusioms pyragus bei kitką. Atskira 
padėka tenka B. Manglicienei, kuri 
(naujai valdybai perėmus) dirbo 
kiekvieną sekmadienį.

Šiuo metu skyrius ypatingos veik
los nepramato, išskyrus sk. narių su
sirinkimą ir ruošiasi vasaros atosto
goms. Sk. v-ba

Vitas Vaitonis su žmona Lidija 
persikėlė gyventi į Čikagą.

Apie Vilnių savo Įspūdžius pa
sakoja studentai radijo programoj 
“Count Down, Young Canadians”. 
Viename Vilniaus restorane jie 
paprašę “pie”. Padavėja pasakiu
si, turinti jo, bet atnešusi... ba
naną.

Ateitininku žinios
NEPAPRASTAI KONFERENCIJAI 

JAU PASIRUOŠTA. , Yra iškilusių 
svarbių reikalų, kurie reikalingi per
svarstymų ir galbūt pakeitimų Federa
cijos konstitucijoj. Galimas dalykas, 
kad konferencijos metu bus renka
mas ir Federacijos vadas. (Plačiau 
žiūr. pasikalbėjimą 3 psl. su prof. S. 
Sužiedėliu).

TORONTO ATEITININKAI SEN
DRAUGIAI šią savaitę gaus valdybos 
laiškus, raginančius sumokėti nustaty
tus mokesčius. Prašome neuždelsti ir 
savo ateitininkišką pareigą atlikti. Be 
nario mokesčio, šiais metais dar yra 
nustatytas $1 konferencijos mokestis 
ir $2 išrinktų atstovų kelionei. Prašo
me mokesti pasiųsti kuopos ižd. V. 
Aušrotui.

APIE REGISTRACIJĄ Į STOVYK
LĄ žiūr. informaciją bendrojoj Toron
to kronikoj.

Lietuvių studentų žinios
FINIS SEMESTRI — STUDENTŲ lūkanų. Baigęs mokslus, turėtų grą- 

ŠOKIAI bus gegužės 18 d., šeštadieni, 
Springhurst vasarvietėj, šv. Jono Kr. 
parapijos salėj. Informacijų teikia 
stud, s-gos valdybos pirm. G. Beres
nevičius LE. 1-1432. Stud, valdyba

STUDENTŲ VASAROS STOVYKLA 
šiemet Įvyks prie Areal Lake, Pa. rug
pjūčio pabaigoj ir rugsėjo pradžioj. 
Ruošia studentai ateitininkai. Visi, ku
rie pernai stovyklavo “Dainavos” sto
vykloj prie Detroito tebeturi gerus pri
siminimus. Skautai, jubilėjinę stovyk
lą ruoš rugpjūčio mėn. Cape Cod.

IRENA ANTANAVIČIŪTĖ, studi
juojanti Hamiltono un-te, gavo $1.500 
premiją už gerą mokymąsi.

MAŽAS % BAIGIA MOKSLUS. Ka
nadoj nuo 12 iki 14% jaunuolių (teen) 
baigia gimnazijas, 9% eina Į un-tus ir j 
tik 6% juos baigia. Reikia pasidžiaug-l 
ti, kad liet, jaunuolių daug didesnis; 
% eina ir baigia mokslus.

DAUGUMA TORONTO UN-TO stu
dentų jau baigė visus egzaminus. Tik 
kaikurių fakultetų studentai dar tebe
dirba. Liet. studentų būstinė vėl pil
na studentų linksmais, bet išbalusiais 
veidais. Visi gerai pasėdėjo prie kny
gų. Naujas rūpestis — susirasti vasa
ros darbus.

DU NAUJI LIETUVIAI GYDYTO
JAI. Šiemet TU medicinos fakultetą 
baigė G. Girdauskaitė ir Vyt. Micke
vičius. Dr. G. Girdauskaitė išvyksta 
vienam mėnesiui į Vankuveri atostogų. 
Grįš tik birželio pradžioje. Dr. Vyt. 
Mickevičius yra Kanados kariuomenės 
stipendininkas ir turbūt greit užsivilks 
kapitono uniformą.

DAR KARTĄ PRAŠOMI visi šiemet 
baigę augštuosius mokslus Kanadoje 
atsiųsti “Tž” savo fotografijas ir gy
venimo aprašymą.

LIET. STUDENTŲ RĖMĖJŲ Būre- 
lio valdyba savo posėdyje priėjo išva
dos, kad Toronte turėtų veikti jungti
nis studentų stipendijų fondas, kuris 
sušelptų tikrai reikalingus studentus 
materialiai, duodamas paskolas be pa

Lietuvių skautų 
veikla

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: $100 — A. Piioplys 
ir Delhi apyl. surinkta per p. Treigie- 
nę; $25 — Ontario gydytojų ir dantų 
gydytojų dr-ja; $10 — J. Adomavi
čius; po $5 — J. J. Pikčilingiai, P. Ei- 
dukaitis; po $3 — E. Denis, dr. E. Nor
vaišienė. Iš p. L. Riekevičienės aukų 
lapo $25 236 SLA kuopa; $5 —— J. Va
latka, po $2 — J. Morkūnas, L. Ba- 
leišis, J. Tamulionis, A. Pulkys, V. Ci
bulis; $1 — keturių metų D. Jokubai- 
tytė. Tėvai aukoję ir surinkę nemažiau 
$100 aukų: V. Dailydė, B. Abromaitie- 
nė, A. Stepaitienė. Visiems aukotojams 
nuoširdus skautiškas ačiū.

S. F. MOCKUS IR INŽINIERIAI 
ps. G. ŠERNAS IR s. P. ČEPONIS bu
vo nuvykę i Bracebridge; įstaigoje pa
tikrino stovyklavietės dokumentus ir 
kaimyninių sklypų planus. Po to nuvy
kę į stovyklavietę padarė gręžimus, 
tikrindami žemės struktūrą įrengimui 
sanitarinių priemonių. Taip pat paim
ta vandens analizei ir tartasi su trak
torininku dėl pirmųjų darbų bei ke
lio nulyginimo.

MATININKAS AL. TARVYDAS ge
gužės 17 d. pažadėjo vykti į stovykla
vietę ir padaryti visus reikalingus ma
tavimo ir kelio planus.

NAUJIEJI STOVYKLAVIETĖS ME- 
CENATAI, elektrikai J. Barakaūskas 
ir p. Kondrotas pažadėjo sutvarkyti 
visus elektros įvedimus ir įrengimus. 
Tai pirmieji ir sveikintini naujos sto
vyklavietės mecenatai.

TĖVU IR STOVYKLAVIETĖS FON
DO VALDYBOS su inžinieriais posėdy
je aptarti visi stovyklavietės bei jos 
pastatų planai ir vajaus suaktyvinimas 
per gegužės mėnesį.

S. VYT. JOKŪBAITIS, Clevelando 
skautų tuntininkas, lankėsi Toronte at
stovaudamas pabaltiečių sportinin
kams. Turėjo pasitarimą ir su Ramby- 
no tunto vadovais.

JŪRŲ SKAUTŲ TĖVŲ INICIATY- 
VA sušauktas jūrų skautų tėvų ir Ram- 
byno tunto vadovų susirinkimas priėjo 
vieningos nuomonės, kad: 1. jūrų skau
tai ir toliau lieka LSB Rambyno tun
te; 2. turi būti paskirti jūrų skautų 
vadovai; 3. suaktyvinti jūrų skautų 
veiklą; 4. tėvai po kurio laiko išsirinks 
jūrų skautų tėvų atstovus, kurie padės 
ir rūpinsis jūrų skautu reikalais.

KRIVŪLĖS nr. 1 1963 m. balandžio 
23 dl žiniomis j.v.s. B. Stundžia pasi
traukė iš LSB ir LSS-gos.

žinti stipendijų fondui.
Konstatuota, kad dabar stojantieji 

studentai į augštąsias mokyklas pra
džiai visad turi ir jų tėvai pajėgūs ma
žiau ar daugiau pridėti. Tačiau dalis 
jaunimo, kurie baigia gimnazijas ir ne
drįsta stoti į un-tą, nes jų šeimos eko
nominė būklė yra bloga, ir žino, kad 
tėvai nieko negali padėti.

šios rūšies neturtingiesiems jaunuo
liams stipendijų fondas ir galėtų pa
dėti mokslą tęsti.

LIETUVIAI MOKINIAI greitai iš-
moksta anglų kalbos pradžios mokyk
lose. Tai rodo statistiniai duomenys iš 
Toronto viešųjų pr. mokyklų. 1961 m. 
buvo tyrinėta 9-oj mokykloj ir ap
klausta 11.273 mokiniai, nepakanka
mai moką anglų k. Tai sudaro 15% 
visų Toronto pr. m-los mokinių. Ras
ta, kad anglų k. nepakankamai moka: 
45,13% italų, 10,27% vokiečių, 6,42% 
graikų, 5,11% ukrainiečių, 5,32% len
kų, 1,30% estų ir t.t. Lietuviai moki
niai priklauso grupėms, kurios nesu
daro nė 1%. Apklausinėjimai apėmė 
daugiausia tuos mokinius, kurie atvy
ko Kanadon 1956-1960 m. Yra betgi 
ir Kanadoj gimusių, kurie nepakanka
mai moka anglų k.: italų 39,76%, uk
rainiečių 15,9%, lenkų 8,16% ir kt. 
Tarp lengviausiai išmokstančių anglų 
k. pažymėti: lietuviai, estai, latviai, 
rumunai, japonai, arabai, ukrainiečiai, 
vokiečiai ir kt.

KANADOS UNIVERSITETŲ UŽJŪ
RIŲ TARNYBA veikia ir Toronto un- 
te. Adresas: Canadian University Serv
ice Overseas — CUSO Toronto Com
mittee, 47 Willcocks St., Toronto 5, 
Ont. Komitetas priima savanorius stu
dentus i užjūrių tarnybas, panašias 
kaip JAV “Peace Corps”. Gegužės 15 
d. išskrenda į P. Ameriką šie studen
tai: D. Beer, D. McDermott, Virginia 
McHale. Pirmieji du dirbs vienerius 
metus, trečioji, medicinos stud., tik 
vasaros mėnesius. Atlyginimai nėra di
deli, bet studentai gauna progos pa
žinti svetimus kraštus.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

■ - > - .......................... •-. . . . .

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4404 a 
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 — RONCESV ALLES, 
$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.

LONDON, Ont.
L. BENDRUOMENĖS VALDYBOS i 

RENGIAMAS VAKARAS — ŠOKIAI į 
ne šį penktadienį—gegužės 17 d., kaip ; 
anksčiau buvo skelbta, bet ŠĮ ŠEŠTA-; 
DIENI — GEGUŽĖS 18 D. Visi apy
linkės tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Apyl. v-ba

Ligoniai sumokėjo vyriausy
bei per metus $11 mil. vien mo
kesčių pavidale. Daromi žygiai, 
kad tie mokesčiai būtų panai
kinti.

PRIVATUS KORTŲ 
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.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholnic Rd. — tripleksas, atskiras, 
beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (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, virš $12.000 metinių pa
jamų, atskiras, mūrinis namas, 
šilto vandens šildymas, su bal
dais, dauguma nuomininkų gyve
na ilgus metus.

SWANSEA — BUNGALAS. $2.500
VE. $5.000 įmokėti, 17 mylių nuo 

Toronto, keistų į miesto nuosa- 
jmokėti, mūrinis. 5 dideli kamba- vybe, išdirbtas biznis, geras jtai- 

riai, 1 skola balansui, arti Bloor. symas, arti ežero.
Tarime krautuvių, termų, vasarviečių, hoteliu, motelių įvairiose vietose ir 

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

Vyt*. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius

BABY POINT
$4.000 įmokėti, gražus 6 kambarių 

atskiras namas, karšto van
dens alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Prašo 
$17.900.

INDIAN RD. — BLOOR
$10.000 įmokėti, puikus 11 kamba

rių (centre bąli) namas. 
Karšto vandens šildymas. 3 
vonios, 4 kambariai pirmame 
augšte. Viena skola balansui. 
Prašo $28.000.

MIMICO — LAKESHORE RD.
$8.000 įmokėti, 6 butų apartamenti

nis pastatas, tik 4 metų senu
mo. Karšto vandens šildy
mas. $8.616 metinių pajamų. 
Našlė anglė parduos arba 
keis į 6-8 kambarių namą.

KINGSTON’ RD.
$18.000 įmokėti, 24 butų apartamen

tinis pastatas, visi butai vie
no miegamojo. Rinktiniai be
vaikiai nuomininkai. Visuo
met pilnai išnuomotas. $27.- 
660 metinių pajamų. $4.500 
gryno pelno, apmokėjus vi
sas išlaidas, įskaitant ir mor- 
gičių mokėjimus.

EGLINTON — KEELE
$20.000 įmokėti, 34 butų tik 5 metų 

senumo. Visuomet pilnai iš
nuomotas. $38.262 metin. pa
jamų. Savininkas nori sku
biai parduoti. Labai žema pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE
$25.000 Įmokėti, 21 butas Kingsway 

- Royal York rajone. Gražus 
pastatas, geriausiam vakarų 
Toronto rajone. $28.000 me
tinių pajamų. Visas išnuomo
tas. $6.500 gryno pelno i 
metus/ t*

PARKDALE RAJONE
S40.000 Įmokėti, 48 butų modernus 

apartamentinis pastatas. Bal
konai, keltuvas ir kiti nau
jausi įrengimai. $64.000 meti
nių pajamų. 15% už inves
tuotus pinigus, plius numo- 
kėtų morgičių suma.

SCARBORO
$30.000 įmokėti, 29 butai. Balkonai, 

keltuvas, recreation kamba
rys ir kiti naujausi įrengi
mai. $38.500 metinių pajamų. 
Parduos’ už mažiau negu kai
navo pastatyti.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

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 klijcntams. 
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-
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Nauji gyvulių inteligencijos rodikliai
Zoologas prof. Portmann iš

dirbo būdą gyvulių inteligencijai 
apskaičiuoti. Jo metodo esmę su
daro apskaičiavimas dydžio ir svo
rio tos smegenų dalies, kuri val
do augštesniąsias organizmo 
funkcijas (išvidini gyvenimą, šei
minius jausmus ir kt.), ir nustaty
mas tos smegenų dalies santykio, 
proporcijos, kuri “valdo” grynai 
fiziologines funkcijas, kaio kvė
pavimą, miegą, virškinimą ir pan. 

Prof. Portmann savo tyrinėji
mų rezultatus išreiškia skaitme
nimis bei punktais. Juo gyvulys 
gauna daugiau punktų, juo jis yra 
“protingesnis”, ir juo mažiau, juo 
jis yra “kvailesnis”. Štai kaikune 
prof. Portmanno tyrimų duome
nys: žmogus gavo iš Portmanno

inteligencijos rodiklį 214. Tai 
augščiausias inteligencijos laips
nis pagal atitinkamos smegenų 
dalies dydi ir svorį, palyginus ją 
su vegetacine smegenų dalimi:

Antrą vietą po žmogaus užimą 
ne beždžionė, kaip darwinistai tei
gia, bet delfinas, kurio inteligen
ciją jau seniau zoologai buvo pa
stebėję. Portmann delfinui duoda 
195 punktus. Kiti gyvuliai gauna 
tokius inteligencijos rodiklius: 
dramblys — 150, Į žmogų panaši 
beždžionė — 63, zebras — 38, la
pė — 28, o hipopotamas tegauna 
iš Portmanno “kvailumo” rodikli 
— 18 punktų.

Sunku pasakyti, ar Portmanno 
teorija moksliškai teisinga, bet ji 
Įdomi.

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

stočių, garažų, motelių, Įvairių biznių ir

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

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 TeL 2337

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ... ...

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

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik IV2.%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandėję.
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.

TELEVISION-RADIO-H fwF I Service — Dirbtuvė

Tel. 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 
ir taisomos.'
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas Si. VV.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

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, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eieura varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

i VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIU
i BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

Skaitytojai pasisako
UETUVIŲ AKADEMIKŲ 

ORGANIZACIJA
“T. ž.° buvo rašyta, kad organizuo

jasi Toronto akademikai. Tai sveikin
tinas reiškinys, kurį pats gyvenimas 
išstūmė į paviršių. Jau turime nebe
toli šimto Toronto augštasias mokyk
las baigusių, o dar nemažas būrys yra 
baigę kitus Europos ir Amerikos uni
versitetus. Gi Lietuvoj baigusiųjų 
vien Toronte galima būtų priskaity- 
ti kelis šimtus. Kam daugiau duota, 
tas turi daugiau ir duoti. Milijonie
rius — milijonus, eilinis žmogus — 
dolerį. Dažnai gyvenime būna kitaip.

Akademikai lietuvių tautai daug 
skolingi, nes daug iš jos gavo. Jie yra 
pašaukti savo tautą pirmoj eilėj ves
ti į šių dienų kultūros laimėjimus. 
Lietuvių akademikų uždavinys būtų 
sudaryti geresnę opiniją apie mūsų 
tautiečius ir aplamai lietuvių tautą. 
Jie turėtų palaikyti ryšius su augš- 
tais šio krašto pareigūnais, įtakingais 
asmenimis, kurie turi svorį krašto vi
duje ir tarptautinėj arenoj ir gali pa
judinti Lietuvos klausimą mums pa
geidaujama linkme. Kitas svarbus lau- 

• kas, tai anglų k. išleistos knygos sve
timtaučių ar net ir savųjų, kurie ar
ba apjuodino lietuvius, arba nepilnai 
juos nušvietė. Man teko perskaityti 
kelias Kanadoj ir Amerikoj išleistas 

’enciklopedijas ir kelias Kanados is
torijos knygas. Visur apie lietuvius 

■nedasakyta, perkreipta, nėpaduotos 
žinios, kokios turėtų būti parašytos. 
Visur stoka lietuvio šaltinio. Beskai
tydamas apie lietuvius, kartais pagal-1 goginių tyrimų stotis bei mokykla.

.voji, ar ištikrųjų mes esame kultūrin-; 2. Ar Dostojevskio tėvai gyveno 
i gi pasaulio arenoj, ar toli esame pa-! Kaune?

ma. Tuomet būtų lengviau viskas iš
taisyti, papildyti.

Mano nuomone, kiekvienas akade
mikas lietuvis turėtų atiduoti duoklę 
savo tautai, nedingti be pėdsako, kad 
gyvenęs.

Daug darbų tarptautiniuose lietu
vių laukuose 
kos, proto ir 
tik diplomais

laukia, akademikų ran- 
širdies. Gana džiaugtis 
ir doleriais. J. K.

B R A V O !
Už “Vadovybių pasitarimai 

sitarimų”. Kun. L. Jankus
iš Niujorko

be su-

SAVANORIŠKA PABAUDA
Laikraštį prenumeruoju nuo pat jo 

išleidimo ir niekada nesu pavėlavęs 
prenumeratos sumokėti, o dabar atsi
tiko turbūt iš mano apsileidimo. Tai už 
tai pats save nusibaudžiau vieną do
lerį, kuris bus redakcijai kaip auka.

Jei visi pavėlavusieji pasektų ma
no pavyzdžiu, mūsų “Tėviškės Žibu
riai” galėtų dar gražiau klestėti.

Su pagarba V. Mikšys 
Priedas: čekis 6 dol.

PAAIŠKINIMAI J PAKLAUSIMUS
Skaitytojas J. P. klausia:
1. Ar Tolstojus, rašytojas, grafo 

sūnus, gimęs Lietuvoj, Jasnaja Pola- 
na dvare netoli Vilniaus?

Ats. L. Tolstojus yra gimęs Rusijoj, 
Jasnaja Poląna sodyboj, 12 km. nuo 
Tūlos miesto. Buvusiame rašytojo dva
re dabar įrengtas muzėjus ir peda-

. žengę nuo čigonų, nes apie juos pa- 
' saulis kartais daugiau žino.
Į Visoms enciklopedijoms, istorijų 
Į autoriams reikia pasiųsti geras in
formacijas apie lietuvių tautą. Šio 
kontinento mokslo vyrai turėtų su
daryti sąrašą knygų svetimomis kal
bomis, kur apie lietuvių tautą rašo-

Ats. Turhmi šaltinių žiniomis, rusų 
rašytojo F. M. Dostojevskio protė
viai XVII š. iš etnografinės Lietuvos 
atsikėlė į Ukrainą. Taip mano Dosto
jevskio duktė savo atsiminimuose, ty
rinėtojai K. Močiulskij ir H. Troyat. 
Ar rašytojo Dostojevskio tėvai gyve
no Kaune, neturima žinių. Red.

Pasiruošimas ateičiai

Naujuose plotuose nauji ir keliai
(Atkelta iš 3 psl.) . demagogiškai kovoti su priešin- 

principų, visuomeniškumas, ap- gomis partijomis (pig. At. ideol. 
ima ir politinį, atžvilgi. Tuo klau- 50).
simu yra gairės “Ateitininkų ide- Tai buvo nurodyta dar 1925 m., 
ologtjoje” (1933) ir išsamus svarą-- normaUom partiju veikimo sąly- 
tynias bt. Šalkauskio Visuomem- ... r . .. o ." 
niame auklėjime” (1932). Gilia: g°.m Lie “Y°.s v^stybeje. Svetur 
mąstysena pagrįsti teigimai nė Pohtimų grupių tarpusavio 
šiandien nėra atgyvenę Iš ju aiš- i znaibymasis yra dar labiau be- 
ku, kad reikia skirti pedagogini 
ugdymąsi politiniam veikimui ir ” M 
praktinį lavinimąsi partijoje.

labiau pabrėžia nepakankamą iš
siugdymą kultūringam politiniam

ŠYPSENOS
Kapitalizmas

Kas yra kapitalizmas?
— Tai menas pasidaryti tur

tingu, nepakliūnant i kalėjimą.
Politika

— Tik vienas iš tūkstančio su
pranta pasaulinę politiką.

— Negali būti, tai kodėl aš 
juos taip dažnai sutinku?

Kapitonas ir admirolas
— Mano šeimoje tvarka, kaip 

laive: aš esu kapitonas, tik visa 
bėda, kad vedžiau admirolą ...

V Krankti į2&7S į partinį veikimui, šios žmogiškojo netobu- 
darbą, gana dažnai “jauno politi-i apraiškos pastebimos ir 
ko lavinimasis... užsiskleidžia ateitininkuose. Del partines ne
partiniame ekskliuzyvizme, o do- negalima visai įsveng-
rinis auklėjimasis pasidaro auka J1, tppties ir jėgų skaldymo. Kul
to partinio oportunizmo, kuris j ^rmis darbas, kuris tiesioginiai 
stengiasi pateisinti visas priemo- nepriklauso politinei akci
nes, regimai naudingas partijos bendroje talkoje butų žymiai 
tikslams” (Vis. aukl. 73). Kad bū- ■ tikslmgesms ir nasesms. 
tų galima to išvengti, “Ateitinin- Ateitininkai visdėlto tebėra sai
kų ideologijoje’’ buvo numatytą tas ir pastogė, kur susieina skir- pakviestas i pobūvi, šeimininkas

Ateitininkai visdėlto tebėra sai-

Kalbu su žmona
— Atsiprašau, aš noriu pasi

naudoti telefonu. Jūs laikote ra
geli 20 minučių ir nieko nesakote!

— Aš kalbu su savo žmona.
Nenori susipažinti 

Rašytojas Mark Twainas buvo

keletas ugdomųjų priemonių: pa- tingos politinės minties reiškėjai,-pasiūlė susipažinti‘su kitoje sa- 
laikymas savo gyvenime parla- į jeigu nėra tiek susišnairavę, kad liono pusėje stovėjusiu vyru, 
mentarinės drausmės, pratinima- vienas antro lenkiasi. Amerikoje į 
sis pagerbti nuomonių bei inicia- brendęs jaunimas jau pasižymi 
tyvos laisvę, ugdymas savyje prie- didesne tolerancija ir reiškia ne- 
šingumo demagogijai, studijavi- į pasitenkinimą vyresniųjų ateiti- 
mas įvairių partijų programų, įsi-1 ninku partiniu nesutarimu. Tai 
gijimas pažiūros, kad partijos la-! rodo ir pasisakymai anketoje, 
biau turi specializuotis pagal at-į (Atsakymai į kitus klausimus — 
skirus politinius uždavinius, o ne | sekančiame UTŽ” nr. Red.).

— Aš nenoriu su juo susipa
žinti, — pareiškė Twainas.

— Kodėl? — nustebo šeimi-

OPTIMISTŲ KONFERENCIJA

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrenginiai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 Humberview Rd.. Toronto.

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

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

(Atkelta iš 2 psl.) 
išdirba planus būsimos išlaisvin
tos valstybės demokratinei struk
tūrai.

Prieš partijų reikalingumą išei
vijoj kalbėjo kiti du.

P. Balčiūnas: Kanadoje politi
nės partijos turi ką valdyti, mes 
gi — ne. Lietuviškosios partijos 
nepriima naujų idėjų, už tai jau
nimas jomis ir nesidomi. Politi
nės varžybos kartais reiškiasi ašt
rokai. Tektų mokytis iš kitų, bū
tent rusų emigrantų, klaidų.' Nuo 
revoliucios svajojo tik apie caris- 
tinės santvarkos atkūrimą. Pase
no arba išmirė buvę kovotojai. 
Visas lietuviškasis ^veikimas — 
ir politinis — turėtų reikštis ben
druomeninėje plotmėje. Turime 
perdaug organizacijų; veiklos ly
gis smarkiai kritęs. Dažnai tėvai 
neleidžia vaikų į šeštadieninę mo
kykla, argumentuodami, neva, 
kad jie netaptų kurios ideologinės 
srovės nariais. Lietuvi tremtini 
yra pagavęs šio gyvenimo tempas, 
aplinka ir Įtaka. Jis neturi ener
gijos iš kasdieniškumo orbitos pa
sitraukti.

A. Bumbulis: VLIKo veikla nuo 
1945-57 m. silpnėja. Partinė ne
santaika pareikalauja daug jėgų 
ir laiko. Vlikinės partijos skyrė 
50% darbo kovai su diplomatais, 
30% — tarpusavei grumtynių ko
vai ir tik 20% pozityviems lietu
viškiems reikalams. Partijos vie
na kitos darbą ignoruoja. Pvz. 
tautininkų surengtas suvažiavi-

Toronte, Royal York viešbuty
je, birželio 23-27 d. Įvyksta tarp
tautinių optimistų klubų suvažia
vimas. Kas tie optimistai? Tai 
žmonės, kurie i viską žiūri su šyp
sena iš gerosios gyvenimo pusės. 
Jie turi tarptautinę organizaciją, 
turinčią JAV ir Kanadoj 2.100 
klubų su 75.000 narių. Organiza
cijai priklauso tik vyrai, bet i su
važiavimus susirenka su šeimo
mis. Jie telkia jaunimą klubuose, 
kur jis renkasi kas savaitę. To
ronte jų suvažiavimo metu bus 
iškalbos varžybos berniukam. Lai
mėtojam bus paskirtos stipendi
jos studijoms.

Optimistai turi savo Credo:
“Pasižadėk:
Būti stipriu, kad niekas tavo 

dvasinės ramybės nesudrumstų.
Kalbėti apie sveikatą, laimę ir 

gerovę kekvienam asmeniui, ku
ri susitinki.

Įtikinti visus savo draugus, kad 
juose matai ką vertingo.

Žvelgti i viską iš saulėtosios 
gyvenimo pusės ir stengtis tą op-

kilniu pykčiui, perstipriu baimei 
ir perdaug laimingu, kad leistum 
Įsigalėti nereikalingom nelai
mėm”. V. K.

ninkas.
— Dėlto, kad susipažinęs, ži

nau, pamilsiu jį, pradėsime drau
gauti, o aš su juo draugu būti ne
noriu.

Kodėį, trys vardai?
Du senesnių laikų prekybinin

kai kalbasi:
—Kodėl savo sūnui davei net 

tris vardus?
— Jeigu jam pasitaikytų bank

rutuoti, galės atidaryti krautuvę 
kitu vardu...

Sav. Ant. Paškevičiui

NAUJAI ATIDARYTA
LIETUVIO ADVOKATO 

IŠTAIGA
NEIMAN, BiSSETT

lietuviška stalių dirbtuvė
SEGUIN

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

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

{ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namu remontus. V ir

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-»647

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

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL 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. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namu telefonas 247-3418

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

859 COLLEGE ST. 
Telefonas LE. 2-5461

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

mas Vašingtone netautininkų 
spaudoje vargiai užsimintas. Gė
dinga situacija susidarė JAV, kai 
buvo užsimotą pravesti rezoliuci
ją Lietuvos reikalų JAV kongre
se. ALTos sekretoriatas taip pa
veikė Čikagos kongresmaną Mur
phy, kad pastarasis pradėjo vesti 
akciją už rezoliucijos neiškėlimą 
kongrese. Kaikurie lietuviai pra
dėjo ir laiškus minėtam kongres- 
manui rašyti, kad, girdi, nereikia 
Lietuvos klausimo kongreso dar
buose kelti. Panaši padėtis rodo, 
prie ko prieinama vadovaujantis Įg^endinti.
vien siaurais partiniais motyvais. 
Lygiai skaudi partinių rietenų ir 
nesantaikų pamoka buvo vizitas 
pas JAV prez. Kėiinedy. Įvykiai 
rodo, kad turime perdaug lietu
viškų partijų, o tos partijos per- 
mažai rodo kultūringos veiklos. 
Nepajėgiama tik dėl partinių ri- 
valizacijų sudaryti tvirto ir bend
ro lietuviškosios politikos fronto. 
Pas svetimuosius einame kalbėti 
lietuviškais reikalais pavieniai ir 

; pasimetę, kartais net vieni kitiem 
' preštaraudami. Tai rodo lietuviš
kųjų partijų chaotišką darbą.

Daugiau pasisakymų sulaukė 
j diskusijos ir klausimai iš dalyva
vusios publikos. Kalbėjo PLB val
dybos pirm. dr. J Sungaila ir vi- 
cepirm. J. Matulionis. A. Gurevi
čius, dr. Silv. Čepas, V. Matulai
tis, St. Dargis ir kt.

Galvoti tik apie tai. kas ge
riausia, atlikti savo darbą geriau
siai ir tikėtis tik geriausių rezul
tatų.

Sutikti taip pat su entuziazmu 
kitų pasisekimą, kaip kad sutinki 
savo laimėjimus.

Pamiršti praeities klaidas ir 
stengtis atlikti ką gero atetyje.

Būti džiugaus veido ir sutikti

Roma. — Eichmano bendradar
bio Erico Rąja-Rajakovič bute 
Milane rasta Įrodymų, kad jis ver
tėsi prekyba ir kartu buvo sovie
tų šnipas.

Paryžius. — Berlyno burmist
ras W. Brandt lankėsi pas Pran
cūzijos prez. De Gaulle St. Dizier, 
šiaurės Prancūzijoj. Pasikalbėji
mas truko 45 min.

Londonas. — Britanijoje kiek
vienas automobilis, kuris yra še
šių metų senumo privalo būti, 
prieš gaunant naudojimo leidimą, 
kiekvienais metais policijos pa
tikrintas. Pirmais metais buvo 
rasta net 40% senų automobilių 
netinkamų naudojimui. Įstatymas 
veikia jau antri metai.

APDRAUDA
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

roni f ‘tdcptudfHt 
Lrsnravrrį Jįfi£|T

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUBR1ENŽ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

kiekvieną gyvą padarą su šypse- 
11 na. .

Skirti savęs tobulinimui tiek: 
laiko, kad jo neliktų kitu kritikai.!

Būti perdideliu rūpesčiam, per-

Pajieškojimai
! VEDYBŲ TIKSLU nori susirašinėti 
i lietuvaitė 42 mt. amžiaus su blaiviais, 
į gerais nevedusiais tautiečiais maždaug 

Diskusijos buvo gyvos, vietomis' to paties amžiaus. Turi nuosavą namą,
netgi karštokos, tačiau aiškaus at-! Gimusi JAV, bet išauklėta lietuviškoj 
sakvmo i iškelta klausima nebu- i dvasioj, moka lietuviškai ir angliškai, 
vo.' Sekusieji ‘ diskusijas vis- i Adresą sužinoti “TŽ” administracijoj, 
dėlto galėjo susidaryti išvadą, kad'941 Dundas st- w- Toronto 3, Ont. 
politinė veikla išeivijoj reikalin- į ALFONSAS SAVICKAS, 47 m., žu- 
ga, kad politinės partijos turėtų' vo š.m. sausio mėn. anglių kasyklose. 

; ją tęsti, respektuodamos pirmoj Britanijoj. Liko šiek tiek turto. Yra ii- 
: eilėj bendrąjį Lietuvos reikalą, į noma. kad JAV gyveno jo sesuo Vero- 
Į peržiūrėdamos savo veiklos meto- nika Regina Dauber.
dus, Įsisąmomndamos didesnę sa- kazimieras Jurevičius mirė 
vitarpinę pakantą. Buvo taip pat iggi m rugpjūčio mėn.; kilęs iš Trus- 
nuomonių, kad lietuvių politini kavos parapijos. Kėdainių apskr. Jis 
darbą išeivijoj galėtų atlikti ir ne- savo palikimą užrašė Lietuvoje gyve- 
partiniu būdu sudaryti veiksniai, nantiems brolių ir seserų vaikams: Pet-

St. Rimgaila

KAZIMIERAS JUREVIČIUS mirė

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

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. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

OKULISTĖS

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.

rui, Juozui, Vincui, Solomonui, Simo
nui, Nikodemui Jurevičiams, Onai Ju- 
revičiūtei-Railienei, Petrusei, Elziutei, 
įįįpcei, Elzbietai ir Barborai Jurevičiū- 
tė\ns.

Įpėdiniai arba žinantieji jų adresus 
prašomi tuojau atsiliepti.

TARPE MYKOLO BRAZDEIKIO 
Įpėdinių minima ir prieš okupaciją Ma
žeikių apskr. gyvenusi Uršulė Na- 
vardauskienė.

Įpėdiniai arba žinantieji skelbiamų 
asmenų adresus malonėkite atsiliepti: 

Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, 
New York 24, N.Y., USA.

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.

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.

274
Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

APATINIAI BALTINIAK

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roe^a 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

Dažai ir sienoms 
popieris! ŠEPEČIAI,

SKY’S PAINT & WALLPAPER

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

24 V AL. PATARNAVIMAS
GP2-5

KOJINĖS DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

RO. 9-4612

A. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

V

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NABV

RO. 6-7132
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1953 - 1963 MONTREAL, Que.
Toronto Prisikėlimo parapijos dešimtmečio sukakties v

pamine/imo programa
š. m. gegužės 26 d., sekmadienį, 11 vai. ryto IŠKILMINGOS PADĖKOS MIŠIOS.
Pamokslą sakys poezijos laureatas Tėvas dr. Leonardas Andriekus, OFM, - Religinę muziką išpildys sol. V. Žiemelytė, smuikininkas S. 

Kairys ir parapijos choras, vadovaujamas muz. kun. B. Jurkšo.

Šv. Kazimiero parapijos žinios ! buvo išdalinti mokiniams pažymė- 
į — Motinos Dienos minėjimas jimai. Malonu buvo senųjų ir pa- 

praėjo su dižiausiu pasisekimu, zįstamų mokytojų tarpe pamatyti 
p! Minėjimas pradėtas pamaldomis, buvusią kursų auklėtinę mokyto- 
% Į kuriose šeštad. m-los mokiniai da- jų kolegijos stud. E. Mikalajūnai- 
Slyyavo organizuotai. Po pamaldų tę. Sėkmės jaunai mokytojai. 
, minėjimą salėje atidarė klebonas ,, ...

kun. dr. F. Jucevičius, kuris gra- , Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
W žiu žodžiu pasveikino visas moti- šauli*J kuopa gegužės 25 d. A V 
p nas. Po to sekė dr. V. Kudirkos parapijos salėje ruošia vakarą.

mokyklos mokiniu pasirodymas.! ^cenos meno mėgėjų būrelis, vad.

5 vai. p.p. Prisikėlimo parapijos salėje

SUKAKTIES KONCERTĄ
Programoje dalyvauja:

‘ Sol. Janina Liustikaitė, sbl. R. Strimaitis, Jaunimo Choras, moterų, vyrų 
ir mišrių balsų chorai, diriguojami muz. kun. B. Jurkšo. Iš viso 150 

dainininkų. Akompanuoja: Danutė Rautinšienė.

Sveikinimai. Vaišės visiems svečiams^
Tėvai pranciškonai ir parapijos vadovybė maloniai kviečia visus 

ronto ir apylinkių lietuvius šioje šventėje gausiai dalyvauti. 3
Įėjimas visiems nemokamas. «

_______________________ _____________________________________________________________________________________ '__________________________________________________________' Žį,

Pilna salė žmonių džiaugėsi sa- Simaniūkščio, suvaidins links-
vo vaikučiais taip gražiai vaidi- dviejų veiksmų komediją “Pa-
nančais. Tai dar vienas pavyzdys, siuntinys Jonas Vaidina: R. Bar- 
kad šeštad. m-la reikalinga Gar- teskaitė, D. Bartęškaitė, B. Bag- 
bė tėvams, kurie nesigailėdami džiūnas, A. Piešina ir R. Sima- 
savo vargo leidžia savo vaikus Į niūkštis. Šokiams gros penkių as- 
mokyklą ir didelė padėka visiems pienų žinomas orkestras. Loteri- 
mokytojams už tiek daug triūso ir Ja turtingas bufetas, 
laiko aukojusiems paruošiant vai
kučius tokiems gražiems pasiro
dymams. Po programos svečiai

Vaidinimas prasideda punktua
liai 8 vai. vak.

Iškilmingas naujos kuopos vė-

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

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—Praėjusi savaitgali įvyko vai

kų Pirmosios Komunijos iškil
mes. N. Pr. M. seserims vadovau
jant, 22 vaikučiai buvo atlydėti 
9.30 vai. pamaldoms. Mišių metu 
giedojo jaunimo choras, solo — 
J. Liustikaitė ir smuiku grojo Stp. 
Kairys. P. Komunijos priėmimo 
iškilminguoju momentu solistė, 
pritariant chorui, giedojo C. 
Frank “Panis Angelicus”. Pa
moksle buvo pabrėžtas didesnis 
tėvų atidumas vaikų atžvilgiu, 
kad kas sekmadieni pratintų juos 
eiti i lietuvišką bažnyčią; j'aunoji 
karta kviesta išmokti daugiau au
kotis artimui. Kiekvienas einąs 
pirmą kartą prie Dievo Stalo St. 
Dabkaus buvo nufotografuotas. 
Po pamaldų parapijos salėje Įvy
ko bendri pusryčiai, kuriuose, be 
vaikučių, dalyvavo taip pat jų tė
veliai, giminės ir artimieji. Už 

. rūpestingą vaikučių paruošimą 
parapijos nuoširdi padėka sese
lėms, ypač seselei Loretai, kuri 
kas sekmadieni mokė vaikus.

— Pagal surinktus lapelius, ku
riuose pažymėta Motinos Dienos 
proga Mišių intencijos, parapijos 
kunigai kiekviena intencija atski
rai laikys Mišias.

— Antradienį į JAV mėnesiui t_______ _______________ _
išvyko atostogų kun. B. Pacevi- karą trumpus pamokslus sakyda- 
čius. Linkime gerb. kapelionui vo T. Kornelijus.
gero poilsio ir naujos energijos. ■ 7. 7. 1..22___ r_________ - . -

—Sutvirtinimo sakramentas pa- konų provincijolui. Bostono ligo-bus liepos^ 6-21 d. Wasagoje, 
rapijos bažnyčioje — birželio 16 ninėje padaryta visa eilė operaci- Tėvų pranciškonų vasarvietėje, 
d., sekmadienį. Tikybos pamokos jų. šiuo metu sėkmingai sveiksta. I stovyklą priimami berniukai ir

Prisikėlimo parapijos žinios
— Dešimtmečio sukakties pa

minėjimas — kitą sekmadieni, ge
gužės 26 d. Rytą — padėkos Mi
šios, vakare — didelis koncertas. 
Smulkesnė programa — “TŽ” 8 
psl. specialiame skelbime. Kvie
čiame visus iš toli ir arti gausiai 
dalyvauti.

— ŠĮ sekmadieni Insbrucko un- 
te, Austrijoje, studijavę lietuviai! 
Toronte rengia suvažiavmą. Nuo
širdžiai sveikiname, šv. Mišios, 
kurias jie užprašė ir kuriose jie 
dalyvauja, laikomos už jų miru
sius kolegas.

— Ši sekm. — speciali vysku
pijos Įsakyta rinkliava šv. Tėvui. 
Kurie gali, maloniai prašomi nors 
kuklia auka prisidėti.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
mokslo metų užbaigimo iškilmės 
Įvyks ši sekmadieni, gegužės 19 
d., 4 vai. p.p., Prisikėlimo parapi
jos salėje.

Programa: užbaigimo aktas — . v
pažymėjimų Įteikimas ir sveiki- ta pakvietimų i JAV ir kitas vie- 
nimai * * t----- .-----

Meninė dalis, išpildoma pačiųitiškių lietuvių, svečių tarpe pa- 
mokinių: jaunesniųjų ir vyresnių- Į gerbimo vakarienėje matyti iš 
jų mokinių chorai, deklamacijos Įvairių Kanados vietovių, 
ir kt.

Nors pasitaiko ilgas savaitga
lis, tėvai yra prašomi nuo išvykų;
susilaikyti, patys ateiti ir vaikus 
atsiųsti i užbaigimo iškilmes.

Ši karta mokiniai sėdės salėje - v.
skyriais kartu su savo auklėtojais Problemos . Kviečiame nares ir 
atskirai nuo tėvų. Tėvai prašomi

J. Matulionio pagerbimui 
pakvietimai gaunami abiejų para
pijų knygynuose ir krautuvėje 
“Daina”. Pakvietimų kaina nuo 
asmens $3.00. Į garbingo visuo
menininko sukakti yra išsiuntinė-

toves. Rengėjai tikisi apart toron-

—, —------—r----
besiruošiantiems — gegužės 26, 
birželio 2 ir 9 d., sekmadieniais, 
po 11 vai. pamaldų parapijos sa-

buvo pavaišinti skaniais sumušti- lĮavos pašventinimas iyyks birže- 
niais, pyragais ir kava. 2d.. 11 vai. AV bažnyčioje iš-

— Mirė a.a. Juozas Gruckiūnas; kilmingose pamaldose už žuvusius 
palaidotas gegužės 10 d. iuž Lietuvos laisvę. Po pamaldų

— A.a. Otilija Tumienė palai- parapijos salėje iškilmingas ak- 
dota gegužės 8 d. programą išpildys: dramos

į — Tragiškai žuvęs Jonas Paže- aktorė rašytoja B. Pūkelevičiūtė 
ra palaidotas gegužės 9 d. | ir sol. G. Čapkauskienė.-S.

iš “DAINOS” VE ! Visiems artimiesiems nuoširdi 
Susirinkime pas E. A ir I užuojauta. E. N.

E. Aleksienę narių dalgiai. į
Iš pranešimų paaiškėjo^kų
proga Vokietijoje esantiems,

Deportacijų minėjimas Įvyks 
birželio 14 d. vakare. Minėjimą 

Aušros Vartų parapijos žinios į ruošia lietuviai, tai-- _ Gegužinis’pandos vaka-,

'minklo Dominion square, daly
vaujant lietuvių, latvių ir estų at
stovams. 8 vai. AV bažnyčioje re-

ligoniams ir šeimoms iš<,80. rais 7.30 vai.; sekmadieniais -i6 ya,L, vaį?*M padėjimas prie pa- 
Velykų proga gauta iš ;tės po Sumos 
U. Jaumskienes $10 salpziai 
dėkojame. Nijolė Kavecl to- — AV parapijiečių susirinki

mas šaukiamas gegužės 26 d., porontietė, gyv. Čikagoje, >20: , Mj,. Dar*įio<. colėi Kle JiSinis koncertas, kuri atliks visų
už kiekvienus ‘Dainos” me-.11 vaL ,MįslU parapijos salėj. Kle- faj)tinj «rnn;n meniniai vipnpfai
tus po doleri! Tikrai, tona-į bonas informuos apie parapijos 
rėš neturime, kad gyvei ki-I administraciją. Parapijiečiai tu-

KLK Moterų dr-jos Prisikėlimo toje šalyje, taip gausiai ani- į rėš progos pasisakyti Įvairiais 
. skyriaus visuotinis narių susirin- žarija, kurioje per daugaip j klausimais. Jau senokai tokio su
kimas įvyks birželio 2 d. muzikos atsidėjusiai dirbo! . sirinkimo nėra buvę. Labai kvie- 
studijoje po Sumos. Paskaitą skai-, Pelnas iš 20 m. sukalamo1 čiame visus mielus parapijiečius 
tys dr. J. Sungaila “Alkoholizmo!-. dalyvauti šiame svarbiame susi- 

skvriais Kartu su savo auklėtojais v*““/šymT ir padėko?tieS pra’s nnklille _ 
atskirai nuo tėvų. Tėvai prašomi viesmas §auslal V'ba 'sekantis susirinkimas Em-’ - Joninių gegužine pramato-
taip pat padėti laikytis šios tvar-s Lietuviu kapinėse nuo kapu nu- pakedenę, gegužės 26 d. 35 ■ b“zaljo > cL Gegužines lau- 
’ ” ”• ‘ - - ■ • ■ - . Alanmeade Cres., IslingTelJzo Programos suorganizavimu su-

BE. 2-1760. tiko rūpintis R. Sinianiūkštis. Jani
L Kadangi tai bus paskunki- iŠ anksto dėkojame.
mas prieš vasaros atoste na- 

’ rėš prašomos atsilankyti

kos. . Vedėjas imami žemių gauburiai ir, užpy 
: lūs derlingos žemės, užsėjama žo 

Visi malonūs Toronto lietuviai : jė visi kapai, dar neturi pamink 
kviečiami atsilankyti i mūsų dide-! ju, numatomi artimoje ateityje 
Ii parengimą—šokius, kurie Įvyks , ' ~ ■ -• - - - - -• •

tautinių grupių meniniai vienetai.
Lietuvių visuomenė iš anksto 

prašoma atkreipti ypatingą dė
mėsi ir skaudžiuių birželio dienų 
minėjime gausiai dalyvauti.

KLB Montrealio Lietuvių 
seimelio prezidiumas

Akademinio Sambūrio rengtas 
liteartūros ir dainos vakaras pr. 
šeštad. AV parap. salėje buvo kul
tūringas ir jaukus. Programoje 
savo eilėraščius skaitė poetai: to
rontiškis B. Rukša, H. Nagys ir 
pirmą kartą pasirodę montrealie-

•v i wy. . - ta • J* • r'" % VJdlllV 1111C1U1113 O V b ui.
— Si sestad., 9 vai. ryto — sv.: victoria Day proga, pirmadieni: kuriuose bus įrašyta mirusiojo:gražų susirinkusių priėm'.Y. 

Mišios už a.a. T. Modesto vėlę, ku- į — gegužės 20 d., Lido Deck salė- j vardas ir pavardė. Gėlės teleidžia-!
rias užprašė ji prisiminę parapi- Je — “Brant - Inn”, Burlington, • mos sodinti prie palaidotojo ant-i 
jiečiai. Ont. : galvio.

—Gegužinės pamaldos — šio-! Gros Benni Ferri orkestras, i _ _________________ ' i
kiadieniais 8 v. vak., o sekmad.— veiks įvairus bufetas, turtinga lo- prityręs sienų ir lubų valytojas! 
po Sumos. Nors šiemet pamaldose ^®^Ųa- laimės staliukai ir 1.1. Pra-; darbo. Skambinti tarp 5-9 v.v.
gausiau lankomasi, visdėlto Lie- ožia 7 v.v. Bus geriausia proga 
tuvoje pamiltose pamaldose tikė- linksmai praleisti ilgąjį savaitga- 
tumės daugiau tikinčiųjų. Kaip IĮ artimųjų ir pažįstamų tarpe.

— Parapijai aukojo: $5: V. Za- __ ______ __ __ _ _______
naženklinti mediniais' krvželiais i u J vish: $15: A Rusinąs; $20: G. ir £af A/pVsarau7kasIr*K.**Barteš-Ea.ZJ.nt^Z!-;! Dėkojame mieloms ^uz-j. Rukšėnai. Mieliems aukoto- ka. E. Tekutis debiutavo su savo

- intriguojančiu rašiniu. Chemijos 
. ; , . .. _ studento E. Tekučio ir gimnazis-

ąteinanti sekmadieni, gegužes 19 į0 ję Barteškos pasirodymas tik- 
ral jjUV0 neiauktas, malonus ir 
džiuginantis. Džiuginantis tuo, 
kad tai jaunuoliai, kurių, pagal 
K. Barteškos eilėraščio žodžius, 
“veido neplovė Lietuvos lietus”,

Rukšėnai.
jams labai dėkojame.

— Tretininkių susirinkimas —DANUTĖ ELIJOŠIŪ1AI- 
MUNDO APANAVICIAitu- 
vės — liepos 6 d. (ne kaip 

j per klaidą buvo paskelbi

GRAŽINOS SKIRGA IR 
INŽ. DONATO STONKAtu- 

j vės — birželio 15 d., 12 ėli- 
IEŠKOMA senesnio amžiaus moteris \ mo bažnyčioje.
pasaugoti 2 vaikus nuo gegužes 18 d. BERTA DANIELIŪT už 
iki gegužes 24 d. Tel. RO. 6-2686. ; E(Jwar(1 Seery Sutuok^li?

REIKALINGA MOTERIS darbams mo- ’,2 d- 11 vai., Prisikėliiioj.
Scarborough. Duodama kam- ' ^t.uv:n2n ,s sv-lar-

d., po 11 vai. Mišių.
— Užpraeito sekmadienio rink

liavose suaukota $298.50.
tel. LE. 24706.

Iki malonaus pasimatymo.
Tautos Fondo Hamiltono 

skyriaus valdyba

Į jaunimo stovyklą. ___ _________ ______
7 7, ' įkuria ruošia Toronto ateitininkai.[taTsinrTek 267-9941, skambinti po 4

— T. J. Gailiušiui. T. pranciš-! registracija jau pradėta. Stovyk

būtų nemalonu, jei kurią nors die
ną jas ir mūsų parapijoje reikėtų 
suretinti iki vieno ar dviejų kartų į. 
per savaitę! Iki šiol kiekvieną va-j i telyje — i_______ --------------- ---------

i barys ir maistas. Dėl atlyginimo susi-

vai. po pietų.

salėje 4.30 v. p.p.

Motinos Diena AV parap. buvo 
paminėta pr. sekmadieni pritai- fačiau sugeba, išdrįsta ir nevengia 
kintom pildom ir minėjimu bandyti kurti savo tėvų kalba, 
saieje. Pagal nusistovėjusią tra- Nejau^tas buvo jų rašinių minties 
didją. minėjimą renge Augst. Li- gilumas, nevienam klausytojui gal 
tuanistimai Kursai. Šia proga pįFma kartą nors truputi prasklci- 
trumpai kalbėjo kleb. lev. Pec-|des mūsu jaunosios kartos prob- 
kys, S.J.. seimelio prez. pirm J. < lemas ir galv0Sena.

iv Ir i imi W y <41* TJ l\To ! . ° . . . „

’ '—Motinos Dienos novenos Mi- mergaitės nuo 12 iki 18 m. am- 
šios_ kas rytą 8 vai. įžiaus. Stovyklavimo mokestis už

— Par. choro bendra repetici- ąbi savaites — $25; jei iš tos pa
Įėję. Visi, kurie bus sutvirtinti, ja — ši ketvirtad., 7.15(!) v. vak. čios šeimos vyksta du vaikai—i 
pirmosios pamokos metu, gegu- Visus choristus prašome repetici- ,§40; trims vaikams — $45. Užsi-' 
žės 26 d., seselei Įteikia lapeli su jose dalyvauti, nes iki koncerto rašyti galima Toronto Prisikėli-j
šiomis informacijomis: 
pavardė, gimimo data, sutvirtini-

vardas, laiko nedaug. P-jos klebonijoje ar telefonu
— Vaikų choro bendra repetici-! LE. 3-0621. Ne Toronte gyvenan-

mo vardas ir sutvirtinimo tėvo ar ja — ši penktad., 6.30 v. vak. mu- tĮeji registruotis^ gali parašydami 
(atitinkamai) motinos pavardė, zikos studijoje. Taip pat ir vaiku- J ’’
Sutvirtinimo sakramentą teiks čiai prašomi visi ir punktualiai 
vysk. V. Brizgys. atvykti i repeticijas, nes pasiro-

— Popiežiaus tradicinė rinklia
va, iš gavėnios laikotarpio atkel
ta i gegužės mėnesi, Įvyks ne ši 
sekmadieni, kaip buvo skelbta, 
bet gegužės 26 d.

— Pr. sekmadieni po pamaldų 
parapijos choras muzikos studi
jos patalpose vardinių proga pa
gerbė choro vadovą muz. St. Gai- 
levičiu.

dymas scenoje jau čia pat.
— Sutvirtinimo sakramentui 

pasiruošti pamokos vaikučiams— 
kas sekmad. po 10 v. Mišių Vaikų 
Namuose. Pamokas dėsto Nek. 
Pr. M. seselės. Sutv. sakramentas 
bus teikiamas birželio 16 d.

— Kitą savaitę kalėdojama iš 
anksto susitarus.

— Nuoširdžiai dėkojame KL 
Pr. Eidukaitis paimtas prie Kat. Moterų dr-jos Prisik. par. 

parapijos ūkinių reikalų tvarky
toju. Jis rūpinsis parapijos pa
statų valymu ir taip pat lietuvių 
kapiniu -arkymo reikalais.

- T onto liet, chorui “Var
pas ir jo vadovui muz. St. Gai- 
levičiui. ši savaitgali išvykstan
čiam gastrolei i Čikagą, linkime 
laimingos kelionės ir geros sėk
mės.

— Ligoninėse besigydantiems: 
Adolfui Navickui — Western li
goninėje, ir V. S. Aušrotų sūne
liui Antanukui — Children ligo
ninėje — linkime sveikatos, o li-

- genių artimiesiems Augščiausio- 
jo paguodos.

— Jaunimo choro repeticija 
ateityje vyks vieną kartą savaitė
je: 6 vai. penktadienių vakarais. 
Po repeticijos choras giedos 7.30 
vai. gegužinėse pamaldose.

— ŠĮ šeštadieni 8 vai. rytą gie
dotos pamaldos už p. česėkų moti
nas, o sekmadieni 11 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Vladas 
Jakimavičius 10 metų mirties 
tYYOf i DPCP

— Sutuokta: Leonard W. Skil-
* niack ir Giedrė E. Lazauskaitė.

skyriui už $100 dovaną liturgi
niams indams ir už gražias užuo
laidas muzikos studijoje.

Doc. Staugaitis, gyvenąs Argen
tinoj. atvyko aplankyti savo bro
lio St. Catharines,- Ont. Lankėsi 
Toronte ir buvo užėjęs “TŽ”. Jis 
yra a.a. vysk. J. Staugaičio brolis.

Pranas šukevičius. gyv. Toron
te, mirus jo dėdei Jurgiui Kase- 
lioniui, kilusiam iš Alytaus apskr. 
Kriokialaukio parapijos, paskuti
niu laiku gyvenusiam JAV, Det
roito mieste, gavo palikimą virš 
$150.000.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis | 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaite i j 
Montrealj, Londoną. Windsora. Hamil-: 
toną. North Bay. SodbnrĮ ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO

REGINA AUGAITYT su Siaųčiulis ir kursu dir. dr. H. N?-! 
j Chester steeven biržeiiovai. gyS Meninėj dalv buvo mokiniu 
Prisikėlimo bažnyčioje. ' ' ------

. ——-------- Rūtai Bleizgytei bng-l - . *
:-89o0, skambinti po o tas priešvestuvinis poria- ■ Kudzmaitė. buvusi kui sų auklėti

Išnuomojama kambarys ir virtuvė su 
baldais Rusholm ;— Heydon Park ra
jone. Tel. LE. 2- 
vai. vakaro.

Labai gražia; paabečė sol. G.
.. . x . ^apkauskienė su oenkiom Įvai-

aeklamacijos ir tautiniai šokiai. r;u kompozitorių dainoni. Kolora- 
’ i ?razia? pravedė R. tūrini sopraną G. čapkauskiene

me^aTwavoVfrš300pa- n.ė- vis0.s i minėjimą atsilankiu- _
,„,a vir. i nelių su gausiomis doPo- sios motinos prie Įėjimo tautiniais. buvcMikrai maloni proga.

plyta, būvis Įvyko gegužės 5ėli- drabužiais pasipuosusių ^mergai-. Vakaro programą gražiai prave-

praeito sezono metu dažnai girdė
jom per radiją, tad išgirsti salėje •

Išnuomojamas kambarys ir Įrengta vir
tuvė. be baldų. Yra šaldytuvas, . .. . _
telefonas. Viskas naujai atremontuota. R10 parapijos salėje. 
S10 savaitei. Čia pat jieškoma pirkti i 
ankstyvesnio modelio automobilis. Tel. 
R O. 2-9324.

šiuo adresu: T. Rafaelis. OFM, 32 
Rusholme Park Cres., Toronto 3, 
Ont. Hamiltone gyvenantieji užsi
rašyti gali pas J. Pleini, 118 Fair
leigh Ave. S., o Niagaros apylin
kėje gyveną — pas T. Barnabą 
Mikalauska, 75 Rolls Ave., St. 
Catharines. $

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
antrame augšte, naujai dažyta, be bal
dų; 65 Annette St. Tel. RO. 7-7973. 
Skambinti po 6 v.v.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė be 
baldų su atskiru Įėjimu — viengun
giams arba šeimai. Runnymede—Bloor 
rajonas. Tel. RO. 74750.

FABRIKE
GAMYK

Lietuviška baldu
v

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

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
augšte, arti High Park; tiktai mote- 
riai. Tel. RO. 6-5418.

(Agurkai, rauginti kop.)
Pablogėjusi sveikata vco- 
ti pilnai veikianti fabr.e. 
Dėl tolimesnių inforim- 
binti:

Mr. KETTA, LE.
Extra Realty Li

Dėmesio namu c 
savininkams!
VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

TAISO: šaldytuvus, skalbimo maši
nas, siurblius — vacuum cleaners, 
elektrines plytas ir kitus namų ruo
šai pritaikytus elektrinius reikme
nis.

Specialus išpardavimas estų prekyboje
GEROS KOKYBES NAUJAUSIOS MADOS SERVIZAI:

• 6 asm. servizas — $16.50 • 12 asm. servizas — S33.00 -»
• 8 asm. servizas — $22.00 • 6 asm. kavos servizas nuo $6.50 ir virš.
Šios ir kitos puikios europietiško skonio dovanos gaunamos mūsų prekyboje 
įvairioms progoms, kaip: vedybiniams parengimams, gimtadieniams, var
dadieniams, sukaktims, jubilėjams ir kt.
V llf IKI IMP H PTC 1022 BLOOR ST. W„ Toronto 4.V IIXIINkJ IfVirVIV I J (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 išauginamu: 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 Ave. (one Dundas St. W.T. Toronto 3. Ont. Tel. LE. 3-8908

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėm

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

Užsakymai priimami ir našhi.

AL GARBE1S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nar

1611 Bloor St. W. Toronto.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2(

Vakarais — HU. 9-1543.

GLADSTONE — COLLEGE. $17.000 iš viso; Įmokėti apie Su 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandenid- 
domas. Du garažai. Pajamos $250 i mėn.

INDIAN RD. — BLOOR. S23.000. 3-jų šeimų, atskiras. 3 virtuvs. 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti S7.000.

GLENLAKE — HIGH PARK. S14.000 pilna kaina. Atskiras, >s 
geram stovy, vandeniu šildomas. “Estate" pardavimas.

GRENADIER — RONCESVALLES. $15.200 pilna kaina. 6 kis 
su 2 virtuvėm. Nauja šildymo sistema, garažas. Neaugštas s.

INDIAN GROVE — BLOOR. $15.000 visa kaina. 6 kamb. modes, 
naujas apšildymas. 2 garažai, nedidelis Įmokėjimas.

JANE —- BLOOR. $19.500 pilna kaina. Gražus, atskiras namasų 
parduodamas. Privatus įvažiavimas, garažas. >

ORIGINALŪS DUPLEKSAS. S31.500. geriausias 3-jų šeimų »j , 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv. pėdu dii. »

ŽEME — 4 AKRAI. $13.000 pilna kaina, netoli Nr. 5 vieškeliu ' 
nuo Toronto, asfaltuota gatvė, miesto vanduo.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Park* j 
Palonuose. Dėl infonnaciiu skambinkite A GARBEN I

, v. _ x ‘v. - i » d Act IV pi dilia iLidLial uiavv

cių buvo papuoštos gražiom ge-. dė dr j Gražytė. p0 beveik dvi 
i lėm- ! valandas užtrukusios programos

Mokslo metu nžhaiffa. Po minė- jaukios vaišės ir šokiai, už
trukę iki vidurnakčio. Vakaras 
buvo rengtas V. Krėvės vardo li
teratūros premijos fondui papil- 
dvti. A. Z. v

ROSEMONTO “LITO” SKYRIUJE 
darbo valandos pakeičiamos: trečiadie
niais ir venktndieniais nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro. Buvo nuo 7 iki 8 vai.

SANTAUPOS “LITE” pasiekė tris 
ketvirčius milijono dolerių. Už depo- 

■ d. atšventė savo vedybinį 25 me- zitus mokama 4%. už šėrus — ne ma
tu jubilėjų. Dalyvavo daug gimi- žiau kaip 4'4%. Šerų dividendas galū
nių iŠ JAV, Toronto ir kitų vieto- bnai nustatomas gale metų atsižveL 
vių. šiuo metu sukaktuvininkai 
gyvena Woodstocke, Ont.

Allan Grossman. Ontario prov.
vvriausybės narvs ir alkohol. gė-
ralų komisijos pirm., lankęsi Ro- ,.LITO.. BALANSAS gegužės 1 d. 
moję ir buvo priimtas popiežiaus |,HV0 $751.552. Praeito mėn. apvvarta 
Jono XXIII. Savo bičiuliams lie-j_ S237.000. Indėlių gauta S83.000. pa-

Nauju nariu 
Pr. R.

Mokslo metų užbaiga. Po minė
jimo tuoj nat Įvyko kursų moks

lo metų užbaigimas. Šiemet nėra 
kursus baigiančiųjų, neš mokslas 

į oratęstas iš 2 iki 3 metų. Insp. B. 
i Lukoševičienė pristatė susirinku- 
! siems visus mokytojus ir čia pat

Janos ir Marta Jakaičiai geg. 11

asmens perkelta suma iš kitų bankų 
i pr. savaitę buvo S15.000. Narių san
taupos yra saugiai investuojamos į pir
mus morgičius arba žirantų garantuo- 

’ i tas asmenines paskolas.
! “LITO” BALANSAS gegužės 1 d.

Jono XXIII. Savo bičiuliams lie
tuviams rašo turėjęs Įdomų pri- skolų išduota S39.000. 
ėmimą. Įstojo 12.

JAV ir Kanados SLA suvažiavimas
Birželio 8 d., Niagara Falls, Kana

dos pusėje, Įvyksta reta šventė — JAV 
ir Kanados lietuvių, gyvenančių aplink 
didžiuosius ežerus, pasimatymas. Tam 
pradžią davė pereitais metais suorga
nizuota SLA Toronto kuopos ekskur-

val. dienos su veikiančiais visų gėry
bių bufetais.

Pasimatymo meninė programa, ku
riai kaupiamos iškiliausios SLA orga
nizacijos pajėgos, prasidės punktua
liai 7 v.v. Pasirodys “Čiurlionio” an-

sija i Clevelandą. šiuo kartu i organ i- samblio kanklininkės, šokėjos Jokū- 
zatorių eiles, be torontiškių, dar Įsi- baitytės iš Cleveland®! solistė B. Sriu- 
jungė St. Catharines ir Hamiltono SLA biškienė, “Gintaras” šokėjų grupė iš 
kuopos. Iš jų atstovų sudaryta 9 žmo- Toronto ir kitų miestų atstovai, 
nių komisija, kurios pirmininku iš
rinktas torontiškis St. Jokūbaitis (354 
Sunnyside Ave., Toronto 3. Ont.). Pas 
ji galima gauti visas informacijas.

Pasimatymui paimta erdvi su dviem 
salėm Marconi Hall, 1072 Magdalen 
St, Niagara Falls, Ont., kuri lengvai visa lietuviška visnomenė, garbės sve- 
pasiekiama iš pagrindinės miesto Vic- čiais kviečiama SLA centrinė vadovy- 
toria Avė. Salė jau bus atdara nuo 12 bė ir gener. Lietuvos konsulas, ap.

Per pasilinksminimą — šokius, ku
riam gros lietuviškas “Olympia” or
kestras. kiekviena kuopa loterijos bū
du paleis po vieną pilnai apkrautą sta
liuką laimingajam svečiui.

I šią švente, kurion kviečiama ir

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito ^1 ITAC^ 
Kooperatyve Lf IMO

Adresas: 1465 De Seve Street. Montreal 20. P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. ir invalidrmo atve
jais turima draudimo pobsą santaupos iki ^mokamos dviguba 
suma. Už denozitus mokama 4rė, už šėms — 4.25%. Už asmenines pasko
las imama 7.8%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
dindimas skolintojo m»*ties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vpl.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pJnnad’en’ns m Šeštadienius. vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.
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