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Parapija kaip atrama
Visose sąlygose esame reikalingi atramų. Turėjome jas Tė

vynėje, turime jas ir išeivijoj. Kas gi tos pagrindinės mūsų gyve
nimo atramos? Tai — šeima, bažnyčia, mokykla, tauta, valstybė. 
Normalus žmogaus gyvenimas be jų negali apsieiti, šen ar ten 
gyventume, pagrindiniai reikalavimai lieka tie patys. Ir jeigu kas 
nepajėgia rasti tų atramų naujose išeivinėse sąlygose, nesukuria 
normalaus gyvenimo. Tada žmogus lieka vienišas. Jis blaškosi, 

* keikia likimą ir nepajėgia išbristi iš savo varganos buities; jaučia, 
kad negerai, kad kažkur yra netvarka, bet nežino kur. Jam rodosi, 
kad visa aplinka yra netvarkoj. Tikrovėje gi ta netvarka glūdi pa
čiame žmoguje, jo viduje. To jis nepastebi, ir užtat keikia visą 
pasauli, kuriame jaučiasi esąs nuskriaustas, beveik kankinys. To
kio asmens išgyvenimas yra sunkus, kartais desperatiškas, net 
tragiškas. Pagrinde betgi jam trūksta gyvenimo atramų. Išblokštas 
iš normalaus gyvenimo ir nesugebėjęs susikurti naujo su atitin
kamomis atramomis, žmogus lieka pasmerktas klajonei.

Šia proga dera pažvelgti i bažnyčią kaip vieną žmogaus gy
venimo atramų. Tai sakytume turime galvoje parapiją kaip religi
nę bendruomenę. Pirmaisiais krikščionijos amžiais jon žmogus 
Įsijungdavo suaugusio amžiuje. Mūsų laikais tas įsijungimas Įvyks
ta laipsnišku Įaugimu — per Krikštą, Komuniją, Sutvirtinimą ir 
aplamai per dalyvavimą parapijos gyvenime. Pasiekęs brandos 
amžių, žmogus jau turi atramą. Jis ateina i savarankišką gyvenimą 
su principais, su dvasine priklausomybe. Jam nebereikia klaidžio
ti, jieškoti i ką atsiremti. Jis jaučiasi netik šeiminės, bet ir reli
ginės bendruomenės narys. Jei persikelia iš vienos vietos kiton, 
gali perkelti ir savo priklausomybę ir tuo būdu išlikti savo atra
moje. Tai ypač svarbu išeiviams - tremtiniams, kurie būna privers
ti palikti savo kraštą, o su juo — ir turėtas atramas. Naujame 
krašte nebeįmanoma atkurti visų turėtų atramų, t.y. tokių, nuo 
kurių reikėjo atsiplėšti, čia nebegalima atsteigti nei tokių mo
kyklų, nei valstybės, nei tautos. Todėl reikia pasitenkinti bent to
mis atramomis, kurios natūraliai galimos, būtent, šeima, parapija, 
bendruomenė.

Šeima išeivijoj tuo požiūriu yra persilpnas ramstis. Ji pati 
yra reikalinga atramos. Belieka tautinė ir religinė bendruomenė. 
Apie pirmąją esame nekartą rašę. Antroji — religinė bendruo
menė arba parapija yra bene pati konkrečiausia ir praktiškiausia 
atrama. Ir jei kas išeivijoj, be didesnių sunkumų, pajėgia Įsi
jungti parapijon bei būti aktyviu jos nariu, atranda realią atramą, 
kuri, žinoma, nėra viską atstojanti atrama, tačiau tikra dvasinė 
ir socialinė tvirtovė.

.• • •
Lietuviams išeivijoj sava tautinė parapija yra netik dvasinė.- 

socialinė, bet ir tautinė atrama. Tai tarytum tėviškė, kurioje pasi
juntame daugiau ar mažiau namie, čia vyksta jaukus gyvenimas, 
neprieinamas tiems, kurie gyvena toli arba lieka nuošaliai dėl 
kitų priežasčių. Užtat visi tie, kurie keliasi tolyn nuo parapijų, 
jicškcdar.i daro didelę k’r’dą ir
skriaudą sau ir sa\o vaikams. Be to, jie silpnina ir pačią parapiją. 
Tiesa, ji yra tvirtovė, bet ne akmens ir ne betono. Ji yra bendruo
menė su atitinkamais pastatais ir vadovais. Kai bendruomenės 
nariai mažėja, tvirtovė silpnėja. Jon tada veržiasi svetimieji ir 
užima paliktas pozicijas. Tokių silpnėjančių tvirtovių jau turime 
JAV. Vienur jų narai išnyksta natūraliu keliu, kitur — pasitrau
kimu arba neisijungimu. Iš pastarųjų girdėti, esą parapijos nebe- 
atliekančios savo misijos, nebesančios atrama. Labai galimas da
lykas, dalis jų yra ilgos laiko slinkties paliestos. Tačiau pasitrau
kimu jų nesustiprinsime. Reikia naujų būrių, kurie papildytų 
bei atgaivintų senąsias tvirtovių Įgulas. Šiuo atveju kritika, kad 
ir aštriausia, neteikia jokios stiprybės.

Reikia pasidžiaugti, kad Kanadoje kol kas tos problemos ne
turime. čia visos lietuvių parapijos yra gyvastingos ir tikra pras
me atramos. Viena jų, bene pati stambiausia savo apimtimi, yra 
Prisikėlimo parapija Toronte. Ji yra jauna savo amžiumi ir orien
tacija. Sulaukusiai pirmojo dešimtmečio palinkėkime išlikti tik
rąja atrama, skelbiančia ir Lietuvos prisikėlimą. Pr. G.

Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos pastatai, kuriuose įrengta erdvi bažnyčia, salė, kavinė ir mu
zikos studija. Ateityje numatoma pristatyti naujus pastatus besiplečiančiai parapijos veiklai. Planai 
jau paruošti.

Lietuva, nafta ir slrateg ija

Savaitės ivykiai
S. ATLANTO SĄJUNGOS KONFERENCIJA OTAVOJE ŠIĄ SA

VAITĘ SVARSTO ATOMINIŲ GINKLŲ ĮJUNGIMĄ V. EUROPOS 
GYNYBON SUTELKTINIU PAGRINDU. JAV yra pasiūliusios or
ganizuoti atominių ginklų pajėgą Atlanto S-gos. rėmuose. Prancū
zija tam priešinasi, tvirtindama, kad tai verčia V. Europą priklau
syti nuo JAV4 Esant Sov. Sąjungai ir JAV šioje srityje lygiems part
neriams, V. įuropa negalinti pasitikėti vien JAV ir turinti organi
zuoti savo atomines pajėgas.

JAV astronautas majoras G. !geru santykiu ir su Britanija.
Cooper spaudos konferencijoj ... J

papasakojo apie savo skridimą i -• Indija ir. Pakistanas nutraukė 
aplink žemę. .Esą būtų galėjęs derybas dėl Kašmiro. Jos truko 
skristi ir ilgiau. ' \ 6mėn. Delegacijų vadai betgi pa-

Apskrido 22 karius; išbuvo erd-į reiškė, kad jie yra pasiruošę de- 
vėse 34 vai. ir padarė 600.000 rybas atnaujinti Manoma pasi- 

v kt * ■ u kviesti tarpininkus — JAV irmylių Nuo žemes buvo nutolęs ■ Britanija. H 
per 100 ir 166 mylias, bet radijo, J'
ryši palaikė su žeme visą laiką. į Čekoslovakijoj pašalinti iš augš- 
Tai vis pasiruošimai skristi i mė- į tų partijos pareigų — K. Bacilek 
nulį prieš 1970 m. Nors JAV dar i iš centrinio komiteto prezidiumo 
tiek nepadarė apskridimų aplink j ir B. Koehler iš partijos centr. ko- 
žemę, kiek yra padarę rusai, bet; miteto sekretoriato.
JAV žmonėmis perdaug nerizi
kuoja. Ligšiol dar nė vienas lakū
nas nežuvo. Kiek žuvo rusų, nie
kas nežino.

Ko laukiama iš buvusio su. i- 
kimo Kennedy — Pearson? Ka

nada prisiims atominius ginklus, 
' kaip buvo anksčiau sutarta. Ka- 

Jugoslavijos diktatorius Tito i nada susilaikys nuo didesnės pre-
informavo, kad politiniai santy- i kybos su Kuba, bet visiškai nenu- 
kiai su Rusija bus glaudinami.! trauks. Kanada laikys savo dole-

Kas naujo Kanadoje?

Pastaruoju metu švedų spau
doje dažnai rašoma apie plieno 
vamzdžių išvežimą Sov. Sąjun
gom JAV visomis priemonėmis 
nori Įtikinti savo sąjungininkus, 
jog jie turėtų susilaikyti nuo stra
teginės reikšmės prekių pardavi
mo sovietams. Pastarieji.pyksta 
už tai ir skelbia, jog plienė vamz
džių jiems reikia taikiam ir ne
kaltam dalykui — naftotiekiui 
nutiesti.

Iki šiol tik viena V. Vokietiia 
po smarkių vidaus ginčų tiekimus 
nutraukė. Tačiau plieno vamz
džiai toliau keliauja iš Britanijos, 
Švedijos, Japonijos ir kt. kraštų. 
Patiems svarbiausiems Atlanto 
Sąjungos nariams nepajėgiant 
tarpusavy susitarti, nėra ko nė 
norėti, jog pagundos pasipelnyti 
atsisakytų nuošaliau stovintieji 
neutralieji.

Naftos ofenzyva
Ir visdėlto plieno vamzdžių iš

vežimas tėra tik šalutinis, bet ne 
pats svarbiausias klausimas šio- byševo srities trimis šakomis: į 
je byloje. Tokią nuomonę nese
niai spaudoje pareiškė švedų ūkio pilin, per Lenkiją — Rytų Vo- 
ekspertas T. Wulffas, kuriam čia — -- r 1—
ir norime perleisti žodi. Viskas 
sukasi aplink sovietų naftos ofen
zyvą ir jos galimus padarinius pa
saulio politikai bei strategijai.

Pastaraisiais metais sovietai;
pradėjo eksploatuoti naujai su- i rytus per didžiuosius Sibiro pra- vncfun i m rfn f ■T 4- r* • 1 ai i Iri ■» z-vt ’

Mūsų korespondentas Švedijoj

nuo 1951 m. keturgubai padidėjo. 
1961 m. bendroji produkcija sie
kė 166 mil. tonų, 1962z— jau 186

tai gali pagaminti. Iki šiol pagrin
diniai tiekėjai buvo V. Vokietija, 
Italija, Lenkija, Rumunija, Švedi
ja. Atlanto .Sąjungos tarybos, mė
ginimai uždrausti išvežimą pasta
ruoju metu privertė pačius sovie
tus daugiau gaminti, o taip pat 
jieškoti naujų tiekėjų užsienyje.

Skvėrbiašį'T. Ėuropod
Jau dabar SSSR yra tapusi 

stambiu naftos eksporto kraštu. 
Tuo tarpu sov. nafta daugiausia 
ekve^biasi ’ V. Euronos rinka.

* V -

mis). O jeigu planai virs tikrove, 
tai 1965 m. sovietai pagamins 240 
mil. tonų naftos. Jeigu gamyba 
toliau taip augs, tai dar šio de
šimtmečio gale Amerikai gresia ■ - : ■.'*" /<v. lukio izūia m ;.ems • a
pavojus netekti savo vadovaujan-j.ikovoti sau laisves, kurias užtik

Aštriai pasisakė prieš Kinijos po- i rio vertę santyky su JAV doleriu 
litiką. Tito aiškiai palaiko Chruš- — 92.5 et. JAV ir toliau investuos 
čiovą ir kiniečius vadina karo savo pinigus i Kanados pramonę, 
kurstytojais. Chruščiovą remia ir tik Kanada nenorėtų leisti svęti- 
F. Castro, kuris vieši Sov. Sąjun- mo kapitalo i žemės ir gamtos 
goj ir atsisakė vykti Kinijon. J turtus. Iš viso reikalai tarp šių

TAV Haiti n>-P7 Dnvalim- na dvieiū kaimyninių vaistytai žada 
■f, R cz; er. H. i eiti didesnio lankstumo linkme, siskelbus viešpatauti dar sesis: Pa2vvės ir mainai 

metus be rinkimų, nemano nu- FaS-vves lr mainaL 
traukti diplomatinių santykių. V. Vokietijos parlamentas pa- 
kaip tai yra padarę kiti kaimynai'
— Kostarika ir Venezuela.

JAV ^rc.,:.-nędy;, kąlbęda- 
mas pietuos apie Alabamos neg
rų sukeltas riaušes, pareiškė, kad 
ginti savas teises, yra “amerikie
čių didžiausia laisvės tradicija”,

čio Vaidmens Ja^1961^1 SSSRi2<> miL tonų, o kituose žemynuo-j^Valstybį 
naftos gamyba pralenkė Venezue- 10,5 mil. tonų. Suomija 80 -
la ir atsidūrė antroje vietoje. i Zc ,V1SOSU naftos Jveza.1S soviet^ Graikų poli

! Tačiau be jos neapsieina ne s. na, kad ir i
Nafta Klaipėdon (Atlanto S-gai priklausą kraštai.

Iki šiol didelė kliūtis buvo ne- i ^vz- Graikijon įvežamos naftos 45 
patogus ir brangus transportas! i? ~
geležinkeliais. Juodosios jūros).0? * ,JOJ — 20%, V. Vokieti- 
tanklaivių toli gražu nepakako. ■

i Todėl šiuo metu sovietai stato di-......
džiausią pasaulyje naftotiekio 
tinklą, kuriuo nafta tekės iš Kui-

Pabaltijį — Klaipėdon ir Vents-

kietijon ir i Čekoslovakiją. Tas 
išsišakojimas prasidės Gudijoj, 
netoli Mozyriaus. (Klaipėdos ir 
Ventspilio uostai jau dabar pla
čiai naudojami sov. naftos išve
žimui). Kita naftotiekio atšaka eis

rijoj — 55%, Švedijoj — 19%, 
Norvegijoj — 4%. Nutiesus naf
totiekį, planuojama V. Europon 
už poros metų eksportuoti apie 45 
mil. tonų. Gera rinka atsirado ir 
eilėje užeuropinių kraštų: Ku
boj, Brazilijoj, Japonijoj, Egip
te, Maroke.

Svarbus ginklas
Sovietų naftos ofenzyva pagris

tai kelia vadovaujančių Vakarų 
politikų susirūpinimą, nes nafta 
tolydžio esanti svarbiausia strate-

tvirtino Adenauerio sudarytą su
tarti su Prancūzijos prez. De 
Gaulle. Visos trys partiįos balsa
vo už TjugiiTJAv •pastangos su
laikyti Vokietiją nuo ratifikavimo 
nuėjo veltui.

Sov. Sąjunga Įsakė išvažiuoti 
T'rLzrijos ambasados II sękr., ku
ris buvęs Įveltas šnipinėjiman. 
Turi išvažiuoti ir kiti 12 britų ir 
amerikiečių. Rusu moks!. O. Pen- 

; kovski, kaltintas šnipinėjimu, su
šaudytas. o britas G. Wynne nu
baustas. 8 m. kalėjimo.

Olandijoj min. pirm, iš katalikų 
partijos ir po rinkimų pasiliko se
nose paregose. Iš 150 parlamento 
atstovų katalikai turi 50 narių — 
vienu atstovu daugiau nei sena
jame parlamente. Koaliciją suda
ro liberalai ir dvi protestantinės 
grupės.

Maroko parlamento rinkimuose 
daugumą atstovų laimėjo rojalis
tų partija, gavusi 49 iš 98. Antro
ji vieta teko Istiglal partijai su 
33 atstovais, trečioji — socialis-

Graikų politikos vadovai tvirti-'
na, kad ir po De Gaulle vizito 

Graikijoj, jų politika pasiliks ta 
pati: pirmoji vieta priklauso 
Amerikai, o ne Prancūzijai, kaip 
to norėjo pasiekti De Gaulle.

Europos Bendroji Rinka prog
resuoja toliau. Italijoj naujieji 

rinkimai, davę komunistams ne
laukto padidėjimo, nieko realaus 
jiems neduoda. Komunistai Į vy
riausybę neįeis; bus vėl koalicinė 
vyriausybė — kr. demokratų ir 
socialistų. Europoj vyrauja ne 
Chruščiovas, bet De Gaulle. Vo
kietijoj būsimas kr. demokratų 
vadas Erhard duoda daug vilčių 
naujiems posūkiams. Jis norėtų tams su 15 attsovų.

Kanados parlamentas susirin
ko sesijai gegužės 16 d. Gen. gu
bernatorių. kuris sveiksta po 
lengvo širdies smūgio, pavadavo 
vyr teisėjas Taschereau. Jis per
skaitė naujos vyriausybės prog
raminę kalbą, kurioje pabrėžtas 
ekonominis krašto atstatymas, 
nedarbo sumažinimas ir pramo
nės augimas.

Karalienės gimimo diena — 
gegužės 24 d.; visada švenčiama 
pirmadieniais, Kvebeko premje
ro Lesage buvo panaikinta kaip 
nedarbo diena Kvebeko provin
cijoje. Taip pat panaikinta Kve
beke iki šiol švenčiama šeštinių 
šventė.

Prekybos ministeris M. Sharp 
nustebino visus Londone preky
bos min. suvažiavime, pabrėžda
mas, kad jis yra prieš Common
wealth tautų ekonominę sąjun
gą. Pagal ji. visoms tautoms rei
kia koncentruotis į pasaulinę 
ekonominę sąjungą.

Kvebeko separatistų tikslas 
yra tapti nepriklausomais iki 
1967 m., kai bus švenčiamas Ka
nados šimtmetis. Kvebekui atsi
skyrus. pajustu netik pati pro
vincija. bet ir visas kraštas. Kve
beke yra didelė medžio žaliavų 
pramonė, aliumini jaus ir gele
žies kasyklos ir didžiausias Ka
nados uostas. Krašto ūkis smuk- 
tų, ir prisijungimas prie JAV 
taptų neišvengiamas.

Bedarbių skaičius balandžio 
mėn. siekė*462.000 arba 8% vi

sos darbo jėgos. 1962 m. balan
džio mėn. bedarbių buvo 23.000 
daugiau.

Kviečių prekyba su komunis- 
tinias kraštais vyksta ir toliau. 
Pasirašyta sutartis su Jugoslavi
ja, kuri nupirko Kanados kvie
čių už $15 mil. Kviečiai turi bū
ti pristatyti iki rugpjūčio 31 d.

Rinkiminių apylinkių pertvar
kymą jau pradėjo naujoji libera
lų vyriausybė. Bus pradėta nuo 
Saskatchewan provincijos, ku
rios 17 rinkiminių apylinkių bus 
sumažinta iki 13. Vien Ontario 
provincija turės 14 daugiau apy
linkių. Didžiausia rinkiminė apy
linkė yra Toronto — Scarboro, 
turinti 267.252 gyventojus.

Automobilių nelaimėse Onta
rio prov. 1962 m. žuvo 1383 as- 
mertys, Kvebeko prov. — 1121, 
visoj Kanadoj — 3889 asmenys. 
Lyginant su 1961 m., padidėjo 
13.5%. Sužeista Ontario prov. 
41.766 žmonės, Kvebeko — 28. 
182. Visoj Kanadoj — 111.125 
asmenys; padidėjo 12%. Iš viso 
automobilių nelaimių per 1962 
m. Ontario prov. buvo 94.231, 
Kvebeko — 108.282, visoj Kana
doj — 311.181; padidėjo 16,5%. 
Artinantis vasaros laikotarpiui, 
kiekvienam patartina šiuos skai
čius Įsidėmėti.

Kanados gydytojų s-ga, kuri 
pradėjo akciją ir propagandą už 
nerūkymą, kreipėsi į sveikatos 
ministerį Judy LaMarsh. prašy
dami, kad ji sumažintų rūkymą 
viešose vietose.

rastus turtingus naftos laukus monės centrus Novosibirską ir j ginė žaliava. Jau dabar sovietai ją 
Volgos-Uralo srityje. Tai antrieji Krasnojarską iki Vladivostoko, i naudoja kaip šaltojo karo ginklą* 
Baku. Naftos užtikta dar ir Ka- Tokiam gigantiškam planui įvyk- > siekdami išstumti vakariečius iš 
zachstane bei Sibire. Naujųjų šal- dyti reikia plieno vamzdžių žy-; kaikurįų rinkų Drauge su naftos 
tinių dėka sovietų naftos gamyba miai daugiau, negu patys sovie- į užpirkimais stiprėjo ūkiniai ir net
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Vienybės pasitarimai nenutrukę
Pūstelėjus JAV nevisai palan- Norima VLIKo apimtyje apjungti 

kiems vėjams Kubos ir kitų kraš- didesnę lietuvių išeivių masę, 
tų tremtiniu politinėms organi- Tiek laiko dvasia, tiek konkretūs 
zacijoms, dirbančioms glaudžiame1'’”’'1'^ 
kontakte su amerikiečių atitin
kamom organizacijom, mūsų VLI 
Kas susirūpino nauja būkle. Pra
plėstasis jo prezidiumas svarstė

politiniai santykiai su sovietais, 
ypač naujai besikuriančiuose

įsteigta tautiniu grupiu meno taryba kraštuose f ■. v.
v r 7 Jeigu sov. naftos įvežimas į V.

Augant Įvairių tautinių grupių1 Burmistras taipgi pažymėjo, kad Europą ir toliau taip augs, nebus
svoriui Kanados gyvenime, auga ■ sudarytoji meno taryba galės or- j sunku, reikalui esant, panaudoti ■ savosios veiklos praplėtimą, jei 
ir plačiosios visuomenės susido-' ganizuoti taut, grupių šokių ir politiniam spaudimui. Nors yra į susiaurėtų darbo priemonės kito- 
mėjimas tautinių grupių gyveni-’ muzikos spektakli Kanados paro- Atlanto S-gos nutarimas, drau- se laisvinimo org-jose. Buvo 
mu. Jau seniau Toronte buvo doj Darbo Dienos vakare ir tai džiąs Įvežti daugiau kaip 10 -o svarstomi ankstyvesni pasitarimai 
Įsteigta tautinių šokių draugija, didžiojoj scenoj. Miestas, provin- na“os is Rytų bloko, kad tuo bu- su centro valdybos atstovais1

Buvo

kuri, pramonininkų remiama, 
Massey Hall, o šiemet O’Keefe 
Centre surengė taut, šokių fes
tivalį “Freedom Festival” vardu 
ir sulaukė didelio pasisekimo. 
Šiemet kilo mintis keliems inicia
toriams užsimoti plačiau — orga
nizuoti meno tarybą, globojamą 
Toronto miesto burmistro. Ga
vus pastarojo ir miesto tarybos 
sutikimą, buvo sukviesti pasitari
mui miesto burmistro vardu To
ronto ir apylinkių taut, grupių 
visuomenininkai bei kultūrinin
kai. prov. valdžios ir miesto ta
rybos atstovai.

Pasitarimas Įvyko gegužės 16 
d. Toronto miesto tarybos posė
džių salėje. Atidaromąją kalbą 
pasakė pats burmistras D. Sum
merville ir joje išdėstė savo nu
sistatymą sudaryti taut, grupių 
meno tarybą, kuri koordinuotų 
taut, grupių rengiamus festiva
lius. meno ir rankdarbių parodas 
ir pan. Pradžiai buvęs sudarytas 
burmistro globojamas iniciatorių 
komitetas, kuris atlikęs paruošia
muosius darbus ir vadinesis “Ma- 
yr's Committee for Folk Arts”.

cijos ir feder. vyriausybės, tiki- du demokratinių valstybių gyny- Niujorke ir nutarta juos tęsti to- 
masi, rems šias pastangas ir lėšo- nepasidarytų priklausoma nuo Įįau Specialiame Eltos pranešime 
mis. Toronte ir apylinkėse esą (sovietinio tiekimo, tačiau tojin- i sakoma:
apie 5000 taut, grupių daininin-) ^aJau.dauS kur peržengta. | “Tęsiami tolimesni pasitarimai 
kų, šokėjų, muzikų, rankdarbių i Naujoji naftotiekio sistema su VLIKe nedalyvaujančiomis 
specialistų, kurie tuo būdu būsią ypatingai sustiprins sovietų kari- grupėmis ir Pasaulio Lietuvių 
įtraukti Į darbą. Be to, plačioji ’n? strategiją. Ligi šiol sov. oku-. Bendruomenės centro valdyba, 
visuomenė galės būti supažindin- • paemė kariuomene Vidurio Euro- 
ta su naujaisiais meno turtais. )P°Je gauna degalus per Lenkijos,

Po kalbos vadovavimą posė- geležinkelių tinklą, kuris gali bu- 
džiui burmistras perdavė žurn. L. G lengvai sunaikintas. Tuo tarpu 
Kossarui. Po ilgų diskusijų buvo ateityje tiekimas eis naftotiekiu.; 
pritarta pasiūlytam planui steig- ■ kuriuo vamzdžiai suleisti po že
li meno tarybą,-kuri susidės iš ir tuo pačiu žymiai mažiau 
dvieju komitetų — organizacinio • pažeidžiami.
ir kultūrinio. į tarybą visos To- J Lietuva ir Kuršas 
ronto taut, grupės deleguoja po Lv w, ..<»»» 
du atstovu. Kol bus paskirti pa-! atpalaiduotos priemonės smarkiai 
stovūs atstovai, nutarta pasiten- padidins sovietu logistines gali- 
kinti laikiniais atstovais. Iš lietu- mvbes. Geležinkeliai galės prista- 
vių tokių atstovų pareigas eina tyti žymiai daugiau karo medžia- 
— J. R. Simanavičius ir J. Račys. gų armijai. Naftotiekis tuo būdu 

netiesiogiai padidins sovietų kari
ni potencialą Vidurio Europoje.

Baigiant reikia pažymėti, jog 
šiuose planuose žymią vietą už
ima Lietuva ir Kuršas. Jau dabar 
dėl to nuomonės griežtai skiriasi. 
Juo budriau turėtų būti stebima 
padėtis.

apie 5000 taut, grupių dainininH ba jau daug kur peržengta, 
kų, šokėjų, muzikų, rankdarbių i

Be jų. posėdyje dalyvavo: kun. 
Pr. Gaida, S. Butkevičienė, p. Sta- 
naitytė, p. Giedraitis (pastarieji 
du iš Hamiltono).

šią naują iniciatyvą reikia džiu
giai sveikinti ir tikėtis, kad ji tu
rės įtakos ir kitiems Kanados 
miestams. Bvs.

darbai iš mūsų visų to reikalauja. 
Kiekviena organizacija turi savo 
sumetimų, kuriuos VLIKas giliai 
Įvertina, bet, turėdamas palikti 
VLIKu, negali tiems visiems su
metimams pritarti. Paskutiniame 
savo posėdyje, balandžio 27 d., 
Niujorke, prezidiumas pritarė 
idėjai susirinkti pasitarimui vi
sų grupių atstovu, grupių daly
vaujančių ir nedalyvaujančių VL 
IKe. jeigu toki susirinkimą PLB 
centro valdyba sušauktų’.

Pasitarimams tenka palinkėti 
geros sėkmės, kad jie pagaliau 
taptų susitarimais.

KLB KRAŠTO TARYBOS SESIJA 
DELHI, ONT.

Gegužės 16 d. KLB krašto val
dybos posėdyje apsvarstyti eina
mieji bei tolimesnių pasiruošimų 

Be to; nuo naftos transporto klausimai.

Informuotasi dėl pasaulio lie
tuvių seimo ir apsvarstytas kai- 
kurių atstovų klausimas.

Kanados ir JAV taut, šokių fes
tivalyje KLB krašto valdybai at
stovauti įgaliotas Pr. Rudinskas.

Pirmojo KLB krašto valdybos 
pirmininko Jono Matulionio veik-

Numatoma. kad sekančioji KL 
B-nės krašto tarybos sesija įvyks 
Padėkos Dienos savaitgalyje, spa
lio 12-13 d. Nutarta suvažiavima 
daryti Delhi, Ont. Suvažiavimui; los sukaktuvių minėjime dalyvau- 
numatoma paruošti paskaitą, gal 
kolektyvinę, lietuviškosios šei
mos klausimu, kuris buvo iškeltas 
kultūros kongese.

Šalpos Fondo pirm. J. Adomai
tis panešė, kad ižde tėra tiktai 
$196.35 ir drabužių 10-čiai siun
tinių, o prašymų gauta 16.

ti Įgaliotas KLB krašto valdybos 
pirm. dr. Petras Lukoševičius.

Aotartas KLB Wellando apy
linkės nesklandumų reikalas, ku
ris, atrodo, bus išspręstas netoli
moje ateityje įvyksimo visuotinio 
apylinkės lietuviu susirinkimo.

KLB KRV Informacija

I
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GEDIMINAS GALVA

Maskvos - Pekingo ginčas
SKIRTINGŲ SĄLYGŲ IR GALVOSENŲ KOMUNIZMUI NELENGVA SUSIRIKIUOTI

Komunistų tarpusavio kova | teisino lūkesčių. Jis gali žaisti sta- 
Per pastarąjį šimtmetį tarp tistika, tačiau žino, kad pramonės, 

marksininkų virė aštri kova. Su-;o ypač žemės ūkio, gamyba nerie- 
sikūrus sovietams, susikirtimai,da norima linkme. Nors iki šiol 
vyko netik tarp skirtingų idėjinių ■ stalininė santvarka liko sušvel-
stovyklų, bet ir siekiančiųjų val
džios valstybėj. Jei Leninas kovė
si su Kautskiu, Bernšteinu ideolo
ginėje plotmėje, tai Stalinas su
naikino netik Buchariną, Zinovje- 
vą, Trockį, bet ir eilę kitų komu
nistų, kurie nepripažino jo ga
lios. Chruščiovas susirėmė ne tiek 
su stalininkais, kuriuos lengvai 
nušalino, bet su kitų kraštų ko- 

„ ....... *. .... * ■ .. ' munistais. Gyventojais gausiausiaPasikalbėjimas su Ateitininkų Federacijos Kinija iškėlė naujus klausimus.
vadu prof. S. Sužiedėliu Vi®nas 39 yfa esminis: kas turi

Žiūr. “TŽ” 20 nr.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel. 368-6813

Jaunimas įieško savo ateities II

vadovauti pasaulio komunistams?

ninta, jos lopymai mažai naudos 
teatnešė. Pačioje partijoje kaiku- 
rios apraiškos rodo slogutį.

Užsienio politikoje Chruščio
vas neturi kuo pasigirti. Berlyno 
klausimu visi gąsdinimai baigėsi 
sienos pastatymu. Su Jugoslavija 
santykius kiek išlygino, tačiau Ki
nija nerodo pastangų greitai už
baigti ginčą, nors kiniečių kom
partijos siena jau ima eižėti. Vie
ton šūkio: pirmyn, nūnai tariama: 
atsargiai į priekį judėti.

riečiams Pietų Amerikoje, Afri
koje ar Azijoje. Rusai laukia iki 
prinokęs obuolys pats nukris į jų 
sterblę, o pusbadis kinietis lipa į 
obelį pusžalių obuolių raškyti. Po
litikos ir politinės taktikos nesu
tarimai perkeliami ir į ideologinę 
plotmę, bandant Chruščiovą ap
šaukti ideologiniu nukrypėliu ir 
politiniu bailiu.

Tarpusavio varžybos
Kai šalys veda pasitarimus dėl 

derybų, jos mano, kad keliais po
sėdžiais negalima užkišti spragos, 
kuri atsirado per pastarąjį penk
metį. Kiekviena šalis siekia savo 
padėties sustiprinimo. Pekingui 
pavyko nešališką šiaurinį Vietna-

Tėviškės Žiburiai • 1963. V. 23.

Jie sako

Nr. 21 (697)

Dr. H. Selyė, Montrealio un-to eksperimentinio chi- < 
rurgijos instituto profesorius, tiriąs ligas, sukeliamas mo- J 
dėmiojo gyvenimo tempo, pareiškė, kad gyvenimas be rū- < 
pėsčių yra nuobodus, sukelia abejingumo nuotaiką, stokoja ' 
gyvenimo tikslo. Rūpesčiai, susiję su atsakingumu, esą būtini 
gerai žmogaus savijautai, “kaip tam tikras skaičius blusų ' 
šuniui; kasinėjimasis atitraukia jį nuo nuolatinio galvojimo ! 
apie šunišką dalią”. ' <

Dr. Jose Miro Cardona, Kubos pabėgėlių revoliucinio 1 
komiteto pirm,: “Amerikiečių slaptoji mlgyba dabar labiau ! 
seka ir šnipinėja anti Castro pabėgėlius, negu kad Castro 1 
komunistus ir rusus Kuboje”. ;

j cija, tai šalinimas iš organizacijos Maotsetungas plačiu atsišaukimu
I neigiamų reiškinių yra privalo- į pasaulio kompartijas kvietė sto-

5. Ar jaunimas domisi ateiti- mas. Bet ir juos geriau atsverti kovon prieš Chruščiovo nukry- 
’ stiprinimu pozityviu veiksniu. Jie pbnus. Atsisaukimas paskelbtas __ _____ _  ___ ?• ‘ DnVinrfn c m Imnrr* A nnre

Maskvos kompartija, minėtame
rašte Kinijos kompartijai, kvietė ;"mą prisijaukinti, pirmauti nese- 
gegužės 15 d. atvykti Maotsetun-' niai įvykusiame Afrikos - Azijos

> < _ y - . • a* * /C • ■ i * * FTI *1 j

ninku sąjūdžiu ir ar jame randa 
tai, ko jieško? Kas daroma šia 
kryptimi?

— Jaunimas peranksti pasentų, 
jeigu nieko nejieškotų. Kone 
kiekvienam savo žurnale, straips
nyje, sueigose vis ko nors jieško. 
Galima net būtų kalbėti apie 
“jieškojimo madą”. Gal tai poka
rio laikų visuotinė neramybės ap
raiška, nes dažnai nežinia, ko jieš- 
koma ir ką norima surasti. Gal 
nieko? Kaikas tuo jaunatvės po
linkiu siekia atsiremti ir įdiegti 
idėjas, tariamai modernias, bet iš 
tikrųjų tokias pat senas, kaip se
nas yra jieškojimas absoliutinės 
žmogaus laisvės. Bet nori kas ar 
nenori — gyvenimas vistiek re
miasi pastoviais principais, kurie 
žmones saisto, kad jie kontroliuo
tų-savo veiksmus ir tuo būdu da
rytųsi laisvi nuo gaivalingų aist
rų.

Ateitininkuose jaunimas jieško 
tvirtų principų, atramos savo gy
venimui, religinės ir tautinės dva
sios, draugiškumo, progos savo 
sugebėjimam pareikšti. Štai keli 
pasisakymai iš anketų: gerai for
muluota ideologija, aiškiai api-i

J, • j • f • • w • « • • |

Pekinge š.m. kovo 4 d., nors anks
čiau jau buvo prasidėjęs Maskvos 
ir Pekingo susirašinėjimas dėl 
laikrodžių suderinimo, t.y. aptari
mo abiejų kompartijų bendrosios 
politikos.

Maskvos posūkis
Pekingo nuolatinis spaudimas 

privertė Maskvą jieškoti išeities. 
Rusų kompartijos š.m. kovo 30 d.

ne abstrakčiai, bet išeinant iš da- i j11"0 vd™Seli .kįu^'

sitikėjo Maskvos taikos sambūviu, 
nes jo tikslas —■ sužlugdyti Vaka
rų pasaulį. Dar didesnio nusiste
bėjimo sukėlė paties Chruščiovo 
užuominos apie atsistatydinimą.

yra susiję su organizacijos prog
ramomis, metodais, priemonėmis 
ir ugdymo linkme, pritaikoma 
kintančiom sąlygom. Tie klausi
mai buvo plačiai ir išsamiai svars
tyti AF tarybos dviejuose posė
džiuose — 1961 balandžio 15-16 
Čikagoje ir 1962 kovo 17-18 Niu
jorke.

Tepaminėsiu tik keletą veiki
mo kryptį nusakančių nutarimų: , - kommrtiiai ;srvž
integruotą pasaulėžiūrą pristatyti £. as, ,komPartlJ31 įsrys 

® r _ J Irino rfolidoJi Vlniicimn Tie fiira_
11C d UOLI dHUlČll, UUl L^ClllctAlL Ud" » > « ‘
barties gvvenimo reikalu; lietu-'tŲ.suskelti nerimą tiems, kurie pa- 
,v citiVūio !V1 oclrunc foįVnc Mmhnviiiviskumo klausimus svarstyti ne 

normas nustatančiu, bet mąstan
čiu išsiaiškinimo būdu; keisti nu
sistojusį veikimo vienodumą, įve
dant praktinių darbų, artimų jau-

gą ar atslųstfuavo-patikėtinius, ši 
data sietina su kitu įvykiu — š.m. 
gegužės 28 d. įvykstančiu sovietų 
kompartijos centrinio komiteto 
pasitarimu ideologijos klausi
mais, paliečiant ir kiniečių ideo
loginius skirtumus.

Maskvos ir Pekingo 
požiūriai

imasi 
omunistams.

Kiniečių kompartija i 
gių vadovauti komunisl

nimo nuotaikom ir dVasiai: i aktv- R“siĮos pramonės darbuotoju pa- 
vu dalyvavima programoje trauk- sdanrne s.m. balandžio 24 d. jis 
ti visus narius; jungti didesni jau- 1 . . v . . . . . - ,
nimo skaičių i stovyklavimą;’dau- “e'a‘te‘Sę 
giau draugavimo ir tarpusavio 
draugiškumo jaunimo tarpe; nuo 
referatų prie debatų — tai reiš
kia įvadines paskaitas būrelių dis
kusijose; su tėvų rėmėjų pagalba 
steigti jaunimo ramoves ir k.

Tačiau šie ir kiti AF tarybos ir 
brėžti tikslai, universalus idėjų;valdybos nutarimai bei direktyvos 
pritaikymas, objektyvus svarsty-' nepasiekia taip jau lengvai orga- 
mas net ir aštrių klausimų, pro- nizacijos apačios. Vykdymas pri- 
gresyyinis galvojimas; padeda su-'klauso atskirom sąjungom bei jų 
derinti religiją šu griežtais moks-į vienetam. O čia komunikacija nė- 
lais, išlaiko tautinį susinratima, fra ideali. Tenka nugirsti ir para

doksų: jei vienetuose veikla ap
silpsta, kaltinama AF valdyba; jei 
ji suragina kuriais nors aplinkraš
čiais ar direktyvomis, vadinama 
tai “popierizmu”tarba pastebima, 
jog “ffori diktuoti”. "Manau, kad 
yra žmogiška stengtis save išjung
ti iš atsakomybės ir ją perkelti ki
tiem. Taip yra gyvenime, taip yra 
ir organizaciniame darbe.

6. Kokias gaires numatote atei
tininkų sąjūdžiui artimoje atei
tyje?

— Geriausia gairė ateičiai — 
tai matyti realybę be jokių iliuzi
jų. Tik tada galima imtis atitin
kamų priemonių ir naujų planų. 
Tad šaukiamoje Niujorke konfe
rencijoje birželio 7-9 bus stengia
masi apžvelgti šiandieninė ateiti- 
ninkijos padėtis visai realiai ir at
virai. Suprantama, per dvi su pu
se dienos nebus galima visko išsa
miai išsvarstyti, bet įmanoma ir 
būtina sutarti, kas yra svarbiau
sia ir aktualiausia. Nauji svarsty
mai ir bandymai norima nukelti 
i komisijas, sąjungas ir atskirus 
vienetus, kad dvejų metų laiko
tarpyje būtų pasiruošta kongresui 
su visa patirtimi ir konkrečiais 
daviniais.

Dabartinėje AF valdyboje, ku
rioje yra ryški jaunų jėgų persva
ra (4 prieš 2), didžiausias rūpestis 
ir ryžtas yra aktyvinti Ateitinin
kų Federacijos atskirus vienetus, 
kad jie duotų kuo daugiau naudos 
savo nariams, spinduliuotų savo 
aplinkai tvirta katalikiška ir lie
tuviška dvasia, ir kad būtų gali
ma ir toliau sakyti vienos studen
tų anketos žodžiais: “Ačiū Die
vui, kad ateitininkai buvo ir yra”.

padeda sukurti lietuviškas Šei
mas, sukuria tvirtą charakterį, pa
deda augti ir tobulėti, paruošia 
jaunimą atsakomybei gyvenime; 
duoda progos kūrybiškai pasi
reikšti, atrasti jaunajai kartai sa
vo potencialą, susikurti kilnią 
draugystę, lavintis gerai praveda
mose stovyklose ir kursuose; in
telektualinis atvirumas ir laisvė, 
turtinga ir inspiruojanti praeitis, 
aktyvus reiškimasis spaudoje, žy
mūs veikėjai ir vadai.

Tačiau niekur nėra rožių be 
dyglių nei inspiracijos be atvėsio. 
Jaunimas yra aktyvus, veržlus, 
nuoširdus ir savotiškai tiesus, už
tat jis pastebi tokius reiškinius, 
kurie jį apmaudžia, štai keletas 
jaunimo pastabų: gerbiami asme
nys dėl jų vardų, o ne dėl veiklos; 
visus išjudinti iš minkštų sėdynių; 
ryškiau pasirodyti visuomenėje; 
nesirodyti gudresniu, bet būti 
nuoširdesniu; jausti už savo pa
reigas didesnę atsakomybę; nesi- 
gaudyti tik “good-time”; perdaug 
pramogų, permažai idealu: perdi- 
delis demokratizmas — “ir kvai
liausia mintis randa atgarsio”; 
apaštalauti -— “niekas negauna 
Kristaus šviesos tik savo reika
lui”. Trumpai sutraukus, jauni
mui nepatinka pasyvumas, susi
rinkimų rutina, intelektualinis 
kaikurių vyresniųjų lėkštumas, 
tuščios pagyros, tarpusavio parti
nis šnairavimasis, stoka narių at
rankos — “kas girdėjo, kad kas 
nors būtų pašalintas”.

Narius šalinti yra lengviau, ne
gu ugdyti. Jei pirmos priemonės 
reikėtų kaikada griebtis, kad ne
būtų kompromituojama organiza-

Įvairūs
• . • • • į Lietuvą, Latvija.Siuntimai Estija, Ukrainą

li Siunčiame YJūsų sudarytus ir ap-IS IxanaaOS* paprastu ir OTO pas* U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
819 COLI.EGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

pasielgė neįprastai: “Man jau 69 

( ti. Juk kiekvienas supranta, kad 
■ postą, kurį užimu partijoje ir 
valstybėje aš negaliu užimti am
žinai” (Tiesa, IV. 26).

Prisipažinimas vertas dėmesio. 
Chruščiovas žino, kad jo įvairios 

. reformos krašte toli gražu nepa-

zy- 
Ji 

pateikia kaikuriuos reikalavimus 
sovietų imperijai: padėti Kinijai 
ūkiškai atsistatyti, t.y. suteikti il
gametes paskolas, atsiųsti specia
listų, dalintis patyrimu branduo
linių ginklų gamyboje, tartis už
sienio politikos klausimais ir duo
ti Kinijai laisvę spręsti Taivano, 
Indijos pasienio ir apskritai Azi
jos klausimus.

Maskva atsisakė patenkinti Ki
nijos reikalavimus. Ji bijo ne ki
niečių imperializmo, kuris gali 
liesti ir Rusiją, bet jų pradėto ka
ro pasekmių. Sovietai nuogąstau
ja, kad kinų peranksti įžiebtas 
karas gali sunaikinti visą komu
nistų pastatą ir palaidoti viltis įsi
galėti pasaulyje. Rusai siekia to 
paties tikslo, bet neskubant ir ty- 
kant tinkamų progų kirsti vaka-

vienybės pasitarime Tangahikoje 
ir kituose komunistų sambūriuo
se Azijoje. Rusija tuojau atsikirto 
kompartijų suvažiavimuose Bul
garijoje, Čekoslovakijoje, Italijo
je, Vengrijoje ir rytinėje Vokieti
joje; kiniečiams komunistams 
Berlyne net neleido kalbėti. Ki
nija piktu žodžiu mini rusų talką 
Indijai — pažadą gaminti spraus- 
minius lėktuvus ir tiekti indie- 
čiams MIG-21 tipo naikintuvų.

Nesutarimų priežastys yra 
svarbios. Abu kraštai žino, kad 
įtampos didėjimas yra pavojingas, 
bet nelengvas vienybės tilto pa
statymas. Nuolaidas turės daryti 
abu kraštai, tačiau vargu pamirš 
kartėlio nuosėdas, kurios kaupė
si per pastarąjį penkmetį. Arti
moje ateityje Kinija gali sustip
rinti mažuosius karus pietrytinė
je Azijoje ir ten siekti įsigalėji
mo. Sovietai šiuo metu taiko į Pie
tų Ameriką ir plečia ūkines var
žybas su vakariečiais. Maskva 
ir Pekingas nenoromis turės pa
sidalinti įtakos sritimis ir kaiku- 
riais klausimais bendrauti, jei ne
ras sutarimo kitais klausimais iki 
sprendžiamo meto, bendro prieš- 
puolio Vakarams sunaikinti.

Moderniškas dailininkas Pablo Picasso, kuris vis ma- ' 
žiau ir mažiau simpatizuoja komunistam: “žmogus turi mir- ' 
ti, priklausydamas tai bažnyčiai—religijai, kurioje jis gimė”. ]

Carlos Todd, vienas iš kubiečių antikomunistų: “Tas, < 
kuris pasiskelbia esąs komunistu, gali tikėtis sovietų pagal- J 
bos, nors ir būtų 9000 mylių atstume nuo Rusijos, bet tas, < 
kuris pasiskelbia demokratu, gali kovoti ir mirti tik 90 ; 
mylių atstume nuo Amerikos—niekas jam neateis į pagalbą”. < / <

Winston Churchill: “Aitvaras augščiausiai iškyla lei- ] 
džiamas prieš vėją, ne pavėjui”. <

Adv. J. Donovan, tarpininkavęs belaisvių paleidime < 
iš Kubos: “Kubos krautuvėse mačiau vaistų bonkutes su už- ; 
rašų “Made in America”. Jie atsiekia daugiau, negu 50 Voice < 
of America transliacijų”. • ;

Lordas Hailshom: “Tikriausias dalykas padėtį pada- ! 
ryti blogesne yra sakyti, kad viskas yra blogiau, negu kad 
iš tikrųjų yra”. . \

Naujosios valstybės

Katalikas premjeras - Kongo vienytojas
V. ZALATORIUS

STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
— Man nepavyko prie tanko 

prislinkti pakankamai arti,'bet jis 
savąjį sutvarkė. Pasiruoškime pa
sitraukimui! Tolimesnė kaimo gy
nyba būtų beprotybė. Baigiasi 
amunicija, mažėja mūsų skaičius. 
Tas nelemtasis tankas per pus
valandį užbaigtų skerdynes.

• Vakaro tamsos priedangoje vy
rai pasitraukė iš kaimo, palikda
mi žuvusius draugus, nes, atrodo, 
nebuvo jokio tikslo juos gabenti 
atgal į savo pagrindines pozicijas. 
Tik vienas leitenantas Straub, tą 
dieną pistoleto šūviu užbaigęs 
mirtinai sužeisto sovietų kareivio 
kančias, dabar palapinės audekle 
vilko puskarininkio lavoną. Savo 
žuvusio draugo jis negalėjo palik
ti priešui...

Antrasis generolo 
šalčio vizitas
Vokiečių armijai daug nuosto

lių buvo padariusi 1941 rp. žiema, 
kai rusiškas šaltis vokiečių karei
vius užtiko vasarinėse uniformo
se. 1942 m. žiemai buvo paruoštos 
šiltų drabužių siuntos, tačiau jų 
pristatymas Stalingrado karei- ■ fronto sąlygos. Pasinaudodami sa- 
viams buvo atidėliojamas, nes vo sprendimais, jie gali pasiekti 
pirmiausia frontui reikėjo gink-; taktiniu laimėjimu. Tačiau Hitle- 
lų ir amunicijos. Viena geležin-! ris norėjo, kad kiekvienas spren- 
kelio linija neįstengė patenkinti dimas būtų daromas jo vyriausio- 
tiekimui statomų reikalavimų J je būstinėje, kur niekas nežinojo 
Prasidėjusi žiema didelę dalį 6-to- tikrųjų fronto sąlvgu.
sios armijos vyrų užklupo vasari-Į Rugsėjo 24 d. “genijus” krei

pėsi į savo gen. štabo viršininką:
— Mes abu turime gerokai pa

šlijusius nervus. Dėl mano nervų 
pašlijimo pats esi kaltas, šiuo me
tu mums reikia nacionalsocialisti
nio užsidegimo, o ne profesiona
lių sugebėjimų konfliktui rytuose 
užbaigti, šito, savaime suranta- 
ma, aš negaliu iš tavęs reikalauti.

Naujuoju štabo viršininku bu
vo paskirtas gen. Zeitzler. Išstu
dijavęs fronto situaciją, jis tarė 
Hitleriui:

— Pavojingiausia fronto vieta 
yra į šiaurę nuo Stalingrado. 
Mums reikia imtis priemonių pa
vojui pašalinti, nes, priešingu at
veju, galime susilaukti visiškos 
katastrofos.

Hitleris negalėjo išsižadėti sa
vo “genialumo”:

— Zeitzler, pats esi didelis pe
simistas. Čia, rytų fronte, mes iš
gyvenome nevieną sunkią valan
dą, įveiksime ir dabartinius sun
kumus ...

Sniegas ir 
sviedinių kruša 
Vokiečių* žvalgyba buvo surin

kusi tikslias žinias — Stalingrado 
ir kaimyniniuose frontuose sovie
tai buvo sutraukę 13 savo armijų, 
kai tuo tarpu vokiečiai, įskaitant 
rumunus, italus ir vengrus, turė
jo tik 5 armijas, šie jų sąjungi
ninkai buvo silpniausia grandinės 
dalis. Daugiausia kovingumo dva
sios rodė rumunai, kurie, atrodo, 
dar nebuvo užmiršę kadaise pra-

gen. štabo viršininko pulk. gen. rastos Besarabijos, bet jų apgink- 
Halder. Si^*karininkas turėjo pa- lavįmas ir paruošimas neprilygo 
kankamai drąsos Hitleriui paša- vokiškosioms divizijoms. Tas bu- 
kyti teisybę į akis, žodžių dviko- vo gerai žinoma vokiečių genera- 
va tęsdavosi iki vėlyvo vidurnak- liniam štabui, tačiau, norėdami 
čio.' ;

Ofenzyvos pradžioje gen. Hal- ofenzyvai
atpalaiduoti savąsias divizijas

Po tris metus užtrukusio pilie
tinio karo 15 milijonų gyventojų 
Konge katalikui premjerui C. 
Adulai balandžio mėn. pasisekė 
sudaryti plačią koalicinę “tauti
nės sandoros” vyriausybę. Į 26 
ministerių kabinetą neįeina tiktai 
dešinės ir kairės radikalai. Net ir 
norėjusi Katangos provinciją at
skirti nuo Kongo čombės “Kona- 
kat” partija gavo keturius portfe
lius, tarp jų vieną viceministerio.

Naujoji vyriausybė gavo parla
mento pasitikėjimą 31 prieš 20 
balsų. Senajai Adulos vyriausy
bei tas pats parlamentas 1962 m. 
lapkričio mėn, buvo pareiškęs ne
pasitikėjimą. Kabinetas nekrito 
tik dėlto, kad konstitucija reika
lauja, jog nepasitikėjimas būtų 
išreikštas dviejų trečdalių dau
guma.

Vienas prieš visus
Kad Adula atsilaikė, tai beveik 

stebuklas. Prieš jį buvo nusistatę
Ofenzyvos pradžioje gen. Hal- ofenzyvai, vokiečiai ilgą Dono! if aršieji nacionalistai, ir federa- 

der įspėjo Hitlerį, kad vokiečių upės fronto ruožą buvo priversti listai, ir autonomistai, ir genčių
divizijų skaičius yra permažas di
desnei ofenzyvai platesniame 
fronte. Jis taip pat mėgino at
kreipti “genijaus” dėmesį į so
vietų stiprumą. Tačiau Hitleris į 
žvalgybos pranešimus numodavo 
ranka: ‘

— Rusai yra baigti. Keturių sa-; šildėsi rankas cigaretės dūmuo- 
vaičių laikotarpyje mes sulauksi- se. Niekas negalvojo, kad nevie- 
me jų kapituliacijos ... nam jų ši cigaretė bus paskutinė,

Netekęs kantrybės, gen. Halder kol 4 valandą ryto netikėtą kon- 
1 certą pradėjo sovietinė artileri
ja. Koncentruotą ugnį atidarė 800

patikėti sąjungininkams. Rumu- astovai, ir socialistai. Tik pačiu 
nu divizijos saugojo šiaurini ir paskutiniu momentu Katangos 
pietinį Stalingrado kilpos, ruožą, konakatiečiai ir balubakatiečiai ir

Lapkričio 19 d. ankstyvą ryt-' 
meti sniegas pradėjo kristi į ru
munų ir vokiečių apkasus. Ant
klodėmis užsikloję galvas, vyrai

me jų kapituliacijos ...

Hitleriui pakišo žvalgybos prane
šimus apie milijoninės sovietų ar
mijos telkimą Saratovo apylin
kėse.

— Žmogau, nešnekėk nesąmo
nių! — atsikirto Hitleris.

Gen. Halder reikalavo, kad vie
tinio pobūdžio sprendimai būtų 
palikti batalijonų vadams, ku
riems buvo geriau pažįstamos

vakarinio Kongo Abako atstovai 
atsimetė nuo opozicijos. Joje li
ko patys kairiausi Tautinio Kon
go Sąjūdžio atstovai.

Sąjūdis yra didžiausioji parti
ja šioje Afrikos respublikoje. Ja
me ir pats Adula iškilo. Atgavus 
nepriklausomybę, 1960 m. sąjū
džiui vadovavo P. Lumumba, ku
ris buvo visos tautos herojus. Ta

patrankų ir stambaus kalibro mi- čiau Lumumba Katangoje buvo 
nosvaidžiu ir ilgoką fronto ruo- nužudytas. Jo įpėdinis A. Gizen- 
žą iki 2 mylių užfrontės krypti- ga už priešvalstybinę veiklą pa
ini pavertė tikru pragaru. Rytui i kliuvo į kalėjimą. Dabartinis par- 
išaušus, pasirodė šimtai sovietinių; tijos lyderis A. Kiveva vos išlai- 
tankų — ant jų viršaus sėdėjo so-1 ko abu partijos sparnus vienoje

nėse uniformose. Jiems skirtoji 
šilta apranga buvo įstrigusi Lem- 
bergo, Kijevo ir Charkovo gele
žinkelių stotyse — 153 vagonai, 
kurie niekada nepasiekė savo ke
lionės tikslo. Užėję šalčiai visiš
kai sutrikdė tiekimo darbą. Iš i 
Vokietijos atgabenti garvežiai ne-1 
norėjo dirbti rusiškame šaltyje.! 
Problemą dar labiau komplikavo: 

'perdaug kalkių priemaišų turin
tis vietinis vanduo ir akmens 
• anglies stoka.

Netoli Stalingrado buvo dideli 
'drabužių sandėliai, bet jie pri ! 
klausė aviacijai, darbo tarnybai 
ir Todt organizacijai. 6-tosios ar
mijos vyrams jie buvo neprieina
mi. Tuo tarpu užfrontėse • karei
viai šimto mylių atstume nuo Sta
lingrado didžiavosi šiltais kaili
niais ir minkštais veltiniais, vo
kietaičių megztais megztukais ir 
pirštinėmis. Užfrontė buvo aprii- 
ointa šilta žiemos apranga, o fron
tas turėjo pasitenkinti vasarinė
mis uniformomis, šiltame bunke
ryje sėdintis Hitleris filosofavo: 
“Normalus žiemos aprangos išda
vimas yra visiškai pakankamas, 
nes mano armijos Sovietų Sąjun
goje laukia okupacinė tarnyba. 
Jai šią žiemą neteks imtis karo 
veiksmu ...”♦

Hitleris gudresnis už 
štabo viršininką
Vyriausioje Hitlerio būstinėje 

yyko nuolatinė kova tarp “geni
jaus” Hitlerio ir kariuomenės

vietų kareiviai. Sveikos išlikusios 
vokiečių ir rumunų artilerijos ba
terijos didelę dalį tankų išvedė iš 
rikiuotės, bet juos pakeisdavo 
nauja banga, kuri per baterijų ug
nį verždavosi į užfrontę. Prasidė
jo garsusis sovietų prasilaužimas.

Kai 8-to korpuso vadas gen. 
Heitz buvo paklaustas, kaip ilgai 
jo divizijos gali atlaikyti sovietų 
puolimą, jis trumpai atsikirto: 
“Grandinės stiprumas yra matuo
jamas jos silpniausiu nareliu!...” 
Silpniausias narelis grandinėje 
buvo rumunų divizijos, ką, savai
me suprantama, puikiai žinojo 
sovietų generolai — joms teko di
desnė ugnies dozė ir stipresnis 
spaudimas. Sovietų generolai ne
apsiriko: rumunai sumišo ir pra
dėjo bėgti į vakarus, atidarydami 
šiaurinį Stalingrado sparną. Ko- 
vingesnės dvasios vokiečių divizi
jos, vengdamos apsupimo pavo
jaus, taip pat buvo priverstos 
trauktis, kai jų šonuose neliko ap
saugos ...

linijoje.
Apjungus Kongą kariškai, su 

Jungtinių Tautų pagalba, — rei
kia apjungti jį ir ūkiškai. Centro 
vyriausybei neseniai pasisekė at
gauti iš š. Rodezijos bankų be
veik penkis milijonus dolerių, ku
riuos sukilėlis čombė buvo ten 
padėjęs. Trūksta dar pusantro mi
lijono.

Kas apmokys kariuomenę?
Taip pat ir kariuomenės klau-

simas smarkiai aktualus. Buvęs 
užsienių reikalų ministeris J. 
Bomboko balandžio pabaigoje dar 
tebesitarė Niujorke su Jungtinė
mis Tautomis dėl karių apmoky
mo ir karinių reikmenų finansa
vimo. Jis nori, kad 19 valstybių, 
kurios turi savo karinius dalinius 
Konge, .juos kuo greičiau ati
trauktų, o kongiečių karių apmo
kyti atvažiuotų belgai, kanadie
čiai, žydai, italai ir norvegai. To
kiam planui priešinasi Gana ir 
Jungtinė Arabų Respublika. Jos 
nork kad afrikiečiai dalyvautų 
“mokytojų” grupėje, geriausia tie 
patys, kurie jau turi savo rinkti
nius dalinius Konge.

JT Konge turi didelį balsų. nes 
tik jų kariai išlaikė krašto vieny
bę ir* dar šiandien kontroliuoja 
900.000 kvadratinių myliu, kurios 
sudaro šios valstybės teritoriją.

Kongas, su sostine Leopoldvilė- 
je, yra turtingas kraštas. 1961 m. 
ten buvo iškasta trys tonos dei
mantų ir kitų brangakmenių, (kas 
turi sužadėtinę, žino kiek pusė 
karato kainuoja!), 10 tonų aukso 
ir neskelbiamas kiekis uranijaus.

žmonės — žemdirbiai
Gyventojai, kurių daugumą su

daro bantu giminės negrai, verčia
si žemdirbyste pirmoje vietoje. 
Augina kokosinius riešutus, med
vilnę, kaučuką, kavą, žemės rie
šutus ir gyvulius: ožkas, avis, 
kiaules.

Per Kongo teritoriją 300 mylių 
lanku vingiuoja antra pagal dydį 
Afrikos upė — Kongas, nuo kurio 
ir pati valstybė savo vardą gavo. 
Beveik visas milžiniškas Kongo 
plotas yra Afrikos viduje ir tik 
kokių 50 mylių pajūrys aplink 
Kongo žiotis priklauso Kongo res
publikai. Geografinė padėtis šiuo 
atžvilgiu yra panaši į Lietuvos, 
po to. kai vokiečiai atėmė Klaipė
dą. Tik Kongas turi ne šventosios, 
bet Matadi uostą su 60.000 gyv. 
Sostinėje Leopoldvilėje gyvena 
daugiau kaip 400.000.

Iki 1907 m. Kongas buvo ne
priklausoma valstybė. Tais me
tais tapo belgų kolonija.

Lietuviai imigruoja Kanadon

Tokijo. — Po 31 metų karo ne
laisvės Kinijoje į Japoniją grįžo 
72 m. amžiaus generolas, kuris į 
kiniečių nelaisvę buvo patekęs 
Mandžiūrijos karo metu.

Naujausiais Kanados imigraci
jos ministerijos duomenimis, per 
pirmuosius 1963 m. tris mėnesius 
į Kanadą imigravo 7 lietuviai 
(1962 m. — 10) iš įvairių kraštų. 
Iš Lietuvos atvyko tiktai 3, o su 
Lietuvos pilietybe — 1. Maždaug 
toks pat skaičius latvių ir estų. 
Nemažas skaičius atvyko Lenki
jos gyventojų — 184; Lenkų kil
mės asmenų iš įvairių kraštų" imi
gravo 278. Daug ateivių imigravo 
italų kilmės — 2.661," britų — 
3.901, įskaitant ir airius. Iš viso 
per pirmuosius 1963 m. tris mė
nesius imigravo Kanadon 13.410 
asmenų. Pernai tuo pačiu metu

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLES . . .
* Puokftė* nuotakom* bai i/otriam* kitom* progom* — 

europietiikome ir konodiikoma stiliuje.
įvairiausiu rūiių skinto* gėli* bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokig Hdirbinig dovanom*. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

y*QrTrs!

imigravo 11.762. Daugiausia. jų 
atvyko Ontario prov. — 6.721j 
Kvebeko — 3.414, Br. Kolumbi
jos — 1.527.

Nėra statistikos, kiek emigruo
ja iš Kanados į JAV. Manoma — 
gana didelis skaičius.

Varšuva. — Į Lenkijai atiteku
sias-Vokietijos sritis pr. metais 
buvo atgabenta 28.000 ūkininkų 
ir jiems išdalinta 98.000 ha. že
mės.

Hamburgas. — Pagal stratosfe
ros ir jūros gelmių tyrinėtojo 
prof. Piccard sūnaus paruoštus 
planus statomas povandeninis lai
vas. Šveicarijos Genter ežere, 300 
mtr. gelmėje, jis vežios keleivius, 
kurie per specialius langus galės 
stebėti ežero dugną ir gyvūniją.

Pamokslininkas 
prezidentu?

JAV kaikurie laikraščiai pradė
jo propagandą, kad protestantų 
garsusis pamokslininkas Billy 
Graham būtų nominuotas kandi
datu i JAV prezidentus. B. Gra
ham į tai atsakė: “Mano darbas 
yra daug didesnis ir svarbesnis, 
negu betkurio politiko”.
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PERKELTI VLIKą EUROPON?
AL. GIMANTAS

Bent kiek aiškiau pastebėjus. tuo tarpu visos išlaidos kasmet 
dabartinės JAV administracijos j didėja, o besiplečiančios veiklos 
numatomus ar jau ir esamus tam barai dar reikalaus naujų ir pa-
tikrus emigrantinių politinių or
ganų veiklos varžymus, mūsų 
spaudoje, kolkas dar nedrąsiai ir 
be konkretesnių Įvardinimų, pra
dedama kalbėti apie kaikurių lie
tuviškųjų veiksnių perkėlimą, tei
singiau, jų grąžinimą atgal Euro
pon.

Jau nekartą teko girdėti tautie
čių tarpe nuomonių, kad sukon
centravus vyr. lietuviškųjų veiks
nių centrus, vadovybes šiame 
kontinente, ar tik nenukenčia 
kaikurie laisvinimo veiklos aspek
tai pačioje Europoje, kurios svo
ris politiniame gyvenime yra žy
miai pakilęs. Dar kiti balsai tei
gia, kad laisvinimo veiksnių mai
šatis šiame kontinente, tarpusa- 
viai nesklandumai, trintis sukelia 
netik veiklos paralelizmą, bet ir 
mažina patį tos veiklos efektyvu
mą. Dar kiti sielojasi, kad centri
nių Įstaigų išlaikymas čia parei
kalauja žymiai daugiau išlaidų. 
Sakysime čia vidutinė pareigūno 
alga $500 yra labai jau kukli ir 
vargiai ar pakankamai kompen
suojanti mūsų dirbančius žmo
nes. Tuo tarpu tie patys $500 Vo
kietijoje pavirstų jau 2.000 DM. 
Toks atlyginimas^ tenykštėmis są
lygomis, atrodo, jau nebūtų labai 
kuklus. Savo metu būta kalbų 
apie veiksnių Įsikūrimą Ispanijo
je, kur dolerio keitimo kursas bū
tų dar .palankesnis ir pragyveni
mas pigesnis.

Lėšos — kasmetinės aukos iš 
tautiečių nerodo tendencijos kil
ti (su pasitaikančiomis išimtimis),

pildomų sumų. Atseit, kyla gyvy
binis reikalas rūpintis, kad kiek
vienas skatikas būtų kiek galint 
tiksliau panaudotas.

Šioje vietoje dera prisiminti 
tas nuotaikas, kurios gaubė anuo 
metu nuspręstą VLIKo persikė
limą iš Europos Amerikon. Tau
tiečių balsai buvo labai Įvairūs, 
bet daugumoje, rodos, nebuvo 
perdaug palankūs persikėlimui. 
Kaikuriuos tas faktas net ir di
džiai liūdino. Esą jau nebėra mū
sų tarpe asmenų, kurie drįstų at
sisakyti asmeninių patogumų ir 
tautos labui norėtų iš geresnių są
lygų keltis atgal Vokietijon. Gal 
tai ir peržiaurus priekaištas, nes 
kas žino kaip patys kaltintojai bū
tų jautęsi, jei būtų patekę i tų

Praeities vargai - dabarties džiaugsmai
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS VADOVAS T. PLA
CIDAS BARIUS, OFM APIE DEŠIMTMEČIO SUKAKTĮ IR 

ATEITIES PLANUS

700 sielų, nors oficialiai jai ne-! neatidaro; dar sunkiau jis ką nors įsteigtam bankeliui yra toks dide- 
priklauso, eina mūsų bažnyčion, Į uždaro; kartą užėmęs vietą ar dar- j lis, kad jis yra šešėlin nustūmęs 
naudojasi parapijos patarnavi- bą, nesitraukia, nežiūrint kaip' visus entuziastų lūkesčius. Per 
mais ir yra par. kunigų lankomi.! sunkios būtų sąlygos. Juk kone pirmuosius nepilnus 8 veiklos mė- 

' ‘ " visos misijos tolimuose kraštuose nesiūs narių skaičius visai artėja
yra ordinų išlaikomos. Taip pat Į prie 600, kapitalas jau viršija 
neveik visos mažumų parapijos 
Toronte, kaip italų, vokiečių, len
kų ir kt., yra ordinų rankose. Kol 
Toronte ir jo apylinkėje bus lie
tuvių, tol bus ir lietuviai pranciš
konai. O kol bus lietuviai pranciš-

Tokiu būdu, tiesioginei parapijos 
sielovadai priklauso apie 4.000 
sielų.

Prisikėlimo parapija turi eilę 
organizacijų, kaip šv. Pranciš
kaus III ordiną, Katalikų Vyrų 
dr-ją, KL Kat. Moterų dr-ją ir 
sporto klubą Aušrą. III-jo ordino 
veikla Į viešumą mažai teišeina, konai, tol bus ir lietuviška Prisi- 
bet visų kitų veikla yra labai pla- kėlimo parapija, nes ji, kaip nu- 
ti: pirmųjų dviejų — visuomeni- stato Romos išduoti parapijos 
nėję, tautinėje - kultūrinėje ir ka-1 Įsteigimo dokumentai, “in perpe- 
ritatyvinėje srityje, o Aušros tuum” — nuolatinai sujungta su 
sporto klubo — ivariose sportinio Į lietuvių pranciškonų vienuolynu, 
lavinimosi srityse. Sis klubas yra' 
pasiekęs didelių laimėjimų ir yra 
gerai žinomas net JAV sportuo
jančiam lietuviškam jaunimui. 
Jis taip pat atlieka svarbų vaid
menį buriant ir palaikant vietini

1. Minite savo parapijos Įsistei-' pi
gimo dešimtmetį. Rodos, nuo pat 
pirmųjų metų dirbate toj parapi
joj. Kaip vertinate nueitą kelią? į 

jubilėjus, bet nepasidžiaugti at
liktais darbais būtų kuklumas ne
vietoje. Tiesa, statyba dar nebaig
ta, skolos neišmokėtos, eilė dar
bų dar tik Įpusėję. Įsteigta vos 
prieš 10 metų, šiandien Prisikėli
mo parapija yra viena pačių di
džiausių Toronto arkivyskupijoje. 
Laikinoji bažnyčia leido mums 
išeiti iš kino teatro salių. Parapi
jos salė tarnauja netik parapijos, 
bet ir visos kolonijos tautiniam, 
kultūriniam, sportiniam judėji
mui ir pasilinksminimams.

Šioje parapijoje esu nuo pat jos 
pirmosios dienos. Kartu su para- ----- X----  - --- -  “ — --
parapijos džiaugsmus ir skaus
mus. Vienų ir kitų buvo apsčiai. 
Ypačiai didelė našta buvo parapi
jos skolos, šiandien jau daugelis 
yra pamiršę, kad Prisikėlimo pa
rapija buvo pradėta ne su gausiu 
atsargos kapitalu, bet su milžiniš
ka $300.000 skola, kuri buvo už
traukta JAV, užstačius Tėvų 
pranciškonų vienuolynus. 1957 
m., baigiant statybą, ta skola bu
vo prašokusi net $400.000!

Bet Dievui laiminant ir para
pijiečiams aukojant bei aukojan
tis, jei praėjusią vasarą nebūtu
me plėtę savo nuosavybės, ši pir* 
mąji parapijos dešimtmeti būtu
me minėję tik su $40.000 - $50. 
000 skola. Prieš atvykdamas i To
rontą mačiau daugeli šio konti-

kaltinamųjų padėti. Bet, aplamai piliečiais pergyvenau visus šios
žvelgiant, faktas lieka faktu, kad 
su VLIKo perkėlimu šion Atlan
to pusėn atsitiko taip, kaip tam 
kalnui, kuris buvo priverstas eiti 
pas atsiskyrėlį, o ne atvirkščiai. 
Ir dabar, kai iš šiokios tokios lai
ko perspektyvos galima Įvertinti 
Įvykusi, bet dabar norimą pakeis
ti faktą, savaime kyla Įvairių min
čių ir vertinimų. Kaikurios Ame
rikos lietuvių organizacijos jaus
tųsi kur kas patogiau, net gal ir 
butų duosnesnės, jei VLIKo cent
ras būtų permestas atgal kiton 
Atlanto pusėn.
. Svarstant ši klausimą, visdėlto 
pirmoj eilėj reikėtų klausti, ar 
VLIKo perkėlimas Europon galė
tų veiksmingiau patarnauti Lie
tuvos bylai.

Laiškai komunistui redaktoriui
Vakarų pasaulio laisvojoje 

spaudoje beveik kiekvienas laik
raštis turi specialų skyrių—“Laiš
kai redakcijai”, kuriame skaityto
jai komentuoja pasaulio Įvykius, 
savo krašto reikalus, valdymosi 
problemas, nepašykštėdami kar
čių žodžių prezidentams, ministe- 
riams pirmininkams, partijų va
dams. Kultūringos diskusijos for
ma kiekvienas skaitytojas turi tei
sę pareikšti savo nuomonę. Šie 
skaitytojų laiškai paprastai būna 
geriausiu krašto politinių, eko
nominių ir visuomeninių proble
mų barometru. Jie taipogi- liudi
ja visišką žodžio laisvę — didžiau
sią demokratinės sistemos turtą. 

Tariamos demokratijos vardu 
“Laiškus redakcijai” yra Įvedu
si ir dabartinė susovietintos Lie
tuvos spauda. Tačiau laiškuose 
komunistui redaktoriui nei vienas 
skaitytojas neišdrįsta užkabinti 
komunistų partijos, jos vadų, pro
pagandos sąskaita iškraipytų įvy- 

. kių aprašymo. Didžiąją laiškų da
li sudaro maldavimas padėti iš
sigelbėti iš nemalonios situacijos, 
i kurią skaitytoją yra atvedęs so
vietinis komunizmo košmaras.

* Laiškas komunistui redaktoriui 
nevienam skaitytojui būna pas
kutiniu šiaudeliu skęstančio žmo
gaus rankose. Iš komunistinio 
biurokratizmo, socialinio netei
singumo marių ji gali išgelbėti 
vienas redaktoriaus žodis atitin
kamiems organams, jeigu, žino
ma, redakcijos galiūnas, būdamas 
geroje nuotaikoje, teiksis atkreip
ti dėmesį i piliečio skundą.

Redaktoriau,
padėk surasti tėvą ...
Savo skriaudas, surašytas ma

mos ranka, “Tiesos” redakcijai 
pasakoja Vladas Svinskas: “Mano 
tėvelis Aleksas Svinskas paliko 
mane trijų mėnesių amžiaus ir 
daugiau nesirodė. Buvęs Daugų 
rajono liaudies teismas priteisė 
alimentus. Tėvas, apie tai sužino
jęs, pradėjo keisti darbovietes, 
slapstytis. Labai prašau “Tiesos”. ir ši^ntietis Z Vetuška? “Nau“ 
redakciją padėti surasti mano te-Į jaj statomos Širvintų ryšiu konto- 

ros statyboje dirbau sargu nuo 
praeitų metų balandžio 1 dienos 
iki tų pačių metų lapkričio 1 die
nos. Per parą teko budėti po 16 ir 
daugiau valandų. Už viršvalan
džius man buvo pažadėta atlygin
ti, tačiau pažadai nevykdomi, nors 
daug kartų šiuo reikalu kreipiau
si ...” Prie S. Petuškos skundo 
galima būtų pridėti dabartinėje 
Lietuvoje gerai žinomą anekdotą 
apie komunistų partijos kontro
liuojamus profesinių sąjungų ko
mitetus, kurie turėtų ginti dirban
čiųjų reikalus.

— Koks skirtumas tarp lokio ir 
mūsų Įmonės profkomiteto?

— Lokys miega tiktai žiemą, o 
profsąjungos komitetas snaudžia 
ištisus metus ...

Į Šeduvą keliausi — 
valgyt pasiimk...
Savo tūžmastį redaktoriui išlie

ja Šeduvos rajono komiteto pirmi
ninkas P. Mikoliūnas, milicijos 
skyriaus darbuotojas A. Makutis 
ir “Tautų vienybės” kolchozo pir
mininko pavaduotojas V. Junka. 
Šiuos komunistinės santvarkos di
džiūnus Įžeidė Šeduvos valgyklos 
padavėja Genė Kalnerytė: “Po 42 
laukimo minučių prie mūsų pri
ėjo jauna mergina. Dar 20 minu-

VYT. KASTYTIS

tąją pagalbą. Atvažiavusi gydyto
ja Misevičienė pareiškė: kraujo 
spaudimas geras, plaučiai sveiki, 
i ligoninę vežti nereikia, praeis. 
Suleidus vaistus, net neprivežė 
prie namų. Apie 300 metrų teko 
eiti pėsčiomis. Atėjęs su didžiau
siu skausmu krūtinėje vyras atsi
gulė ir po pusantros valandos mi
rė. Argi taip nejautriai turi elg
tis gydytojas ...?” <

Redaktorius vyrą praradusiai 
T. žliobienei cituoja sveikatos mi- 
nisterio V. Kleizos žodžius: “Už 
nepakankamą atidumą, neitarimą 
miokardo infrakto ir atitinkamo 
režimo neorganizavimą teikiant 
A. žliobai medicininę pagalbą, 
gydytoja B. Misevičienė nubausta 
drausmine bauda ...”

Direktorė numojo ranka ...
Komunistinio išnaudojimo pa

vyzdi atskleidžia virėja E. Sker
sytė: “Skuodo mokykloje-interna
te dirbu virėja nuo 1956 m. Mano 
darbo diena prasideda 7 vai. ir 
baigiasi 21 vai. Pastaruoju me
tu dar ilgiau esu verčiama darbe 
išbūti. Poilsio dienų negaunu, už 
viršvalandžius man niekas nemo
ka. Jau neskaitant mano tiesiogi
nio darbo, aš turiu pati nešti iš 
kiemo vandeni, plauti grindis, 
skalbti virtuvės chalatus ir rank
šluosčius. Virtuvėje darbas neme- 
chanizuotas: nėra nei duonai 
pjaustyti, nei bulvėms skusti ma
šinėlių. Kada pasiskundžiau sun
kiomis darbo sąlygomis direkto
rei, ji numojo ranka ...” Komu
nistinė direktorė 14 valandų dar
bą i dieną, matyt, laiko visiškai 
normaliu sovietinei sistemai reiš
kiniu, nes juk Sibiro koncentra
cinėse stovyklose kaliniai turė
davo dar ilgesnes darbo valandas, 
o bulvių jiems, iš viso, netekdavo 
matyti...

Nepatenkintas darbo sąlygomis- - - - - - —- ;. «Nau.

čių, ir mes pagaliau gavome pie
tus. — Keturi rubliai 45 kapei
kos, — net nemirktelėjusi, parei
kalavo padavėja. Iš tikrųjų mūsų 
pietūs tekainavo 3 rublius 42 ka
peikas. Kada mes pareikalavome 
grąžinti rubli, Kalnerytė pradėjo 
ginčytis, koliotis, ir pagaliau me
tė i akis pinigus. Ar gali G. Kal
nerytė dirbti šiame darbe, juo la
biau, kad panašūs faktai ne nau
jiena? ...”

Kuršėnų gyventoją J. Vielių 
iki širdies gelmių sukrėtė niūri 
komunistinio auklėjimo išdava: 
“Ne vienas kuršėniškis gegužės 
mėnesi atkreipė dėmesį i gatvėje 
sėdinčią senutę. Ją galėjai čia ras
ti betkuriuo paros metu. Pasitei
ravus paaiškėjo, kad tai Smurgių 
geležinkelio stoties darbuotojo 
Juozo žalneravičiaus motina. žal<

Tėvas Placidas Barius, OFM, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 

klebonas

vą, priversti ji baigti valkatavi-Į 
mą; Reikia, kad jis atlygintų man 
ir mamai padarytą skriaudą. O jis 
mums daug skolingas. Juk tam 
yra valstybiniai Įstatymai. Ne
lengva yra man taip rašyti apie 
savo tėvą. Ir aš norėčiau turėti tė
vą, kuriuo galėčiau didžiuotis...” 

Komunistas redaktorius rami
na mažąjį Viaduką, kad komuniz
mo ištvirkintas tėvas slapstosi 
Vilniuje, Komjaunimo gatvėje 
Nr. 35-34, pas komunistinio jau
nimo atstovę draugę Januliony- 
tę. Prokuratūra už vengimą mo
kėti alimentus Aleksui Svinskui 
jau iškėlė baudžiamąją bylą. Tai
gi, tėvas surastas, jeigu alimentų 
priverstini mokėjimą galima pa
vadinti tėvo suradimu. Mažajam 
,Viadukui tikriausiai būtų malo
niau nieko negirdėti apie alimen
tus, bet matyti tėveli savojoje 
seklyčioje...

Gydytoja
numarino mano vyrą ...
Vilniaus gyventoja T. žliobie

nė redakcijai skundžiasi tarybinio 
gydytojo tragiško nejautrumo pa
sekmėmis: “šių metų vasario 
mėn. 12 d., eidamas Į darbą, ma
no vyras A. žlioba pasijuto blo
gai. Darbovietėje iškvietė grei

$400.000, o bankelio apyvarta 
tuoj sieks pirmą milijoną dolerių.

7. Girdėti, kad parapijos jauni
mo kaikuriuose vienetuose vyrau
ja anglų kalba. Ar nejaučiamas 
spaudimas iš jaunosios kartos 
Įvesti anglų kalbą ir pamaldose?

— Ne, to spaudimo mūsų para
pijoje nejaučiama. Neatrodo, kad 
ir iš dabar priaugančios kartos jo 
sulauktume. Kaip ilgai taip bus, 
priklausys nuo to, kiek ilgai tė
vai savo vaikus Į gyvenimą išleis 
su lietuvių kalba. Kaikur net nau
jųjų ateivių lietuviškose parapi
jose įvedama ar net jau įvesta 
svetima kalba. Prisikėlimo para
pijoje to dar nėra. Net ir vaikučių 
paruošimas Pirmajai Komunijai 
pravedamas vien lietuvių kalba.

8. Kaip ilgai parapija ketina iš
likti lietuviška?

— Prisikėlimo parapija netik 
ketina, bet ir Išliks lietuviška tol, 
kol bus lietuviškai kalbančių ti
kinčiųjų. Dar daugiau — pagal iš
gales ji rems visas institucijas, 
kurios rūpinsis tautybės ir kalbos 
išlaikymu. Kaip praeityje, taip ir 
ateityje Prisikėlimo parapija 

kur jaunimas — ten ir ateitis. Ta naudojimo. Be to, prisidėjo ir stengsis be priekaištų atlikti jai 
linkme orientuojantis buvo įsteig- daugelio parapijiečių noras pa- Dievo ir tėvynės uždėtą pareigą • « W • • • J • t « J • v > • v J • 1 > . • •

6. Neseniai įsteigta Prisikėlimo 
parapijos kredito unija — banke
lis. Kokių tikslų siekiama šiuo už
simojimu?

— Parapijai besirūpinant dva
siniais žmonių reikalais dažnai ir

lietuvišką jaunimą prie parapijos ] neišvengiamai tenka susidurti su 
ir lietuviškosios visuomenės. Be Į jų medžiaginiais nepritekliais bei 
to, turirųe du chorus — suaugusių jiems kiek galima padėti. Stebint 
ir jaunimo.

Be to, Prisik. p-ja tiesiogiai rū
pinasi jaunaisiais ateitininkais ir 
teikia galimą' paramą, parūpino 
net ir patalpas lietuviškai studen
tijai ir skautams. Ateityje, pra
plotus parapijos pastatus ir apsi-s—o---------------- ---------------------------------------------------------j..

tvarkius su skolomis, ta jaunimui i sąlygas tokiai pagalbai, kad būtų 
teikiama globa dar padidės, nes i išvengta finansinių bendrovių iš-

kanadiečių parapijas teko patirti, 
kad jose šalia labdaros organizuo
jama savitarpė medžiaginė pagal
ba kredito unijų forma. Lietuviai 
tokios savitarpės pagalbos juo la
biau reikalingi. Tad ir kilo mintis 
steigti kredito uniją bei sudaryti

nento liet, parapijų, kurios buvo 
ir senesnės, ir didesnės, ir turtin
gesnės už Prisikėlimo. Tačiau nė 
viena jų nebuvo tiek gyvybės ir 
jaunatviškos energijos pilna, taip 
kovoti, dirbti ir gyventi nusitei
kusi, kaip ši; Tėvų pranciškonų 
vadovaujama, Prisikėlimo parapi
ja Toronte. Dirbant su tokia pa
rapija ir su tokiais parapijiečiais 
visi sunkumai nustoja savo svorio. 
Pagaliau, nueitas gražus pirmojo 
10-mečio kelias visa yra išpirkęs.

2. Kurie pagrindiniai Jūsų va
dovaujamos parapijos laimėjimai, 
pasiekti per praėjusi dešimtmetį?

— Pagrindiniai laimėjimai? .:. 
Tai tie, kuriuos nelengva ap
čiuopti ir dar sunkiau nusakyti: 
parapijiečių gilesnis religinis su
sipratimas, dažnesnis ėjimas sak-. 
ramentų, didesnis parapijinės' veiklai, naują nedidelę salę ir t.t. 
šeimos ryšio branginimas, kaip! Bažnyčios statyba yra atidėta vė- 
lietuvio ir kataliko atsakomybės' lesnei ateičiai.
pajautimas. Tuos dalykus sunku Į 5. Kaikas būgštauja, kad even- 
apibūdinti, bet lengva pastebėti, tualiai pasitraukus lietuviams Tė- 
kur jie yra ir kur ne. vams pranciškonams, lietuvių rū-

3. Kiek lietuvių telkia jūsiškė pėsčiu sukeltas turtas bei nuosa- 
parapija? Didėja ar mažėja savo; vybė atiteksianti nelietuviams — 
skaičiumi ir organizacijomis? , arkivyskupijai arba ordinui. Kaip

— Kadangi Toronte lietuvių iš tikrųjų yra?
parapijoms ribų nėra nustatyta, Į — Tas būgštavimas yra berei- 
patys katalikai laisvai apsispren-! kalingas. Ordino parapijų juridi- 
džia, kuriai parapijai priklausyti, j nė pozicija yra kur kas stipresnė, 
Pareiškusių norą priklausyti Pri-. negu diecezinių, net ir tautinių, 
sikėlimo parapijai yra <1.266 šei- * parapijų, kurias vyskupas gali nė- 
mų, viso 3.384 sielos. Be to, dar sunkiai uždaryti. Pavyzdžių turi- 
apie 200-300 šeimų-su apie 500-i me JAV. Ordinas nieko lengvai

ta ir vasaros stovykla jaunimui 
N. Wasagoje. Ten yra visi reika
lingi pastatai bei Įrengimai.

Mažėjimo parapijiečių skaičiu
je ar silpnėjimo organizacinėje 
veikloje nesimato; priešingai — 
tie, kurie parapijai priklauso, 
rimtai priklauso ir kurie įsijun
gia i organizacinę veiklą, yra ak
tyvūs nariai.

4. Ką planuojate artimiausiai 
ateičiai?

— Toliau tęsti pradėtą religi
ni ir tautinį darbą. Be to, esame 
numatę praplėsti patalpas — pri
statyti naujas raštines, vienuoly
ną, eilę kambarių visuomeninei

LENINO SARGYBINIS
neravicius, praradęs ne tik sąžinę, |
bet ir paprasčiausią žmogaus oru-i Tokiu pavadinimu buvo pasta-' 
mą, atvežė 96 metu amžiaus mo-l lytas filmas Maskvoje, kuris, de-. 
tina ir paliko Kuršėnuose likimo] ja. neišvydo platesnių masių, bet 
valiai, žalneravičienė gauna pen-:t>uvo parodytas tik filmų kriti- 
siją, tačiau ją pasiima sūnus Juo-;kams. Pastarųjų jis buvo giria-i 
zas. Turi ji dar vieną sūnų -— Ka- 'raas netik dėl artistiško atlikimo, 
zi. Bet pastarajam, matyt, irgi]bet ip dėl sayo atvirumo. Filmo; 
mažai rūpi motina ...” problema: vaikai prieš tėvus, ar->

Pasipiktinusi J. Vielių redakto- ba jaunoji karta prieš senąją.;
rius komunistas guodžia, kad se
nutę žalneravičienę profsąjungų 
komitetas nugabeno i valstybi
nius senelių namus, o jos sūnui 
Juozui žadama iškelti bylą ...

Panašaus pobūdžio laiškų gali
ma būtų cituoti ištisus šimtus. 
Nei viename iš jų niekas nemėgi
na griebti jaučio už ragų. Ginda
mas senutę žalneravičienę, J. 
Vielius, pavyzdžiui, galėjo pa
klausti redaktorių — prie ko eina 
komunistinis auklėjimas, jeigu 
vaikai išsižada savo tėvų? Virė
ja E. Skersytė galėjo pasiteirau
ti, kodėl komunistinėje santvar
koje tenka dirbti ilgesnes darbo 
valandas, negu pas kapitalistus? 
Dėl gydytojos abejingumo vyro 
netekusi T. žliobienė galėjo pra
šyti paaiškinti, kaip susovietin- 
tuose Lietuvos universitetuose 
yra ruošiami gydytojai? Gal per
daug laiko ten skiriama partinei 
propagandai, o permažai — medi
cinai? Iš tokių klausimų kiltų Įdo
mios diskusijos, kurios^ deja, ne
priimtinos komunistui redakto
riui ir jo atstovaujamai sovietinio 
komunizmo diktatūrai...

Jaunoji karta buvo pavaizduota 
ciniška, nepatenkinta senųjų pa
mokymais. Senieji revoliucinin- 
kai parodyti kaip nieko vertingo 
neturį perduoti jaunajai kartai.

Chruščiovo Įsakymu filmas bu
vo uždraustas rodyti masėms. 
“Ką jūs tuo norite atsiekti?” — 
šaukė jis. — “Nustatyti vaikus 
prieš tėvus?”

Dabartinėje sovietų bendruo
menėje ta problema kaip tik iš
kilo. Viskas prasidėjo su Stali
no pasmerkimu. Vaikai klausia 
tėvus: “Ką tu darei Stalino lai
kais, kai Stalinas žudė nekaltus 
žmones?” “Jeigu mums melavai 
tada, kaip mes galime tau tikėti

tiems tvarkyti savo uždirbtas san- — su džiaugsmu ir besąlyginiu 
taupas. Parapijiečių pritarimas pasišventimu.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 
turi savo atstovus šiose vietose:

1. Inž. A. Paškevičius, Ottawa, 
Ont., 2. Dr. A. Kaveckas, London, 
Ont., 3. P. Augaitis, Delhi-Tillson- 
burg, Ont., 4. J. R. Simanavičius, 
Toronto, Ont., 5; Inž. St. Naikaus- 
kas, Windsor, Ont., 6. Dr. J. Ma- 
liška, Montreal, Que., 7. St. Tol
vaišą, Sudbury, Ont.

Nutarta atidaryti einamąją są
skaitą Montrealyje liet, banke 
‘‘Litas”.

KLB Toronto apylinkės valdy-

ba nutarė Įnešti $100 i Fondą. A. 
Kantvydas su žmona, Toronte, 
Įnešė $100 šu pažadu ateity Įmo
kėti ligi $1000. Yra ir daugiau pa
sižadėjusių Įmokėti savo Įnašus. 
Taip gi yra pareiškusių norą pri
sidėti savo darbu, pravedant pini
gini vajų.

Visiems aukojusiems ir einan
tiems pagalbon nuoširdus ačiū.

KL Fondo organizacinis 
komitetas

PRANEŠIMAS
TORONTO IR LEASIDE

NAMU
SAVININKAMS

Berlynas.—-Austras Heinz Meix
ner iš R. Berlyno išsivežė savo 
sužadėtinę ir jos mamą, sportiniu 
automobiliu pralisdamas apačia 
visų užtvaros barjerų.

dabar?”
Praėjusių metų gruodžio mėn.] 

partijos ideologas Leonid Iljičev 
perspėjo jaunąją kartą nemaiš
tauti. bet jaunimas jam tiesiog 
pasakė kur eiti. ’

Įsikišo Chruščiovas ir ryškiai 
pabrėžė, kad partija netoleruos 
jaunimo kritikos ir klausinėjimo,! 
ką senoji karta veikė Stalino lai
kais.

Filme “Lenino sargybinis” sū
nus klausia pasirodžiusią tėvo 
dvasią patarimo. Dvasia, sužinoju
si, kad jaunuolis jau yra 23 me
tų, atsisako jam patarti.

“Kaip galima tuo tikėti?” — 
šaukė Chruščiovas. “Net gyvulys 
žiūri savo vaikų, tai kaip tėvas, 
sūnaus klausiamas, atsisakys jam 
patarti?”

Chruščiovas nori, kad jaunoji ] 
karta j ieškotų patarimų pas tė
vus. Deja, tėvų praeitis dažnu at
veju nėra be dėmės ir jų žodis 
jaunimui nedaug teturi reikšmės.

Egipte praplėstos teisės moterims
Egipto vyriausybė išleido nau

ją Įstatymą santuokos reikalu: vi
sų pirma apribojamas žmonų 
skaičius. Iki šiol egiptietis galėjo 
turėti tiek žmonų, kiek pajėgė iš
laikyti, paprastai 4. Dabar — tik 
2. Pirmoji žmona turi teisę i iš
tuoką, jei jos vyras susituokė su 
kita moterimi. Ir antroji žmona 
gali reikalauti perskyrimo, jei jos 
vyras nebuvo jai pasakęs, kad jis 
jau turi vieną žmoną. Užgauna, 
Įžeidžią vyro žodžiai bei veiksmai

sudaro pagrindą jo žmonos ištuo
kai. Tokia moteris gauna teisę 
būti savo vaikų globėja, kol jiems 
sukaks 13 metų amžiaus. Dabar 
vyras, norėdamas skirtis su žmo
na, nebeturi teisės, kaip iki šio
lei, ją pamesti ar tiesiog išvaryti 
iš savo namų, o turi eiti per teis
mo procedūrą. Egiptiečių daugu
ma musulmonai, tad naujas Įsta
tymas turi nemaža oponentų, ypač 
iš vyrų, pusės. Kalbamasis Įstaty
mas pradės veikti nuo š.m spalio 
1 dienos.

Zone ... State

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, III., USA.
Aukotojo vardas ir pavardė
Adresas: gatvė .
City__ _______

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

'c^95O2£>

o
BADGE EXPIRES^

HYDRO,
L DEC 31 si 1

^7963
(Dvigubai didesnis, negu nešiojamas)

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

(Natūralaus dydžio)

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnau
tojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųstų, 
atlikti darbą naudotojų patalpose.
Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnauto
jas ar norėtų Toronto Hydro reikalais Įeiti i jūsų 
namus, turite prašyti parodyti ŠĮ oficialų ženklą, 
prieš Įleidžiant i savo namus.

Sis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

Toronto Hydro-Electric System
14 CARLTON STREET

Gyvenkite geriau naudodami elektrą 
- saugu, švaru moderniška
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tijos” kino teatrai, remontuojama 
liaudies filharmonija ... Dramos te
atro remontas buvo pradėtas praėju
sių metų birželio mėnesį, t.y. tada 
statybininkai išgriovė sceną ir išar
dė keletą sienų. Atėjo teatrinio darbo

VABALŲ NAIKINTOJAI
Į kaitinamųjų suolą pateko du pa

tyrę Kolorado vabalų naikintojai — 
Simno parodomojo - bandymų tarybi
nio ūkio augalų apsaugos agronomas 
J. Mineika ir vyr. buhalteris L. Pa- 
levičius. “Vyrai, čiupkite purkštuvus, sezono pradžia — remontas nebuvo 
Neleisim amerikoniškam vabalui lie
tuviškų bulvių graužti!” — sušukda
vo karingai nusiteikęs agronomas. Ki
tą dieną jis buhalteriui pristatydavo 
Kolorado vabalą naikinusių žmonių 
Sąrašą ir pareikalaudavo, kad jiems 
būtų apmokėta už jų triūsą. Kol pa
aiškėjo, kad žmonės nematė nei Ko
lorado vabalo, nei pagaliau purkštu
vo, agronomas su buhalteriu 1962 m. 
fiktyvių sąrašų pagalba į savo kišenes 
spėjo susižertir 3.000 rb. Fiktyvius są
rašus savo parašu tvirtindavo tarybi
nio ūkio dir. A. Kalinauskas, važinė
jąs nežinia iš kur atsiradusia nauju
tėle “Volga”.

KOMJAUNUOLIO LAIDOTUVĖS
Lietuvos Žemės ūkio akademijos 

studentai — M. Sabonis, B. čiuplins- 
kas ir J. Kalanta “Tiesos” puslapiuose 
kelia triukšmą dėl katalikiškų kom
jaunuolio laidotuvių. Kovo 25 d. Ku
piškio rajono Alizavos kapinėse bu
vo palaidotas žemės ūkio akademijos 
studentas Vytautas Dešrys. Nors jau
nuolis priklausė komjaunimo sąjun
gai, tėvai nutarė sūnų palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis. Minėtieji 
studentai labiausiai yra pasipiktinę 
Alizavos klebono pasakytu pamokslu, 
kuriame jis tvirtino, kad velionis į 
komjaunimą buvo įstojęs tik dėl žmo
nių akių. Būdamas komjaunimo na
riu, jis niekada neišsižadėjo tikėjimo 
ir iki pat amžiaus galo liko prakti
kuojančiu kataliku. M. Sabonis, B. 
Čiuplinskas ir J. Kalanta šaukia: “Ar 
turėjo teisę Alizavos klebonas taip 
įžūliai apjuodinti šviesų komjaunuo
lio atminimą, apšmeižti ji didžiulės 
minios akivaizdoje, išniekinti ir pa
žeminti velioni?” Pasikvietę i pagal
bą “Tiesos” specialų korespondentą 
E. Ulduki, jie mėgina Įrodinėti, kad 
velionis buvo nuoširdus ateistas, ra
šęs prieš tikėjimą nukreiptus eilėraš
čius. Klebono žodžiai, atrodo, jiems 
pataikė i pačią skaudžiausią vietą, 
nes Vytautą Dešri jie buvo išrinkę 
komjaunimo sekretoriumi ir i ji žiū
rėdavo kaip į užkietėjusį komunistą.

REMONTAS KLAIPĖDOJE
Klaipėdos gyventojus kankina re- 

montinės bėdos: remontuojamas dra
mos teatras, remontuojama, bibliote
ka, remontuojami “Auroros” ir “Bal-

baigtas. Statybininkai davė žodį re
montą užbaigti ligi lapkričio 15 d. Vė
liau ši data iškilmingai buvo perkel
ta į vasario 15 d. Teatro remontas vis 
dar nebaigtas. Dabar jau ir skubėti 
neapsimoka, nes greit pasibaigs teat
rinio darbo sezonas. Teatro aktoriai, 
praradę sceną, sunkvežimiais važinėja 
po apylinkės kaimus ir miestelius, de
monstruodami savo senąjį repertuarą.

BALADĖ BATAMS
Satyrinę baladę apie batus “šluo

tai” yra sukūręs T. Traktorius: “Ėjo 
kurpius per miesteli — nešė kurpalių 
maišelį... Bėgo dienos, bėgo metai 
— gimė batų kombinatai. Daug pridy
go kombinatų, gerų batų nesimato. 
Batų būtų iki valiai, tik neturime 
kurpalių. Kurpiau, kurpiau, po para- 
liais, pasirodyk su kurpaliais! Pasi
imk sau kombinatą, tik sulopyk ma
no batą ...” Dėl chroniško palinkimo 
į broką kombinatų pagaminti batai 
jau trečią dieną išsižioja ir paskui 
niekaip neįstengia užsičiaupti...

—vkst—

“PALIKO” LAIŠKĄ “TIESAI”
Jau virsta papročiu, kad JAV lietu

viai, , atsilankę Lietuvoje, kviečiami 
parašyti savo apsilankymo Įspūdžius 
“Tiesos” dienraštyje. Vilniaus radi
jas, geg. 5 d. apie tai pranešęs, te- 
pažymėjo, kad Vilniuje, kaip turistas 
lankęsis, Filadelfijos mieste gyvenąs 
A. čebatorius, 68 m., iš Lietuvos iš
vykęs dar 12 m. būdamas. Jis “Tie
soje” gegužės 5 d. paskelbtame laiške 
(pagal radiją, laiškas buvęs paliktas) 
pasisakė noris Lietuvos gyventojams 
palinkėti laimės darbuose, džiaugęsis 
apsilankęs. E.

ĮŠVENTINTAS 21 KUNIGAS
Šiemet Lietuvoje buvo Įšventinta 

18 kunigų ir 3 iš Latvijos. Dūkšto pa
rapijos bažnyčioje buvo 3 primicijos: 
kun. Igno Jakučio, kun. Vlado Čer
niausko ir kun. Broniaus Jauros. Iš 
šios parapijos pokariniais laikais buvo 
Įšventinti 6 kunigai: V. šarka — Vo
kietijoje 1946 m., VI. Jošukas, buvęs 
marijonas. Lietuvoje — 1946 m., Bern. 
Jaura 1961 m., Ign. Jakutis — 1963 m., 
L. Černiauskas — 1963 m., Br. Jau
ra — 1963 m.

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAVIE
TEI. — Apie 150 mylių už Toronto 
skautų vadovybė nupirko stovyklavie
tę. Įmokėta $4000. Jau planuojami pa
statai, kurie atseis apie $20.000. {gy
ta stovyklavietė bus liet, skautų tur
tas. Visuomenė yra kviečiama prisidė
ti aukomis.

Hamiltone aukas priima: A. Paukš
tis L1 7-1898, D. Stukas JA 9-7602, V. 
Pašilys Ll 44708, J. Paškevičius JA 
9-1783, A. Kaušpėdas JA 9-1656, A. 
Garkūhas JA 8-2682, B. Stonkienė LI 
9-8140 ir P. Sakalas TU 3-2881. V. P.

MOTINOS DIENOS IŠKILMĖS pra
sidėjo 11 vai. AV parapijos bažnyčio
je su iškilmingomis pamaldomis, Libe
ra už mirusias .mūsų motinas ir vaini
ko padėjimu. Mūsų kleb. prel. dr. J. 
Tadarauskas pasakė jaudinantį pa
mokslą, minėdamas motiną kaip pir
mąją tikybos ir lietuviško žodžio mo
kytoją ir geriausią gailestingąją seserį.

4 vai. p.p. Liet. Namuose įvyko mi
nėjimas. Bendr. valdybai ligi šiol viso
mis progomis pavyko gauti geriausius 
paskaitiinkus. Šiai dienai irgi turėjo
me žinomą kalbėtoją prof. dr. A. Šid
lauskaitę iš -Otavos. Gausių šeimų mo
tinos buvo iškviestos į pirmuosius suo
lus. šeštad. m-los mergaitės įteikė 
joms po puokštę gėlių, org-jų atstovai 
—- po voką su pinigine dovana. Meninę 
programą atliko vysk. M. Valančiaus 
šeštad. m-los mokiniai. Jie turėjo dek
lamacijų, plastikos šokių, paruoštų mo
kyt. A. Mikšienės, vaidinimą “Motulė 
paviliojo”, rež. mokyt. J. Narušienės, 
ir vaikų chorą, ved. sol. V. Verikaičio. 
Šokiams pianinu skambino L. Stanevi
čiūtė. Mokyt. S. Slavinskienė buvo su
kūrusi motinos garbei gražų eilėraštį, 
kurį su dideliu įsijautimu padeklama
vo šeštad. m-los mokinė O. Erštikaity- 
tė. Nemaža S. Slavinskienės kūrybos 
galima užtikti ir šių dienų mūsų jau
nimui leidžiamuose laikraščiuose.

Minėjimą organizavo ir sklandžiai jį 
pravedė Bendr. vicepirm. V. Kežinai- 
tis. K. M.

“AUKURO” DARBAI. — Trumpais 
bruožais noriu apibūdinti paskutinį 
“Aukuro” pastatymą geg. 4 d. Hamil
tono ateitininkų kuopai ir geg. 5 Rod
ney, Ont. liet, kolonijai. Visi aktoriai 
yra paprasti scenos mėgėjai. Be to, vi
si dirba daugumoje pamainų darbą 
fabrikuose. Tas labai trukdo repetici
jų darbą. Beveik neįmanoma aktoriams 
susirinkti repeticijoms visiems. Repe
tuojama dalimis. Patalpų klausimas 
irgi didelė kliūtis. Nepaslaptis, kad 
“Amerika pirtyje” buvo paruošta pri
vačiame bute. Vienintelė repeticija

Esi ištroškęs?

skaidriausia,

MOLSON’S

sviesiausia 
alų, 

kuris šiandien
daromas...

MOLSON CANADIAN

INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

mis buvo kelis kartus fotografuoja
ma. Jų nuotraukos per dvi dienas bu
vo įdėtos vietiniame dienraštyje “Spec
tator”. Iškilmės buvo rodomos televi
zijoj iš 11 stoties. A. Z.

P. SKAISČIAI, kurie dabar gyvena 
Grimsby ir ten turi restoraną su ben
zino stotimi prie Queen Elizabeth 
Highway, savo artimųjų ir draugų bu
vo pagerbti 15 m. vedybinės sukakties 
proga. Gegužės 11 d., jiems nieko ne
žinant, ant Ontario ežero kranto esan
ti rezidencija, tapo staiga apsupta ma
šinų, iš kurių pasiplyė sveikintojai su 
dovanomis ir gėlėmis. Nustebinti šei
mininkai savo kalboje dėkodami už 
staigmeną tegalėjo pasakyti, kad 
“trūksta žodžių” ... išreikšti dėkingu
mui ... Jaukioje ir kultūringoje nuo
taikoje buvo praleistas vakaras. Ilgiau
sių metų penkiolikamečiams jaunave
džiams ... A. Z.

buvo atlikta už $10 išnuomotoj salėj 
pas svetimtaučius. Tokiom sąlygom 
esant, neįmanomas darnus susigyveni
mas scenoje.

“Aukuro” bendradarbiai nori nuo
širdžiai padėkoti visiems, kas kuo yra 
prisidėję prie “Amerika pirtyje” pa
statymo: aktoriams; Bungardai ir Vin- 
dašiui už nemokamą vežiojimą į repe
ticijas; S. Martinkutei ir L. Verbickai- 
tei už nuoširdų darbą scenoje ir tech
niškuose reikaluose; A. Juozapavičie
nei ir V. Verbickui už sufleravimą; 
P. Armonui už nemokamą aktorių nu
vežimą į Rodney, Ont. Augščiausia pa
garba p. E. Dauguvietytei - Kudabie
nei už pasiaukojimą pamėgtam menui 
ir vadovavimą.

“AMERIKA PIRTYJE” APYSKAI
TA. -—Geg. 4 d. pastatymas atsiėjo 
tik $34,20, kuriuos sumokėjo ateitinin
kų kuopa. Honęraro paimta $50. Geg.
5 d. Rodney, Ont. jokio honoraro ne
imta, tik prašyta padengti gatsrolių 
išlaidas $32. Viso per abu pastatymus 
gryno pelno gauta $56. V. P.

vajus tautos namams 109 sa- _ __ ____ ____
vaitėje davė $600 pasiekdamas $109. Į dėjusioms prie vėžio ligų fondo. Mūsų

Lietuviai pasaulyje
IA Valstybės

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA. — Norime išreikšti padė- 

i ką visoms apylinkės lietuvėms, prisi-

900. Nuoširdžiausias ačiū LN v-bos 
vardu Pr. J. Rakauskui už tūkstanti
nę. Jis Liet. Namuose turėjo $500, bu
vo pažadėjęs $500, o dabar dar pridė
jo $500. Pr. Baronaitis iš Caister, 
Centre, Ont. per Gr. Jasevičių irgi 
įteikė $100. Nuoširdus dėkui.

LN KINO TEATRE DELTA šią vi
są savaitę du gražiausi muzikiniai fil
mai: “Song to Remember” ir “Song 
without Ehd”. Nuo ateinančio sek
madienio, geg. 26 d., labai įdomus fil
mas iŠ ry tiečių gyvenimo “Son of Sin- 
bad”, vaizduojąs Jų haremus ir “Blood 
on the Sword”. Visi filmai spalvoti.

Sk. St.

MUSŲ ATSTOVAI ROTUŠĖJE. — 
Ryšium su Kanados pilietybės savaite 
— gegužės 12-19 d. — Hamiltono mies
to burmistras Vic Cropps savo rašti
nėje priėmė ir pasveikino visų etninių 
grupių atšovus. Savo kalboje pabrėžė 
naujųjų ateivių didelį Įnašą į Kanados 
kultūrą. Visus atstovus pakvietė kar
tu iškelti Kanados vėliavą prie City 
Hali kaip simbolį, jungiantį visus Ka
nados piliečius.

Lietuviams atstovavo L. Skripkutė 
ir K. Mileris, B-nės v-bos atstovas. L. 
Skripkutė dėvėjo gražius tautinius dra
bužius; ji su vengrų ir estų atstovė-

apylinkėje yra paprotys kiekvieną pa
vasarį rengti visų tautų arbatėlę. Mais
tas — pyragai, vaisiai — suaukojami. 
Pardavus viską, pajamos skiriamos mi
nėtam fondui: Iš dalyvavusių 5 tauty
bių, lietuviai buvo trečioje vietoje. Da
lyvavo: vengrai, belgai, lietuviai, ka
nadiečiai ir vokiečiai. Iš viso lietuviai 
sudarė pelno $72.52. Lietuvių aukota 
vaisių pintinė teko laimingajam p. 
Skuodienės bilietui. Prisidėjo aukomis: 
Z. Augaitienė, R. Augustinavičienė, 
Balaišienė, Z. Cibulskienė, B. Dirsie- 
nė, J. Guobienė, P. Gurklienė, A. Ja
nušauskienė, W. Kupitienė, L. Laur, 
B. Lukošienė, J. Liutkevičienė, Mikė- 
nienė, L: Nemurienė. D. Norkienė, 
Obelėnienė, J. Onaitięnė, A. Olekienė, 
M. Ožalienė, A. Pocienė, M. Povilai- 
tienė, L. Pūkienė, J. Rekštienė, A. Ru
dokienė, O. Šiurnienė, Skuodienė. Stro- 
lienė, S. šernienė, M. šulcienė, Vasiliū- 
nienė, B. Vitienė, U. Žilvytienė, J. Žio- 
gienė, M. Yančienė.

Džiaugiamės, kad mūsų apylinkės 
lietuviai nepagaili laiko nei darbo ir 
mielai dalyvauja viešuose tarptauti
niuose pobūviuose.

Vedėjos:
Jane Augustinavičienė 

Elena Rugienienė

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
šios apylinkės lietuviai juda, kruta; 

nenutrūkstama eile eina parengimai, 
pobūviai, minėjimai, nors apie juos 
spaudoje kartais ir neparašoma.

ĮDOMIOS, GRAŽIOS REKOLEKCI
JOS įvyko nuo Kančios sekmadienio 
iki Palmių sekmadienio šv. .Kazimie
ro bažnyčioje, Delhi, Ont. Jas įdomiai 
pravedė T. A. Tamošaitis, SJ. Rekolek
cijų lankymas buvo geras.

VELYKŲ BOBUTĖ p. žiogienės as
menyje pasirodė šios apylinkės vai
kams Velykų antrą dieną. Prisirinko 
nemaža vaikų jos pamatyti į parapijos 
salę, čia jie turėjo margučių konkur
są. Jame dalyvavo bent trys grupės 
vaikų pagal savo amžių laimėję daug 
premijų.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ LK 
Moterų dr-jos Delhi skyrius suorgani
zavo gegužės 4 d. Delhi lenkų salėje. 
Tai buvo kartu ir viešas pobūvis. Įei
nančioms į salę motinoms mokyklos 
mokinės prisegė po rožę. Įdomią, tu
riningą paskaitą apie motinos pasiun
tinybę skaitė viešnia iš Toronto p. Se- 
konienė. Sekmadienio pamaldose gra
žiai, labai maloniu balsu pagiedojo 
viešnia iš Clevelando p. Braziulienė. 
Motinos minėjime pasirodė mokyklos 
taut, šokių šokėjų grupė. Liet. kat. 
moterų dr-jos skyriui šiuo metu va
dovauja E. Kairienė. Jos vyras St. 
Kairys yra vietos Bendruomenės apyl. 
pirmininkas. Abu yra veiklūs visuome
nininkai.

MOKYKLOS DARBO UŽBAIGA Įvy
ko gegužės 12 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Mokyklos darbo apžval
gą padarė kun. dr. J. Gutauskas. Dirb
ta 25 šeštadieniai gerose kat. mokyk: 
los patalpose, apmokant tik sargui už 
švaros palaikymą. Mokinių buvo užsi
rašę 50. Mokslo metų eigoje 5 nutru
pėjo, 4 atėjo nauji. Veikia 5 skyriai. 
I skyriuje yra mokinių grupė, kurie 
nekalba lietuviškai. Jie mokomi atski
rai pritaikytu metodu. Jų mokytoja 
— Birutė Augaitytė, labai gabi lietu
vaitė, lankanti Tillsonburge gimnazi
ją. Ji yra buvusi šeštad. m-los moki
nė, dabar — mokytoja. Tai nuopelnai 
jos tėvelių Zofijos ir Petro Augaičių, 
kurie taip gražiai išmokė dukrą lietu
vių kalbos. Mokykloje dar dirbo Z. Au
gaitienė, E. Augustinavičienė, p. Steig- 
vilienė ir vietos klebonas. Mokykla ne
tik mokė mokinius skaityti, rašyti, ap
linkos ir gimtojo kraštp pažinimo, bet

nių įteikimo iškilmes su fotografija 
mis, kur matyti kalbant naujasis eko- 

J. KASMAUSKAS, Bostono lietuvių nomijos mokslų licencija tas J. K. Pad- 
valskis-Simkus. Iškilmės tuo ypatin
gos, kad tai I laida privataus un-to Ar
gentinoje.

ARGENTINOS LIET. CENTRO 
V-BĄ Buenos Aires sudaro: pirm. J. 
Ziberka, vicepirm. V. Balčiūnas, sekr. 
A. Gronskis, vicesekr. A. Petrauskas, 
ižd. G. Aleliūnas, vicep. B. Dėdelė; 
nariai — J. Gradeckas, P. Bilevičius, 
A. Vyturys. Rev. k-ja: pirm. A. Kairys, 
sekr. V. Kuraitis, nariai — E. Livei- 
kis ir J. špokas, knygvedė Sofija Ki
sieliūtė.

Australija
V. UOGINTIENĖ, vos prieš pustre- 

čių metų atvykusi iš pavergtos Lietu
vos (Pasvalio), kovo 27 d. staiga mi
rė, sulaukusi 74 m. amžiaus. Palaido- 
ta Rockwood (Sydnėjuj) lietuvių ka
pinėse.

J. PETRAITIS, gyv. Hobarte, Glen- 
orchy priemiestyje, darbo metu norė
damas pagelbėti kitam savo bendra
darbiui, kuris negalėjo sulaikyti išlei
džiamo sutirpinto metalo, buvo aplie
tas karštu metalo skiediniu (karštis— 
apie 800 laipsnių C.). J Petraitis nu- 

‘ kentėjęs labai smarkiai.

KUN. PR. DAUKNYS, MIC, iš Ade
laidės išvyko į Melbourną vasarai, kur 
pavaduos kun. Pr. Vaserį, išvykusį 
atostogų į JAV ir Kanadą.

Paruošė Pr. Al.

veikėjas, gegužės 15 d. susilaukė 80 
m. amžiaus. Gimęs 1883 m. gegužės 
15 d. Beržėnų dv., Šaukėnų vaisė., 
Šiaulių apskr. Į Ameriką atvyko turė
damas 17 m. amžiaus. Buvo aktyvus 
laikraščių klubų ir org-jų steigėjas, 
veikėjas bei jų pirm-kas, taipogi pasi
žymėjęs SLA, BALFo ir kt. reikšmin
gų sambūrių narys ir darbuotojas.

BĖGLYS SVENSONAS LIETUVIS? 
Amerikos armijos kapitonas Alfred 
Svenson, kilęs iš Scrantono, pabėgo į 
R. Vokietiją ir ten paprašęs polit. prie
glaudos. Jo motina, kuri dabar dirba 
Kongreso bibliotekoj, pasisakė gavu
si iš jo paskutinį laišką kovo mėn., 
kuriame buvę pranešta, kad jo daiktai 
jau išsiųsti į Ameriką, o jis pats grį
šiąs balandžio pradžioj. Laiškas, kaip 
mini “H. Tribune”, buvęs rašytas lie
tuviškai jo gimtąja kalba, nes jis su 
motina išvykę iš Lietuvos jau po ant
rojo pasaulinio karo ir Ameriką pa
siekę pro DP stovyklas. Dar nežinia, 
ar jis pabėgo ar buvo sovietų pagrob
tas.

LIETUVIŲ FONDAS AUGA. Dr. K. 
C. Bobelis įnešė $1.000, A. ir Jadv. 
Skudžinskai $500, Stasys Griežė - Jur
gelevičius $200 ir LB Clevelando 1} 
apyl. $500.

KUN, DR. ANT. MILIUS, buvęs 
Eichstaedto liet, gimnazijos kapelio
nas, dabar Sao Paulio Vila Zelina liet, 
par. vikaras (Braziljoj), atvyko į JAV 
aplankyti savo giminių ir pažįstamų. 
Laikinai apsistojo Niujorke, pas Auš
ros Vartų parapijos kleboną kun. J. 
Gurinską.

J. ŽIŪKAS, sudburiškis, į paskelbtą 
atsišaukimą siųsti Lietuvos žemėlapius 
į Laisvės kovų muzėjų, pasiuntė pui
kiai išsaugotus 17 spalvotų lapų K. To- 
porgrafijos skyriaus 1:100.000 žemėla
pio. Tai darbas mūsiškių topografų: 
Kučinsko, Lagenpušo, Chamanskio, 
Vezbergo, Krištapavičiaus, Uždavinio, 
Žiaurio, Tupiko, Drozdo, Remišausko, 
Kairio, Matulevičiaus. Dirbta nuo 1935 
iki 1939 m. J. Ziukui St. Dirmantas, 
mųzėjaus vadovas, “Karyje” išreiškė 
nuoširdžią padėką. St. Dirmanto adre
sas: 4241 S. Maplewood, Chicago 32, 
Ill., USA.

SUDARYTAS DR. JUOZO LEIMO- 
NO fondas Jaunimo Namams įrengti. 
Vietoj užuojautos daugelis jau pasiun-ir giesmių bei dainų, taut, šokių, dek

lamacijų. Mokykla dalyvavo ištisoj ei
lėj parengimų: Kalėdų eglutės, Vely
kų bobutės, mokyklos darbo užbaigos. 
Jau paruošė trumpą programą ir vaikų 
kongresui. Tame darbe ypač daug dir
bo mokytojos: Augaitienė, Augustina
vičienė, padedamos p. Steigvilienės. p. 
Kairienės, M. Norkaus. Mokyklai daug 
padėjo jos komitetas: P. Augaitis, Br. 
Dirsė, K. Lukošius, Z. Obelienis, Br.^ 
Vyšniauskas. K. Lukošius išdalijo mo-j 
kiniams po lietuvišką knygą ir moky
tojoms įteikė po dovaną. Programą 
pravedė Ritutė Augustinavičiūtė iš ku
rios galima tikėtis būsimos šeštad. mo
kyklos mokytojos. Ji labai gražiai skai
to ir rašo lietuviškai. Tai nuopelnas 
E. ir Alberto Augustinavičių bei jos 
senelių Viltrakių.

P. ŽIOGAI, simpatingi ir veiklūs vi
suomenininkai. gražaus ūkio savinin
kai, abu kilę nuo Gruzdžių, atšventė 
35 metų vedybinio gyvenimo sukaktį
savo namuose, dalyvaujant dideliam »tedroje įvyko iškilmingos pamaldos už 
būriui draugų labai jaukiame pobūvy, pavergtuosius anapus geležinės uždan

gos, kuriose dalyvavo 25 komunizmo 
pavergtų tautų atstovai su savo vė
liavomis. Ypač gausiai ir įspūdingai 
buvo atstovaujama Lietuva. Mūsų 
moksleiviai ateitininkai tautiniais4 dra-

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOJ gy- 

vena studentai, einą filosofijos, teolo
gijos ir kanonų teisės mokslus. Filo
sofiją stdijuoja: Juozas Kazlas — Late- 
rano un-te, Henrikas Antanaitis—Gre- 
gorianum; teologiją: Liudas Januška 
— Lat., Jonas Gaudzė — Lat., kun. 
Alf. Babonas — Lat., kun. Povilas Mar- 
tūzas — Lat., Algimantas Bortkevičius 
— Greg., Kęstutis Žemaitis — Greg., 
Romanas Kasponis — Greg., Vingau- 
das Damijonaitis — Greg., kun. Jonas 
Staškevičius — Greg.; kanonų teisę — 
kun. Romualdas Krikščiūnas — Lat., 
kun. Jose Vives — Lat., kun. Frances
co Rapallini — Lat.

LIETUVIAI TĖVAI SALEZIEČIAI 
ir šią vasarą rengia stovyklą berniu
kams nuo liepos mėn. 15 d. iki rug
pjūčio 20 d. Priimami lietuviai berniu- 

_____ ___ ________ kai nuo 10 iki 14 m. amžiaus. Pragy- 
tė aukas laik. k-tui, kurio adresas toks: \ venimo išlaidos bus padengtos stovyk- 
VI. Kulbokas, 51 Thomas Park, So.! los vedėjų saleziečių. Keliones reikia 
Boston, Mass., USA._____________ . apsimokėti patiems stovyklautojams. .

Vykstant grupėmis, gaunama geležin
kelio nuolaida. Registruotis: Instituto 
Salesiano Lituano, Castelnuovo Don 
Bosco (Asti), Italia.

Vokietija
.TĖVAS JONAS — BAPTISTAS 

FltEERICKS, kapucinas, olandas, ve
dė lietuviams rekolekcijas. Jis gyvena 
Dieburge ir mielai patarnauja lietu
viams. Keletą metų jis gyveno Lietu
voje, Plungėje, ir gerai išmoko lietu
viu kalba. Iš Lietuvos atvyko Olandi- 
jon 1960. VI. 17.

KUN. ANT. DUBINSKAS, šv. Pet
ro parapijos Baltimorėje, Md. klebo
nas, popiežiaus Jono XXIII pakeltas į 
prelatus.

Argentina
JOKIMAS KESTUTIS PADVALS- 

KIS - ŠIMKUS, Igno ir Kazimieros 
(šimkaitės) Pad vaiskių sūnus, nese
niai baigė Katalikų un-tą aukso meda
liu. Argentinos dienraščiai “La Pren- 
sa” ir “La Nacion” Įsidėjo plačius 
straipsnius apie katalikų un-to laips-

LIETUVIAI BRAZILIJOS GYVENIME
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PAMAL

DOS. — Balandžio 21 d. Sao Paulo ka-

P. GINDRĖNAI savo dukrai Lilijai, 
baigus jai mokslą, surengė didelį ir 
labai gražų pobūvį Aylmerio Kolum
bo Vyčių salėje gegužės 11 d., kuriame
dalyvavo virš 200 asmenų. Pobūvyje ; dužiais pasirėdė atvyko su savo vėliava 
dalyvavo daug jaunimo. Solenizantė ; ir Lietuvos trispalve. Prie jų prisidė- 
gavo daug sveikinimų ir dovanų. j0 paskiri asmenys. Pamaldas laikė J.

P. JANUŠAUSKAI, jų dukrai Ge- 
nei baigus mokslą, geg. 18 d., daly
vaujant dideliam būriui draugų ir pa- i 
žįstamų. surengė labai jaukų ir gražų 
pobūvį su daugeliu dovanų ir sveiki
nimų. P. Janušauskai yra veiklūs vi
suomenininkai, uoliai dirbą parapijo
je it organizacijose. Abi jų dukros ge-

lių kalbai — kalbėjo visur su lietuviais 
tik lietuviškai. Ji nemokėjo būti kito
kia savo tautiečių tarpe.

Liūdna liko be Monikos mūsų para
pijos šventoriuje, liūdna liko ir chore, 
kai nebegirdime jos pirmaujančio sop
rano. Bet mes tikime, kad ji Toronto 
lietuvių tarpe suras atgarsi savo šir
džiai ir bus Įvertinta, kaip ją S. Paulo 
lietuviai Įvertino. Halina Mošinskienė

paminėjo, kad išeiviai iš savos tėvy
nės yra priglausti antros tėvynės, o 
trečiojoje — visi susitiksime. Todėl 
neturime kurstyti neapykantos savo 
širdyje, šv. Mišių metu giedojo S. Pau
lo Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
choras, vad. Vikt. Tatariūno. Erdvi ka

Tai kalba lietuviškai. Pobūvis Įvyko 
geriausiame Simcoe restorane.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA GAVO 
KLEBONIJĄ. Dabar ji turi visas rei
kalingas patalpas: bažnyčią, salę ir ku
nigui gyventi namą. Parapijiečiai labai 
uoliai prisideda prie klebonijos aprūpi
nimo reikalingais baldais ir kitais da
lykais. Parapija yra dėkinga už įvairią 
pagalbą p. Treigiams, Strodomskiams, 
Tuinyloms, Mažeikoms, žiogams, Vit
kauskams, Rugieniams. Rožei ir St. 
Augustinavičiams, O. Ceplienei, St. Ro
senberg ir kitiems, šią vasarą manoma 
padaryti klebonijos ir bažnyčios re
montas. Taigi, parapijos laukia dideli 
darbai, reikalinga parapijiečių talkos, 
kurios ligi šiol parapija nestokojo.Kor.

Kas bus Chruščiovo įpėdinis
Susirūpinimą rodo taip vadinami krašto reikalams, bet gera 
Rusijos klausimo “žinovai” Vaka- bus ir eksportuojama, 
ruošė. Tas susirūpinimas padidė-

viai buvo gausiai atvykę iš visų S. 
Paulo priemiesčių.

SUDIEV MONIKAI JONAVIČIŪ- 
TEI. — Balandžio 19 d. išskrido iš S. • 
Paulo Kanadon visų mūsų mylima Mo-; 
nika Jonavičiūtė. ilgametė LKB cho
ro dainininkė. Ji buvo viena stipriau
sių choro pajėgų, pasižymėjusi nevien 
savo skaidriu balsu, bet ir sceninės vai
dybos gabumais. Monika mielai daly
vaudavo visuose vaidybos meno pa
rengimuose. Ji buvo, kaip tas mielas 
taikos balandis tarpe mūsų, savo gi
liai skambančiu ūturiavimu visus su
vienijąs. Monika yra gimusi Brazili
joje; nuo pat skaidrios kūdikystės ji 
įsijungė į lietuvišką dainą ir jai liko 
ištikima. Ji buvo lygiai ištikma ir tėve-

dalis

Deryboms su Kinija Sov. Sąjun-
jo Kozlovui susirgus. Atrodo, jis gg paskyrė delegaciją, vad. teo-
dar ilgai negalės kovoti už savo 
pozicijas. Kartu nurodoma, kad 
Rusijos komunistinėj santvarkoj 
būsimas valdovas pats turi kovoti 
su savo draugais ir prasiveržti j 
valdžią. Stalinas buvo numatęs 
Malenkovą. bet Nikita ji pašalino. 
Leninas mirdamas pasisakė prieš 
Staliną, bet tas pasiėmė visą apa
ratą Į savo rankas ir visus preten
dentus išžudė. Taigi, numatyti 
Chruščiovo Įpėdini šiandien dar 
negalima.

Olandijos šiaurinėj daly rastos 
natūralinės dujos. Manoma, 

kad jų ten gali būti ligi 523 bili
jonų kubinių jardų. Jų užtektų 
visiems Olandijos reikalams bent 
20 metų. Dujos tarnaus ne tik

retiko Suslovo. Derybos prasidės 
Maskvoje liepos 5 d. Prie jo dar 
priskirti trys partijos sekretoriai 
ir ambasadorius Kinijai.

Berlynas — Sovietinės srities 
policininkai numatomi aprūpinti 
specialiais žemais automobiliais 
su atitinkamai įmontuotais veid
rodžiais ir prožektoriais, kurių 
pagalba galės pastebėti pabėgi 
liūs, pririštus po automobiliais, 
važiuojančiais i vakarinę Berlyno 
sritį.

Miunchenas. — Daromi bandy
mai V. Vokietijos autostradas pa
dengti specialiu plastikos sluoks
niu. Nuo jo į pakelės griovius1 
lengvai nubėgtų lietaus vanduo, 
palikdamas sausą autostrados pa
viršių.

NOTARAS
ANTANAS I.IliDZIUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

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

įstaigos: JA.
namų — 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, dulkiu siurbliai, siuvamos 
mašinos, šautuvai, laikrodžiai ir 
daug kitų dalykų. Labai prieina
mos kainos. Reikalaukite musu 

pilno sąrašo.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI GREETINGS “R” 

iš viso $34.00:
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 i Sov. Sąjungą pui
kius audeklus, avalyne 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 — 10%.

GRAMERCY 
118 E. 28th St., 

New York 10, N.Y., USA. 
Tel. MU. 9-0598

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.004, m«r. 
grtią paskolos iki 00% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietą. 
Antradieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. M511
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Baigėsi pamokos, bet rūpesčiai nesibaigia $2.000 KULTŪRINĖ PREMIJA

Ištisus mokslo metus šeštad. Toron
to lietuvių mokykla dirba visuomenės 
nepastebima. Ryšium su mokslo metų 
užbaiga mūsų bendradarbis paruošė 
pasikalbėjimą su vedėju mokyt. Jonu 
Andruliu, kuris atskleidė vidinį mo
kyklos darbą. Dabartinis m-los vedėjas 
pedagoginiam ir visuomeniniam dar
bui yra ruošęsis neprikl. Lietuvos mo
kytojų seminarijoj ir humanitarinių 
mokslų fakultete. Toronto un-te yra 
baigęs 3 metų prekybinės administra
cijos kursą. Red.

1. Su kokiomis problemomis tenka 
susidurti dirbant mokytojo darbą ir 
ypač einant mokyklos vedėjo pareigas?

— Tenka susidurti su viena ar kita 
“bėda”, bet dažniausiai jos neišeina iš 
eilinės rutinos ribų. Tik vieną iš tokių 
jau didesnių rūpesčių reiktų paminėti. 
Tai bendradarbiavimo klausimas tarp 
mokytojų ir tėvų. Tiesa, dauguma tėvų 
padėti supranta ir nuoširdžiai talkina 
mokytojui, bet yra dalis tėvų, kurie į 
lituanistinę mokyklą “nesikiša”, ir, jei 
vaiko pažangumas yra apgailėtinai 
menkas, kaltas lieka tik mokytojas ar 
pati mokykla apskritai. Be šeštadienio 
mokykloje vaikas dar turi padirbėti 
ir namuose. Gal Įtakos turi vietos mo
kyklos, kurios namų darbų beveik ne
duoda. Ką gali reguliari mokykla pa
daryti per 5 dienas savaitėje, tai mū
sų mokykla jokiu būdu to negali at
likti per pusdieni. Todėl namų pagal- būdu mokiniai baigiami supažindinti 
ba yra būtina.

2. Ar mokykla yra pakankamai ap
rūpinta mokslo priemonėmis: vadovė
liais, žemėlapiais, knygynu ir t.t.?

— Tai klausimas, kuris kelia patį 
didžiausią rūpestį. Vienintelė, galima 
sakyti, turima mūsų mokymo priemo
nė yra ped. A. Rinkūno skaitymo va
dovėliai. Mums reiktų dar šių minima- 
linių pagalbinių mokymo priemonių: 
gerų sieninių žemėlapių (geografijos, 
istorijos), pratybinės ir šių laikų vai
kams pritaikintos gramatikos, paveiks
lų. Tą stoką jaučia netik mūsų mo
kykla, bet visos šeštadieninės mokyk
los. Būtų laikas Bendruomenės švieti- 
mo vadovybei šiuo klausimu rimtai su
sirūpinti ir, sutelkus visas turimas jė
gas, aprūpinti lituanistines mokyklas 
pagrindinėmis mokymo priemonėmis. 
Nereikėtų pagailėti vieno kito dolerio 
būtiniems dalykams. Yra tikrai liūdna, 
kai mūsų eilinis švietimo darbininkas 
yra siunčiamas į šios rūšies kovos lau
ką nuogomis rankomis. Kalbant apie 
knygynus, susiduriama su kitu neda- 
tekliumi: trūksta mokyklinio amžiaus 
vaikų literatūros. Mūsų rašytojai ga
lėtų daugiau rašyti jaunimui, kuris jų 
kūrybos yra labai reikalingas. Galėtų 
ir skiriamos premijos tam reikalui pa-

. sitarnauti.
3. Kiek mokinių lanko Toronto ir 

kitas šeštad. mokyklas?

TORONTO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS VEDĖJAS J. ANDRULIS APIE SAVO JAUNIMĄ

— Toronte ką tik praėjusiais moks
lo metais turėjome 505 mokinius. 
Montrealyje veikia dvi šeštadieninės 
m-los su apie 240 mokinių. Hamiltone 
virš 200. Veikia ir eilė kitų mažesnių 
mokyklų: Delhi, Sudburyje, Rodney, 
Wellande.

4. Kokie dalykai mokykloje dėsto
mi ir ar mokiniai suskumba juos išeiti?

— Tikyba, lietuvių kalba, geografi
ja, istorija ir dainavimas. Minimalinė 
programa išeinama. Programos turėtų 
būti laikas nuo laiko peržiūrimos. Šiuo 
metu mums reikia jau naujų progra
mų. Programos sudarytos prieš dešimt 
metų yra jau savo paskirtį atgyve
nusios.

5. Per kiek metų išeinamas mokyk
los kursas?

— Pr. mokyklos kursas išeinamas 
per 8 metus. Turime dar 9 ir 10 sky
rius. Jie jau nepriklauso pr. m-los kur
sui. Jie atstoja kaikur veikiančius 
augštesniuosius lituanistinius kursus.

Ikišiol tėvai neatkreipė tinkamo dė
mesio į šiuos du skyrius. Baigę 8 me
tų kursą, daugelis vaikų nustoja lan
kę IX ir X skyrius. Tautinio auklėjimo 
atžvilgiu yra daroma vaikams didelė 
skriauda, šiuose skyriuose praplečia
mas lietuvių kalbos, istorijos kursas ir 
įvedamas literatūros dėstymas. Tokiu

su lituanistinio lavinimo ir auklėjimo 
pagrindais.

6. Ar nemanote, jog derėtų pasvars 
tyti lietuviškos gimnazijos klausimą 
Kanadoje?

— Tas klausimas buvo jau keltas 
spaudoje ir neviename suvažiavime. 
Prie konkrečių planų neprieita. To
kios gerai organizuotos gimnazijos 
nauda netik tautiniu, bet ir apskritai

šeštad. mokyklos vedėjas mokyt. J. Andrulis tariasi mb-Toronto
kyklos reikalais su mokytoja Zita Didžbaliene. Nuotr. S. Dabkaus

Pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruo-Į 4. Komisijoms atrinkus atskirų sri- 
menės kultūrinė premija skiriama*čių premijuotinus darbus, PLB kul- 
šiems — 1963 — metams pasibaigus. Į tūros taryba, posėdyje sprendžiamuoju 
žemiau skelbiamos PLB kultūros ta-; balsu dalyvaujant ir komisijų pirmi- 
rybos priimtos ir PLB valdybos pa- ninlramc ar navadnoiantiomc Vrv. 
tvirtintos premijos taisyklės.

1. Laisvojo pasaulio lietuvių kultū
riniam darbui skatinti bei remti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba skiria metinę $2000 premiją už li
teratūros, dailės ir muzikos kūrinius 
bei lituanistikos mokslo darbus.

2. Premijos gali būti skiriamos už 
spausdintus ir rankraštinius darbus. 
'Nespausdintų darbų rankraščiai turi 
būti atsiųsti PLB kultūros tarybos pir
mininkui dr. Jonui Puzinui, 1311 W. 
Wyoming Ave., Philadelphia 40, Pa., 
USA, ligi gruodžio 31 d. Premijuotinas 
dailės kūrinys parenkamas tų metų 
apžvalginėje lietuvių dailininkų paro
doje.

3. PLB kultūros taryba sudaro spe
cialistų komisijas premijuotiniems dar
bams atrinkti ir jury komisiją dailės 
kūriniams apžvalginėje parodoje įver- 
tinti. Komisijų nariais gali būti ir PLB 
kultūros tarybos nariai. Komisijos pa
čios išsirenka pirmininkus.

sonalo 5 yra baigę mokslus šiame kon
tinente.

12. Toronte yra įsteigtas lituanis
tinis seminaras. Sakykite, ar mokyto
jai juo pasinaudoja? Jei ne, tai ko jie 
iš jo pageidautų? Ar jį lanko jaunieji 
mokytojai?

— Lituanistinis seminaras pradėjo 
veikti tik šių metų pradžioje. Jis dar 
nespėjo įsipilietinti. Leiskime jam 
įleisti giliau šaknis. Tokio seminaro 
reikalingumas buvo jaučiamas jau se
niai. Nemaža dalis Toronto šeštad. ' 
mokyklos mokytojų seminarą lanko, 
norėdami įsigyti pagrindinių pedago
ginių žinių arba jas atnaujinti. Jį no
riai lankytų ir daugiau, bet kartais są
lygos trukdo, pvz., vakarinės darbo pa
mainos.

Ateityje lituanistinio seminaro už
davinys būtų netik paruošti darbinin
kus lietuviškai mokyklai, bet ir ap- 
skritai busimuosius mūsų bendruome
nės vadovus. Jį galėtų lankyti ir vyres
niųjų klasių moksleiviai, ir studentai. 
Tik žinoma, iš seminaro vadovybės ir 
personalo pareikalaus didelės kantry-i 
bes ir ištvermės. Jei sykį užsimojus 
bus ištesėta, seminaras suvaidins svar
bų vaidmenį.

13. Yra žinoma, jog kitų tautybių 
savaitgalio mokyklose mokytojai yra 
pusėtinai gerai apmokami. Tenai mo
kyklos remiamos netik tėvų, bet ir vi
sos bendruomenės, neišskiriant nė 
viengungių, nė bevaikių šeimų. O kaip 
šis reikalas yra tvarkomas mūsų mo
kykloje?

— Mokyklos išlaikymu rūpinasi mo
kyklos taryba. Ją sudaro abiejų para
pijų klebonai, bendruomenės apylin
kės valdybos ir tėvų komiteto pirmi
ninkai, seminaro ir mokyklos vedėjai. 
Tarybos pirmininkai rotacine tvarka 
keičiasi kas metai; šiais metais vadova
vo kun. kleb. P. Ažubalis. Lėšos mo
kyklai sudaromos iš tėvų, parapijų, 
bendruomenės, ūkinių ir kultūrinių 
organizacijų, atskirų organizacijų, pas
kirų asmenų Įnašu bei aukų. Tėvai 
moka $15 į metus, nežiūrint lankančių 
mokyklą vaikų skaičiaus. Mokytojai 
jau nuo seniai daugiau ar mažiau yra 
atlyginami. Atlyginimo dydis priklau
so nuo gaunamų lėšų. Mokykla turi ga
na didokų išlaidų: patalpų nuoma, jų 
prižiūrėtojų atlyginimas ir kt.

Dažnai yra keliamas klausimas, ar 
pakankamai yra atlyginami mokytojai? 
Vieniems atrodo, kad taip, kitiems — 
ne. Patys mokytojai šio klausimo 
mokyklos tarybai nėra niekad kėlę.

Turint galvoje bendrą Toronto lie
tuvių ūkinį pajėgumą, reikalauti iš 
mokytojų vien pasišventimo būtų per
daug. Geresnis mokytojų atlyginimas 
ir pačiai mokyklai išeina į naudą. Šie 
reikalai Toronte labai pagerėjo, šiais 
metais atlyginimas siekia $2 už pamo
ką, ir reikia laikyti pakankamu.

A. Kalnius

ninkams ar juos pavaduojantiems ko
misijų nariams, nutaria, kurios srities 
darbui skinama tų metų PLB premija.

5. Premija gali būti skiriama už li
teratūros ir muzikos kūrinius ar litua
nistikos mokslo darbą, spausdintą po 
paskutiniosios PLB kultūrinės premi
jos, skirtos atitinkamos srities darbui. 
Rankraščiai gali būti premijuoti, jei 
dar nebuvo svarstyti komisijų, skiriant 
paskutiniąją PLB kultūrinę premiją už 
atitinkamos srities darbą.

6. Metinė PLB kultūrinė premija ga
li ir sekančiais metais atitekti tos pa
čios srities darbui.

7. Komisijose, taip pat galutiniame 
PLB kultūros tarybos posėdyje, kuria
me paskiriama metinė PLB kultūrinė 
premija, negali dalyvauti asmenys, ku
rių darbai svarstomi premijai gauti.

8. Jei taikant šias PLB kultūrinės 
premijos taisykles iškiltų kokių neaiš
kumų, juos sprendžia PLB kultūros 
taryba.

PLB Kultūros Taryba

Kultūrinėje veiklojesuinteresuotas žaidimais nei rimtu dar
bu. Tokiais buvome mes, tokie yra ir 
mūsų vaikai. Visdėlto vaikas turėtų 
būti namuose Įtikintas, kad eiti Į lie
tuvišką mokyklą yra lygiai tokia pat 
svarbi pareiga, kaip ir lankyti regulia
rią krašto mokyklą. Tiesa, reikia sutik
ti, kad ir šeštad. mokykloje dėstymo! 
būdas turėtų būti kuo patrauklesnis, | 
labiau žadinantis vaikų interesus. Bet 
čia šalia mokytojo, kuris stengtųsi vis
ką iš savo pusės padaryti, reikia ir mo
kymo priemonių, apie kurias kalbėta 
anksčiau.

8. Dažnai tenka nugirsti ir skaityti 
eibes kaltinimų tėvams, jog jie yra be
veik vieninteliai atsakingi už vaikų 
tautinį auklėjimą. Ar Jums neatrodo, 
jog šiuo atveju beveik tolygią atsako
mybę turi ir lietuviškoji mokykla, ir 
parapija, ir bendruomenė, ir organiza
cija?

— Vispusiškai svarstant klausimą, 
suversti visas kaltes tik tėvams nede
rėtų. Aišku, be tėvų pozityvaus nusi
statymo ir pastangų mūsų jaunimo sėk
mingas tautinis auklėjimas neįmano
mas. šeima lieka atramos tašku ir šiuo 
atveju. Bet nemažesnę atsakomybę tu
ri ir suminėtos Institucijos bei organi
zacijos. Ypač čia tektų išskirti bend
ruomenę ir parapijas. Nuo jų užimtos 
linijos minimu klausimu priklauso, ko
kias galimybes ir sąlygas turi mūsų 
jaunimas plėtoti tautinį auklėjimąsi už 
savo namų ribų. Jos ir ekonomiškai 
yra pajėgios ir turi reikiamą autorite
tą rikiuoti dalykus norima linkme.

9. Anksčiau, ypač kanadiečių mo
kyklose lietuviukai labai dažnai pir
maudavo. Dabargi šis reiškinys yra 
žymiai retesnis. neteko patirti, ko
kie motyvai užkirto mūsų vaikams ke
lią Įsiveržti i pirmaujančių eiles?

— Lyginant musų skaičių su visais 
kitais padėtis nėra taip jau bloga. Tų 
pirmaujančių ir gerai besimokančių 
turime. Geri mokiniai mūsų mokykloje 
dažniausiai yra pirmųjų eilėse ir kraš- 

’ to mokykloje. Bendrą nuosmukį turbūt 
tenka aiškinti aplinkos Įtaka. Gyvena
me didmiestyje, kurio neigiama įtaka 
yra jaučiama. Tokiose sąlygose vaikai 
reikalingesni ypatingai geros tėvu 
priežiūros. O jei tos priežiūros dėl 
laiko stokos ar kitų priežasčių trūks- 

P. Teilhard tvirtina, kad milži- gatvės nuotaikos neskatina vaikų 
niški psichinės energijos šaltiniai? .
atsivers iš žmonijos glaudumo.; -1?: Ar tenk^ susidurti su mokytojų 
Tačiau nėra tikra, kad ši energija Pr<>bįma: trukumu, profesm.u pa
bus panaudota sandoroje. Blogis j ,re_T^ tenka. Ateityje ši problema 
ir tada gales būti salia geno, kur dar pasunkės. Vienas kitas veteranų 
yra kalnai, ten yra ir slėnių, norėtu išeiti i “pensija”. Darbas nėra 
“Žmogus čia yra laisvas atbaigti toks jau lengvas. Reikia laiko, reikia 

kantrybės. Savanorių eilės retėja. Mo
kyklos išlaikymo vadovams tai didelis 
rūpestis paruošti mokyklai personalą 
iš jaunosios šiame krašte baigusios 
mokslus kartos.

11. Kiek iš viso mokykloje dirba mo
kytojų ir ar jų tarpe yra jaunų mo
kytojų, baigusių mokslą šiame krašte?

— Norėčiau juos kaip tik ir sumi
nėti: M. Gudaitienė, V. Laurinavičienė, 
sesuo Loreta, P. Buračas, P. Besąspa- 
ris, sesuo Viktorija, R. Bleizgytė, M. 
Bušinskas, A. Jucienė, E. Mardosienė, 
J. Adomavičienė, Z. Didžbaliene, A. 
Kuolienė, P. Jurėnas, P. Urbonienė, 
V. Taseckas, S. Liuimienė, J. Jankaitis. 
Tikybą ir dainavimą žemesniesiems 
skyriams dėsto sesuo Margarita, vyr. 
skyriams — kun. B. Pacevičius ir Tė
vas Rafaelis, OEM; tikybą evangeli
kams — p. Adomavičienė. Dainavimą 
vyr. skyriams dėsto L. Stosiūnas. Mo
kyklos sekretorė ir pagalbinė mokyto
ja — A. Eižinaitė.

Dirbę šiais metais ir sąlygų verčia
mi pasitraukę: E. Grabauskienė, A. 
Kuolaitė, S. Jakaitis. Iš mokomojo per-

mūsų jaunimo auklėjimo atžvilgiu bū
tų reikšminga. Bet iškyla didelė finam 
sinė atsakomybė. Turbūt tam reikalui 
tektų suburti keletą ekonomiškai pa
jėgių vienetų. Atsižvelgiant į esamą 
būklę tenka suabejoti ar tai pavyktų.

7. Teko patirti, kad lietuvių vaikai 
nenoriai lanko lietuvišką mokyklą. Ma
tyti, mokyklos rutina jiems nėra vilio
janti. Kaip Jums atrodo, ar nėra bū
dų ją pakeisti, sudominti, padaryti pa
trauklesne?

— Su šiuo klausimu nuolat susidu
riame, bet man atrodo mes jį perdaug 
išpučiame. Vaikas lieka vaiku, labiau

Toronto lietuvių šeštadieninės mokyklos šiemetinė išleidžiamoji 
klasė. Nuotr. S. Dabkaus

VISATA SLENKA J SAVO ATBAIGOS CENTRĄ II.t

PASKIRTOS PREMIJOS UŽ
STRAIPSNIUS “KARYJE”. Liet. Ve 
teranų S-gos “Ramovė” centro v-bos 
paskirtoji premijų k-ja — J. švedas, 
LVS centro v-bosk atstovas, M. Rėklai
tis “Kario” red. atstovas ir Alb. Rep
šys, Čikagos skyr. atstovas, paskyrė 
premijas: Petrui Būtėnui už straipsnį 
“Baltų žemės falsifikatas” — $50; S. 
Dirmantui už “Narūnas — ne Voba- 
nas, o visgi verta jį žinoti” — $30; O. 
Žadvydui už “Kretingos apskr. komen
dantūra 1944 m.” — $30.

RAŠYT. J. GLIAUDĄ laimėjo “Dir
vos” novelės konkursą $250. Komisiją 
sudarė dr. H. Nagys, rašyt. J. Jankus 
ir žurn. A. Laikūnas. Premija paskir
ta balsų dauguma. Mecenatas — čika- 
gietis S. Kašelionis. Novelė spausdi
nama “Dirvoje”.

DISKUSIJOS APIE JAUNĄJĄ
KARTĄ įvyko Niujorke, Festival res
torano salėje, Manhattane. Kalbėjo: 
D. Bulgarauskaitė, J. Miklovas, S. Ši- 
moliūnas ir Vyt. Valaitis; vadovavo L. 
Sabaliūnas.

NAUJAS “VARPAS” išeina ši mene- 
sį. Tai liaudininkų-varpininkų neperio
dinis leidinys, jau penktas išeivijoj. 
Jame bus visa eilė straipsnių Lietuvos 
laisvės, pavergtos tėvynės, tarptauti
nės politikos ir lietuviškos išeivijos te
momis. Jo redaktorius -

žęs į Lietuvą, Klaipėdos teatre pasta
tė H. Herjermanso pjesę “Viltį”. To
liau sekė jo spektakliai Kauno dra
mos teatre — G. Hauptmano “Prieš 
saulėlydį”, M. Panjolio “Topazas”. 
1940 m. jis persikėlė į Vilnių, žiūro
vus nudžiugindamas B. Sruogos sceni
ne kompozicija “Iš rytų šalelės sau
lelė tekėjo”. Pirmojo bolševikmečio 
metais savo talentą turėjo paskirti pro
pagandiniam revoliucinių laikų spek
takliui — V. Ivanovo “Šarvuočiui”. 
Komunistinė spauda registruoja jo po
karinius darbus: K. Simonovo “Taip 
ir bus” Telšiuose, V. Lavreniovo “Lū
žis” Klaipėdoje, B. Dauguviečio “Už
davinys”, A. Čechovo “Dėdė Vania”, 
N. Pagodino “Kremliaus kurantai”, L. 
Tolstojaus “švietimo vaisiai”, B. Sruo
gos “Apyaušrio dalia”, A. Korneičiuko 
“Eskadros žuvimas”, M. Lermontovo 
“Maskaradas”, N. Pagodino “Trečioji 
patetinė”, I. Turgenevo “Mėnuo kai
me” Vilniaus dramos teatre. Mirties iš
vakarėse jis buvo bebaigiąs ruošti savo 
69-tąją premjerą. Daug savo darbo va
landų yra paskyręs jaunųjų aktorių 
auklėjimui. Jie žada toliau tęsti jo 
darbą lietuviškoje scenoje.

LIETUVIŲ TAUTOSAKA. Pirmas 
tomas. Dainos. Vilnius: Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Institutas. 1962. 834 psl.

__ <įr j Pajau- j įrištas. Vyr. red. K. Korsakas. Tomo 
jis, leidėjas — varpininkų filisterių ‘ re<l- A. Jonynas. Medžiagą paruošė:
dr-ja. Spausdinama M. Morkūno spaus
tuvėje Čikagoje. Pr. Al.

Omega nėra vien tik taškas, ku
ris susidarys kada nors tolimoj 
ateityje, bet turi būti nuolat esąs 
arti erdvės ir laiko. Kitaip jis ne
galės atlikti savo kosminio užda
vinio: “pradėti ir išlaikyti vie
ningumą tarp pasaulio mintijan- 

■ čių detalių”.
Omega turi būti nepriklausoma 

nuo žlugimo jėgų, kurios vyrauja 
evoliucijoj, “nes kokia nauda ras
ti centrą evoliucijos avangarde, 
jei tas centras turi ar gali vieną 
dieną žlugti”.

Pagaliau Omega yra virš laiko 
ir erdvės ribų, paskutinis termi
nas evoliucijos eigoj tačiau esąs 
virš tos serijos. Tik tuo būdu jis 
galės “mus pajungti meilei ir pa
rengti negendamumui”.

Skaldantis ir 
vienijantis procesas
Tad Omegoje atrandame išaiš- 

kinimą nuolatinio dalykų slinki
mo i didesnį sąmoningumą ir pa
radoksinio 'pastovumo trapiojo 
pasaulio. Fizikoje medžiaga slen
ka pagal mažesnės pastangos dės
ni i suirimą: tai vadinama entro
pija. Biologijoj gi ta pati medžia
ga, susidėsto vis i mažiau ir ma
žiau galimas sintezes, nes labiau 
ir labiau sudėtingas. Tad gyvybė 
eina prieš milžiniškos entropijos 
srove, kuri galų gale laimi, nes. 
gwybei mirus, jos sudėtingos 
sintezės vėl suyra. Visdėlto gyvy
bės pradėta kova orieš entroniia 
nėra galutinai pralaimėta. Milži
nišku evoliuciiu laikotaroiu eigo
je radiacinė funkcija, judinama 
Pirmoio Judintojo pirmvn (Pre
mier Moteur en avant), naiėgė pa
sireikšti sudėtingu junginiu gyvu
liu sąmonėje. Ta sąmonė, prasi
veržusi nro hominizaciios uždan
ga. nerėio iš skvrimosi (divergen
ce) į vienijimąsi (convergence).

Atbaigos linkme
“Tad iš “minties branduolių” 

yra formuojama nauja visata, 
priešinga kryptimi medžiagai, ku-

ANTANAS PAMITUVIŠKIS į damas.. Tada žmonija remsis

ri pranyksta. Visata netik suren
ka ir išlaiko mechaninę energiją, 
bet ir asmenis. Nuolat aplink 
mus išnyksta viena po kitos “sie
los”, nešdamos augštyn savo ne
perduodamą sąmonės krovini... 
i susijungimo tašką, kurį noosfera 
pasieks kolektyviai pasaulio ga
le”.

P. Teilhardas mėgina Įspėti, 
kaip atrodys “sąmoningoji visa
ta” paskutinėje fazėje. Remdama
sis pagrindu, kad minties atsira
dimas ir buvimas pasaulyje neiš
aiškinamas neprileidus “slapto 
ryšio tarp begalinio ir be galo ma
žo”, teigia, kad žmonija turi pa
siekti jai užbrėžtą tikslą — ga
lutini subrendimą. Jis būsiąs pa
siektas tame tarpsnyje kolektyvi
ne ir dvasine forma, žmogui pa
sirodžius pasaulio scenoje, evo-1 
liucinis spaudimas atsileido kito
se gyvybės šakose, žmogaus kū
nas nedaug pasikeitė. Evoliucija 
šiuo laiku darbuojasi proto srity
je. Konkrečiai bus pasiekta mil
žiniškų rezultatų: 1. mokslinėje 
srityje, kuri nebus palikta vien 
apmokamiems mokslininkams ir 
darbininkams, bet i ją įsitrauks 
kiekvienas paprastas pilietis; 2. 
moksluose, liečiančiuose žmogų, 
t.y. socialinėj srity; 3. apjungime 
mokslo ir religijos, šiuos du pa
staruosius dalykus T. Teilhardas 
lygina su dviem globo meridija- 
nais, kurie juo arčiau poliaus, juo 
daugiau suartėja. Mokslas ir reli
gija, nors turi atskiras savo veiki
mo sritis ir metodus, tačiau toli
mesnėje eigoje priartėja vienas 
prie antro.

Pasaulio pabaigoje, kai visata 
nasieks galutinį subrendimą, kils 
žmonijoj individų, tautų, rasių 
suartėjimas, sintezė ir kartu ilge
sys augščiausio autonominio as
meninio židinio, kuris glaudintų 
paskirus asmenis jų nedeformuo-

ne
be žeme, bet transcedentiniu 
centru.

“Tai bus pasaulio pabaiga, noo- 
sferos pasiekimas kraštutinio su
dėtingumo ir centriškumo; protas 
atsiplėš nuo medžiagos ir visu sa
vo sveriu remsis Dievu-Omega”.

Perėjimas i dvasinę
ekstazę

save kolektyviai ar asmeniškai di
desniame už save, žodžiu — pri
imti ar atmesti Omegą”. Noosfe- 
ra. pasiekusi vieningumo taško, 
galutinai skils į dvi zonas, kiek
viena traukiama priešingo adora
cijos poliaus. Dalis gi visatos, 
“kuri per laiką erdvę ir blogi uo
liai stengėsi vienytis iki pabai
gos”, bus išlaisvinta, kai ateis 
mirtis materialiai išsekusiai mū
sų planetai.

“Tai nebus neribotas progre
sas. .. bet ekstazė, prašokanti 
matomas visatos dimensijas ir rė
mus ... perteklius vidinės įtam
pos”.

Tokia vizija baigiasi P. Teil
hard samprotavimai, pagrįsti pa
žiūra, kad visata nėra sustingusi 
atbaigta tvarka, o procesas, žen
giąs ir pirmyn ir augštyn. Abi 
proceso linijos pabaigoje suartė- 
siančios į vieną sintezę ir Tikėji
mas vainikuosiąs žemę.

APATINIAI BALTINIAI KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

Atsiųsta paminėti
A. Giedrius, MURKLYS. Apysaka I. 

Išleido “Keleivio” leidykla. Iliustravo 
dail. V. Simankevičius. 130 psl. Kaina 
$1.80.

Atgarsiai, 13 nr. Leidžia VLS B-nės 
Caracas apyl. valdyba. Adresas — Ave- 
nida “A” nr. 5. Quinta “Jūragis”, La 
Cariota, Caracas. Venezuela.

Lietuva, Filatelistų dr-jos biulete
nis, 1963 m. kovo-balandžio mėn. Red. 
Eug. Petrauskas.

Laiškai Lietuviams, nr. 5, gegužis 
1963 m. šiame nr.: Taurė šalto van
dens; Aštuoni palaiminimai: Rasos pa
slaptis; Pagarba motinos žodžiui ir kt.

Year Book. 1962 -1963. Išleido On
tario Credit Union League, Ltd.

FED. VOKIETIJOJE,' Hannoverio 
mieste veikiąs žem. Saksonijos centras 
pelitiniam švietimui š.m. 2-me leidi
nyje “Informationen” paskelbė 10 psl. 
išsamią informaciją apie Pabaltijo 
valstybių padėti po II D. karo. Leidinį 
redagavo didelis Pabaltijo tautų bičiu
lis Erik Thomson, gyv. Lueneburg 
mieste.

PROF. Z. IVINSKIS, atvykęs iš Ro
mos. nuo š.m. gegužės mėn. pradžios 
dėsto svečio profesoriaus teisėmis Lie
tuvos istorijos kursą Bonnos un-to'fi
losofijos fakultete.

V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. 
Uginčius. Kaina Rb. 3.05.

Pradžioje skelbiamas Ambroziejaus 
Jonyno'parašytas 33 psl. bendro turi
nio Įvadas. Medžiaga patiekiama sky
riais: darbo dainos: mitologinės, ka
lendorinių liaudies švenčių bei apeigų 
dainos; krikštynų, vestuvinės, šeimos 
gyvenimo dainos: vaikų dainos; dainos 
apie gyvūniją ir augmeniją. Dainų 
knygoje yra 646. Knygos pabaigoje 
pridėtos kaikurių dainų melodijos ir 
paaiškinimai, žodynėlis ir abėcėlinė 
dainų rodyklė. Iš “Dainų patiekėjų ir 
užrašytoji] rodyklės” matosi, kad žymi 
dalis užrašyta prieš karą nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Knyga papuošta 
dail. V. Kalinausko užsklandomis.

Maskva. — Atominės fizikos 
žinovas, Nobelio laureatas, Lev 
Landau automobilio nelaimėje 
1962 m. buvo labai sunkiai su
žeistas. Po eilės operacijų jau gali 
kalbėti, vaikščioti. Jo sveikata rū
pinosi geriausi sovietų specialis
tai.

Lietuviškos 
maldaknygės 
mažiesiems

pas

DIEVO 
VAIKAS

Autorins kun. dr. J. Gutauskas
Gaunama pas leidėją 

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

Toronto 3, Ont. 
ir 

lietuviškos spaudos platintojus 
Kaina $1.85

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

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

ir

Wa l l h i d c

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 pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.90. 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 parduūtuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

IŠ ISPANIJOS RADIJO MADRIDE 
transliuojamos programos lietuvių k. 
nuo gegužės mėn. pradžios, su pakarto
jimais, 31 metro trumpąja banga. Pa
grindinė programa transliuojama 21,35 
—21,55 vai. Lietuvos laiku (19,35—19, 
55 Vid. Europos laiku), o pakartojimai 
perduodami 8,25 vai. (6,25 vai. Vid. 
Europos laiku) ir 17,40 vai. (15,40 vai. 
Vid. Europos laiku).

DR. DAINE AUGUSTAITYTĖ nuo 
š.m. balandžio mėn. paskirta vyr. asis
tente slavų-baltų filologijos katedrai 
Miuncheno un-te. Ten ji yra gavusi 
daktaro laipsnį už darbą apie lietuvių 
fonetiką.

LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GA Miunchene surengė kviestinei pub
likai paskaitą apie sovietinio ūkio atei
tį. Ją skaitė Šveicarijoje gyvenąs uk
rainietis, dėstąs Centre d'Etudes In- 
dustrielles Ženevoje, Bohdan Hawry- 
lyšin.

MIRĖ RAŠYT. K. KIELA balandžio 
28 d. Vilniuje. Gimęs 1898 m. Biržų 
apskr., pirmojo pas. karo metu Voro
neže baigęs mokytojų seminariją, 
1918 m. grįžo į Lietuvą ir, pagal “Tie
są” 102 nr., buvo įsitraukęs “į kovą 
dėl Tarybų valdžios”. Lietuvoje “bu
vo persekiojamas”. Literatūros srityje 
Kiela dirbo nuo 1926, išleido apsaky
mus “Likimo grimasos”, “Ežeras iš
skrido” ir kt., į lietuvių kalbą vertė 
Gorkio, Žeromskio ir kt. kūrinius. 
1958 m. buvo išleistas Kielos apsaky
mų rinkinys “Slogi naktis”, o pastaruo
ju metu jis vertęs iš lietuvių į rusų 
k. Rašytojas balandžio 30 d. palaido
tas Naujųjų Rasų kapinėse.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTES PROGRAMOS VADOVU su
tiko būti Liudas Sagys, 1620 Curry 
Drive, Cleveland 24, Ohio; Tel. HL 
2-8674. Jis tautinių šokių srityje dir
ba daugiau kaip 22 metus. Dirbo su 
ansambliais Lietuvoje, Vokietijoje ir 
JAV; vadovavo Čiurlionio ansamblio 
taut, šokių grupei, “Grandinėlei” ir t.t. 
L. Sagys savo pareigas pradėjo eiti š. 
m. gegužės 25 d.

ROMUALDAS JUKNEVIČIUS PA
RUOŠĖ 69 PREMJERAS. — š.m. ba 
landžio 13 d., būdamas dar tik 56 metų 
amžiaus, Lietuvoje netikėtai mirė reži- 
sorius ir aktorius R. Juknevičius. Savo 
teatrinius sugebėjimus jis parodė dar 
besimokydamas Kauno augštojoje ko
mercinėje mokykloje. Vėliau, baigęs 
valstybinio dramos teatro vaidybos stu
diją, su jaunųjų aktorių būriu įkūrė 
“Jaunųjų teatrą”. Būdamas K. Stanis
lavskio sistemos garbintoju, 1934-36 

i|m. savo studijas gilino Maskvoje. Grį-

SLAWIC REVIEW. American Quar
terly of Soviet and East European 
Studies. Published at the University 
of Washington for the American Asso
ciation for the Advancement of Slavic 
Studies. Volume XXL 1962. Lituanis
tiniai straipsniai: Alfred Erich Senn 
“The Formation of the Lithuanian 
Foreign Office 1918-1921” Nr. 3 SOO- 
SO? psi.; Oswald P. Bačkus III “The 
Problem of Feudalism in Lithuania 
1506-1548” Nr. 4 639-659 psi. Skelbia
ma, kad 1963 m. bus spausdinama: V. 
Stanley Vardys “The Partisan Move
ment in Postwar Lithuania”. „

LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAU
SIMAI. V tomas. Vilnius. Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Lietuvių Kal
bos ir Literatūros Institutas. Redakto
rius J. Kruopas. 1962. 240 psl.

LIETUVOJE susirūpinta klasikinės 
muzikos plokštelių trūkumu. Estradi
nės - lengvosios muzikos plokštelių ne
trūksta, bet mažesniuose miestuose 
sunku gauti plokštelių su Beethoveno, 
Čaikovskio ir kt. kompozitorių kūryba.

I NAUJĄ SOVIETŲ DAILININKŲ 
SĄJUNGOS VALDYBĄ išrinkti ir trys 
lietuviai: prof. J. Kuzminskis, prof. J. 
Mikėnas ir tapytojas J. Švažas. Į cent
rinės revizijos komisijos sudėtį išrink
tas pavergtos Lietuvos Dailininku s-gos 
atsak. sekr. P. Gudynas.

LIETUVOJE IŠLEISTAS III L. Kiau- 
leikio feljetonų rinkinys — “Be kau
kės”. 119 psl. rinkinyje autorius sa
tyros formoje vaizduoja Lietuvos biu
rokratus, pataikūnus, veltėdžius ir kt.

Ypatinga alergija
Medicinos istorija iki šiol ne

žinojo, kad kūdikis gali būti aler
giškas savo motinos glamonėji
mams. Toks kūdikis yra 10 mė
nesių Kevin Gibbs iš Moline, III. 
Kai tik jo motina paliečia jį savo 
glostymais, vaikelis gauna stiprų 
išbėrimų. Išbėrimas išnyksta, kai 
motina išeina iš kambario, kuria
me yra Kevin. Motina yra despe
ratiškoje būklėje. Be Kevino ji 
turi dar keturis vaikus, ir nė vie
nas iš jų nėra alergiškas savo mo
tinos meilei. Šiuo metu kūdikis 
yra ligoninėj, kur gydytojai sten
giasi jį išgydyti iŠ tos nepaprastos 
alergijos.



Mann & Martel w.
2336 Bloor St. W
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. Tel. RO. 2-8255
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BABY POINT — JANE
$1.100 įmokėti, 5 kamb. mūrinis 

namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Prašo $10.300. 
Galima siūlyti ir mažiau.

DUNDAS — RUNNYMEDE
$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 

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

$3.900 įmokėti, 5 kamb. mūrinis 
bungalas, atskiras, vandeniu alyva 
apšildomas, garažas. Pilna kaina 
$14.500, viena 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.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. į gara- 

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.

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.
n

SPORTAS
KURSAI SPORTO VADOVAMS 

PARUOŠTI
numatomi birželio 15-22 d., ŠALFAS ] 
S-gos garbės nario J. Bačiūno vasarvie- : 
tėję, Tabor Farms, Sodus, Mich. ] 

Kursus globoja ir remia ALB-nės 
centro valdyba. i

Kursantų skaičius yra ribotas, apy
tikriai — nedaugiau 30 asmenų. Tuo < 
būdu kiekvienam klubui išeina mažiau- ; 
šia po 1 asmenį, o iš didesnių klubų 
galima būtų priimti dar ir papildomai. :

Smulkesnės informacijos apie kur- : 
sus gaunamos sporto klubuose ar FAS 
K-te: 15321 Lake Shore Blvd., Cleve
land 10, Ohio, USA.

Kursų vadovas bus V. Adamkavi- ; 
čius, dabartinis ALB centro valdybos 
vicepirm., sporto darbuotojas.

Suinteresuoti klubai bei pavieniai 
asmenys prašomi iki š.m. gegužės 30 : 
d. pranešti FASK-tui.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Čikagos lietuviai sportininkai laimė

jo daugumą pirmųjų vietų Clevelande 
įvykusiose Š. Amerikos liet, krepšinio 
ir tinklinio varžybose.

Valdas Adamkavičius vadovaus pir
majai sportinei stovyklai - kursams, 
kurie įvyks birželio 15-22 d. Tabor va
sarvietėje, Sodus, Mich.

ASK Lituanicos vyrų krepšinio ko
manda, kuri neseniai laimėjo Š. Ame
rikos liet, meisterio vardą, gegužės 5 
d. supliekė Čikagos latvių komandą 
110:55. Latviams atstovavo daugumoje 
jaunių klasės žaidėjai.

LFK Lituanicos vyrai futbolininkai 
jau turėjo 4 susitikimus šių metų “Na
tional Soccer" lygos pirmenybių I-je 
divizijoje. Lietuviai laimėjo 2 pergali 
les ir turėjo 2 pralaimėjimus, šiemet 
šis klubas taip pat i pirmenybes yra * 
įregistravęs ir jaunučių komandą, kuri 
žaidžia kiekvieną šeštadienį. Vyrai 
(I-ji komanda ir rezervinė) rungty
niauja sekmadieniais. E. š.

Sportas Lietuvoje
Augštųjų mokyklų lengvosios atleti

kos varžybose gerą pasekmę šuolyje į 
tolį atsiekė A. Globys, nušokęs 7,31 
m. šiuo metu, geriausių Lietuvos šuoli
ninkų dešimtukas yra toks:
_ A. Vaupšas — 7.90 m., A. Globys — 

Supronas — 7,12 m., A. 
— 7,12 m., E. Keršys — 
Fominas — 7,02 m., V. 
6,97 m., E. Povilėnas — 
Bernotas — 6,92 m., J.

6,92 m.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės — 

kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 
nuo 6.30 iki 8.30 v.v. Swansea - Rennie 
parke. Kadangi šiemet S. Amerikos 
lengvosios atletikos pirmenybės bus 
tuoj po mokslo metų užbaigimo, birže
lio 29-30 d. Niujorke, visi lengvatle- 
čiai yra prašomi reguliariai ir laiku 
atvykti į treniruotes. Treniruotes pra
veda žinomas lengvatletis Algis Mali
nauskas, talkinamas R. Burdulio, A. 
Žaliausko ir J. Bukšaičio bei klubo 
valdybos narių.

Nuoširdus ačiū J. Raškauskui ir A. 
Totoraičiui už sutvarkymą bėgimo ir 
šokimo takų.

Toronto gimnazijų pirmenybėse V. 
Ruseckas išsikovojo I v. disko metime, 
A. Žaliauskas II vietas šuolyje į toli, 
šokime i augštį ir III v. kliūtiniame 
bėgime.

Mūsų jauniausioji plaukikė Angelė 
Kučinskaitė, 10 m., ryžtingai seka Ni
jolės Kėkšt'aitės pėdomis: per 2 mėn. 
nuo Š. Amerikos pirmenybių Detroite 
50 jardų 1. s. iš 43,8 sek. pagerino į 38 
sekundes, o 25 j. nugara — iš 25 sek. 
į 20. Angelė yra pasiryžus vieną die
ną perplaukti Ontario ežerą ir tam 
kruopščiai treniruojasi: nuo gegužės 1 
d. kasdieną plaukioja 1,5 iki 2 mylių. 
Sėkmės! Angelė, kaip ir Nijolė, yra 
taip pat savo klasėje pirmoji mokinė.

7,31 m., A.
Černiauskas 
7,03 m., D. 
Kasiulis — 
6,95 m., P. 
Karosas

Kaip matome, į trečią vietą vilniškis 
“Sportas” įrašė Toronto Vyčio narį An
taną Suproną, užmiršdamas*1947 m. A. 
Kerniaus, taip pat torontiečio, atsiektą 
pasekmę tremtyje — 7,21 m.

Be to, geriausių šuolininkų tarpe, 
dar randamos šių neprikl. Lietuvos lai
kų sportininkų pavardės: D. Fominas 
— pasekmė iš 1937 m., V. Kasiulis — 
1940 m., P. Bernotas — 1938 m.

Visasąjunginė sporto taryba sutei
kė TSRS sporto meistrų vardus boksi
ninkui I. Muraškai ir lauko tenisinin
kui A. Paltarokui.

Rygoj prasidėjo didelis stalo teniso 
turnyras. Pirmame susitikime Lietuva 
nugalėjo Kijevą 17:4.

Tarptautinę pasekme jieties metime 
Rygoje atsiekė septyniolikametė moks
leivė iš Daugų Stasė Janauskaitė — 
51,16 m. Šis rezultatas stato lietuvai
tę Į trečią vietą visoj Sov. Sąjungoj 
jaunių grupėje, o suaugusių į 44-tą.

Lietuvos futbolo pirmenybėse I gru
pėje pirmauja Panevėžio Statyba, o 
antroje Kauno Inkaras. K. B.

Eksportas 1962 m. į JAV — 
$3,6 bil., Britaniją — $900 mil., 
Europos ekonominės sąjungos 
valstybes — $450 mU., Japoni- 

Pavergtųjų Europos Tautų dele- jon — $200 mil., Kinijon—$150 
gacijų posėdis, dalyvaujant ir iš mil., Australijon — $100 mil. 

i Niujorko atvykusiems (prieš tai Kanados eksportas siekė $6,2 
. . , daugiausia ne į anglosaksų

kraštus.
Imigracijos ministerija pla

nuoja įsileisti daugiau imigran
tų. Nuo karo pabaigos Kanadon 
atvyko 2 mil. imigrantų. 1950- 
1961 m. imigrantai įsteigė 5967 
verslo įmones, nupirko 5385 
ūkius. įmonių ir ūkių vertė sie
kia virš $140 mil.; imigrantai 
davė darbo 35.000 darbininkų.

Gydytojai ir advokatai privalo 
teikti nemokamą patarnavimą, 
kai pacijentas ar klijentas negali 
sumokėti, — pareiškė Ontario 
vyr. teisėjas Edson Haines. Jei
gu tokių patarnavimų jie ne
teiks, vyriausybė turi teisę pri
versti.

Namų šildymas elektra gali 
būti ateityje vienas pigiausių. 
Anksčiau Kanadoje daugiausia 
šildymui buvo vartojamos ang
lys, jas pakeitė alyva, konkuren- 
cijon atėjo natūralios šildymo 
dujos, dabar elektros jėga ban
dys nukonkuruoti.

Nors kanadiškos partijos nėra 
ideologinės ir neturi religinio at
spalvio, tačiau praėjusių rinki
mų duomenys rodo, kad už libe
ralus balsavo 52% katalikų ir 34 
% protestantų. Už konservato
rius pasisakė tik 18% katalikų 
ir 43% protestantų. Neįskaito
mas Kvebekas, kur daugumą su
daro katalikai; kitose provincijo
je už liberalus balsavo net 59% 
katalikų.

Sudaryta dviejų kultūrų — 
“biculturism” komisija, kurios 
tikslas — suartinti anglišką ir 
prancūzišką Kanados kultūrą. 
Kvebeko vyriausybė pareiškė, 
kad toj komisijoj lygiai turi bū
ti atstovaujami prancūzų kilmės 
kanadiečiai.

Artėjant Ontario provincijos 
rinkimams, kurie galbūt Įvyks ŠĮ 
rudeni, Kanados liberalai darys 
viską, kad laimėtų šią provinci
ją. Tuo reikalu provincijos libe
ralų vadas J. Wintermeyer tarėsi 
su min. pirm. Pearsonu.

Windsoras yra vienas labiau
siai nuo nedarbo kenčiančių Ka
nados miestų. Iš 200.000 gyven
tojų balandžio pabaigoje net 
7.500 buvo be darbo. Visai kitas 
gyvenimas yra tik pervažiavus 
tiltą — Detroite. 4000 Windsoro 
gyventojų nuolat dirba JAV pu
sėje. x

F. Jucevičius ir pasakė labai reikšmin
gą pamokslą. Mišių metu giedojo sol.
G. Čapkauskienė. Vaišės įvyko p. Na- 
vikėnienės bute, kur labai linksmai 
praleido laiką didelis skaičius jaunimo į 
ir svečių su lietuviškom tradic. dai
nom. 6 v.v. Windsoro viešbutyje buvo dr. Dimitrovui,'gen' sekr’ Čošte, 
vestuvinė puota su visom lietuviškom! dr. Masens ir Lettrich. Niujorko

ninciAmc nalimlrAio * CVnAioi nonoCoVnin onazi D'C'T'

Gegužės 13 d. Bonnoje įvyko

posėdžiavusiems PET konferenci
joje Strasburge) PET Seimo pirm.

tradicijom. Jauniesiems palinkėta gra
žaus ir laimingo gyvenimo. Gauta daug 
sveikinimų telegramų, net iš Lietuvos. 
Svečių buvo iš Čikagos, Niujorko ir 
daug iš Toronto. E. N.

SUSIŽIEDAVO populiarių montrea- 
liečiu Knystautų sūnus Romas ir Gau
rių vienintelė duktė Aldona. Inž. R. 
Knystautas prieš keletą metų baigė Mc 
Gili universitetą magistro laipsniu ir 
dirba Quebeco mieste, o Aldona Gau- 
rytė dar studijuoja farmaciją Mont- 
realio un-te. Vestuvės įvyks dar šią 
vasarą.

ARŪNAS ALIŠAUSKAS IR ARŪ
NAS STAŠKEVIČIUS labai gerai iš- 
laikė konkursinius įstojamuosius egza
minus į Loyola High School ir gavo 
stipendijas. Abu jaunuoliai labai ge
rai mokosi ir lietuviškose mokyklose, 
dalyvauja skautų organizacijoj ir AV 
parapijoj patarnauja Mišioms. Ališaus
kų ir Staškevičių šeimos gyvai daly- 
vuaja kolonijos gyvenime, tad džiugu, 
kad ir vaikai neatsilieka.

ALB. BLAUZDŽIŪNUI, ilgamečiam 
AV parapijos lituanistinės mokyklos 
vedėjui pasitraukus, vedėjo pareigas 
perėmė sesuo M. Celina.

DEPOZITŲ sąskaitų skaičius “Lite” 
pradėjo sparčiai augti, čekių keiti
mas vyksta normaliai ir jų skaičius 
apyvartoje smarkiai daugėja. Mokami 
dividendai už serus — nemažiau 414% 
ir už depozitus 4% — mažai tesiskiria, 
tuo tarpu čekių rašymo galimybė iš 
depozitų sąskaitų teikia nariams di
delį patogumą.

kadangi ligšiol “Lite” buvo tik šėrų 
sąskaitos, todėl pereinamam laikotar
piui ir šėrų ir depozitų santaupoms 
sąlygos paliktos labai panašios. Tiki
masi, kad po šių persitvarkymų divi
dendus už šėrus bus galima padidin
ti, o jų aspkaičiavimo laiką pailginti. 
Šėrų sąskaitose turėtų susitelkti pa
stoviau laikomos santaupos, o Į depozi
tų sąskaitas nariai turėtų perkelti apy
vartai reikalingas sumas.

“LITO” ČEKIAI gali būti rašomi tik 
iš depozitų sąskaitų: čekiai, išrašyti iš 
šėrų sąskaitų bus laikomi nepadeng
tais.

svečiai papasakojo apie PET veik
lą, Strasburge vykusią konferen
ciją, nušvietė šio meto tarptauti
nę padėtį.
• Bonnoje vykusiame posėdyje 
svarstant visą eilę klausimų, dau
giau skirta laiko Pavergtųjų Tau
tų Savaitės ruošai. PET delegaci
jos Bonnoje pirm. dr. P. Karve
lis painformavo, kad Savaitę Vo
kietijoje sutikęs globoti Bundes
tago vicepirm. dr. R. Jaeger. Sie
kiama, kad toji savaitė, be Vokie
tijos, susilauktų atgarsio ir kituo
se kraštuose. Posėdyje papildytas 
prezidiumas: E. Reisenberg, estas, 
išrinktas pirm, pavaduotoju. Va
kare įvyko susitikimas su CDU - 
CSU parlamento frakcijos nariais 
— čia pirmininkavo baronas K. T. 
von Guttenberg. Diskutuoti pa
sauliniai, Europos, Vokietijos ir 
pavergtosioms tautoms svarbūs 
klausimai. Vokiečių parlamenta
rai pasiūlė, kad PET veikėjai pa
teiktų dokumentuotą memoran
dumą pavergtiesiems rūpimais 
klausimais.

Gegužės 14 d. įvyko spaudos 
konferencija.

Iš Niujorko, Strasburgo atvykę 
PET svečiai turėjo pasimatymų, 
pasikalbėjimų su augštais parei
gūnais Fed. Vokietios užsienio r. 
ministerijoje, kitose įstaigose ir 
parlamente.

Gegužės 14 d. Įvyko PET dele
gacijos Bonnoje pobūvis su vokie
čių Įstaigų, Bundestago atstovais.

Dalyvavęs Strasburge įvykusio
je Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo konferencijoje, po jos išvykęs 
į Londoną, Briuseli, Paryžių, Lie
tuvos Laisvės Komiteto ir PET 
Lietuvos delegacijos pirm. min. 
V. Sidzikauskas gegužės 19 d. at
vyko i Fed. Vokietiją ir visoje ei
lėje vietų lankys Vokietijoje gy
venančius lietuvius bei jų Įstai
gas. Turės pasimatymų ir su pa- 
baltiečių veikėjais. E.

Vancouveris. — Miesto įstaty
mas reikalauja, kad kiekvienas 
autovežimis, naudojamas miesto 
gatvėse, būtų du kartus per me
tus patikrintas policijos valdinin
kų. Pradžioje net 60% autoveži-

ROSEMONTO SKYRIAUS darbo va
landos — trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 7 iki 9 v.v.

METINIAME “LITO” SUSIRINKI
ME įstatų pakeitimų Įregistravimas 
atidėtas iki rudens, laukiant provinci- mių buvo rasta netvarkoje, 
nio įstatymo pakeitimo. Pr. R. 1 Vašingtonas. — Nutiesti vienos 

mylios kelia automobiliams JAV 
kainuoja $350.000 — $1.000.000.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats
Pr. KERBERIS

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

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.

BLOOR
DOVERCOURT RD. — BLOOR, 

$3.000 įmokėti, 8 kainb. mū
rinis namas, dvi virtuvės, ga
ražas, viena skola balansui.

INDIAN RD. ■
$10.000 įmokėti, puikūs 11 kamba

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

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, 
S5.000 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.

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.

PARKDALE RAJONE
$40.000 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 didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartment! 
nių namų.

VAKARUOSE, $15.000 įmokėti, 23 
butų apartamentinis namas, 
vos keletos metų senumo, 
balkonai, vandens alyvos šil
dymas, gauna apie $30.000 > LE. 24404
metinių pajamų. * ? Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NLTOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

J. RUKŠA
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už suruoštą man priešvestuvinį pobūvį ren
gėjoms:

L Cox. L. Elijošienei, E. Gipienei, J. Januškienei, K. Jukne
vičienei, p. Juzukonienei, p. Juozaitienei, p. Jaškevičienei, O. Juo
dikienei, S. Kalūzienei, p. Kanapkienei, E. Kerberienei, J. Ožalienei, 
p. Pundžiuvienei, A. Ramanauskienei, E. Račkauskienei, p. šimkevi- 
čienei, G. Šimkienei, G. Šmitienei, R. Slapšienei, S. Tumosienei, O. 
Vindašienei ir visoms ponioms bei panelėms už gausias dovanas.

D. Elijošiūtė

Mokslo metų užbaiga Toronte

Lietuviu skautu veikla
P. REGINA, žinomas rangovas, su 

Rambyno tunto tunt. V. Skrinsku, tė- 
vų-rėmėjų pirm. J. Stanioniu ir dr. 
inž. A. Kulpavičiu pasirašė sutartį pa
statyti priimtą konkurso komisijos di
delį pastatą: salę valgyklai ir virtuvę, 
šis pastatas savo architektūriniu stiliu
mi puoš gražiąją Mukoką.

Trečias mecenatas R. Geležiūnas 
“Canadian Electric Box Pressing and 
Stamping” įmonės vedėjas pažadėjo 
stovyklos pastatams elektrinius reik
menis. “Lietuvos Jūrų Skautija”.

Geg. 19 d. Prisikėlimo salėje iškil
mingai užbaigti šeštad. m-los mokslo 
metai. Dalyvaujant 500 mokinių ir gau
siam būriui tėvų ir mokytojų, m-los 
ved. J. Andrulis padarė suglaustą pra
nešimą ir pakvietė gen. konsulą dr. J. 
Žmuidziną Įteikti pažymėjimus, bai
gusiems X skyrių: J. Čeponkutei, ž. 
Greičiūnaitei, P. Jasiūnui, R. Juknevi
čiui, R. Puniškaitei, A. Puteriui, J. 
Renkauskaitei, R. šakaliniu!. Pažymė
jimus, baigusiems VIII sk., Įteikė m-los 
tarybos pirm. kun. P. Ažubalis. Be to, 
baigusieji X sk. gavo dovanų — sti
lizuotų kryžių drožinių. Sveikinmo kal
bas pasakė: gen. konsulas, tarybos 
pirm. kun. P. Ažubalis, LB apyl. atsto
vas K. Manglicas, tėvų k-to pirm. L. 
šeškus ir “Paramos’’ pirm. J. Straz
das. Baigusiųjų vardu atsiveikinimo 
kalbą pasakė J. čeponkutė ir pakvietė 
mokytoją p. Jankaiti ir p. Liuimienę 
priimti baigusiųjų dovanas. Išleidžia
mojo skyr. auklėtojas J. Jankaitis, dė
kodamas už dovanas, pabrėžė, kad šie- 
metinėj laidoj turėtų būti 72 baigusie
ji, nes tiek buvo I sk.; baigė — 8, t.y. 
tik 10%. Geriau yra su VIII sk. —

šiemet baigė 20 mokinių. Jų vardu 
padėkos žodi tarė ir auklėtojui V. Ta- 
seckui dovaną įteikė mokinys Vid. Va
liulis. Naujasis m-los tarybos pirm. 
T. Placidas, OFM, palinkėjo gerų atos
togų ir skatino visus grįžti rudenį i 
mokyklą.

Meninę dalį išpildė seselės Loretos 
ir mokyt. L. Stasiūno paruošti moki
nių chorai, deklamatoriai, pianistė, 
akordeonistai. J. čeponkutė paskaitė 
savo rašinį. Programos pranešėja bu
vo VIII sk. mokinė Kuprevičiūtė. Ji 
nustebino savo sugebėjimu sklandžiai, 
aiškiai, drąsiai ir gražia tarena prane
šinėti programą per mikrofoną. Po 
programos mokiniai buvo pavaišinti 
ten pat salėje, o mokytojai — šv. Jono 
Kr. par. salėje. Vaišės buvo paruoštos 
tėvų komiteto.

Iš visų duomenų matyti, kad šeš
tad. m-la dirba tikrai rimtą darbą ir 
yra verta didesnio dėmesio. Apgailėti
nas reiškinys — mokinių nubyrėji
mas: iki X skyr. nubyra net 89%. 
Lengvapėdiškumo šioje srityje neturė
tų būti. Bvs.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu

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

Už santaupas moka nuo 4^4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7^%. 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 Kandoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

RAMBYNO TUNTO visos palapinės 
atiduotos taisyti. Stovykloje visoms 
bus padarytos grindys. Impregnavimą 
atliks patys skautai.

IŠKYLA. — Birželio 1 d., šeštadienį, 
rengiama iškyla Į naują stovyklavietę 
apžiūrėti ir pasidarbuoti. Pasiimti dar
bo drabužius, batus, sumuštinius, o ka
vos bus vietoje. Primename, kad jau 
yra juodų muselių. Visi galintieji va- 

ižiuoti automobiliais registruojasi pas 
s. V. Rusą — OX 1-2632 ir pas s. K. 
Batūrą — BE 3-9917; taip pat kas tu
rėtų laisvų vietų automobiliuose pra
šome pranešti. Už kelionę sumoka visi 
tame automobilyje važiuojantieji ly
giomis. Renkamės 7 v. r. prie Prisikė
limo bažnyčios, šią iškylą organizuoja 
bei jai vadovauja s. K. Batūra.

MATININKUI ALB. TARVYDUI 
nuoširdus ačiū už stovyklavietės išma
tavimą ir planavimą kartu su tėvų rė
mėjų pirm. J. Stanioniu. Judviejų dė
ka gautas leidimas stov. pastatams sta
tyti.

VISI BUVĘ VADOVAI IR SKAU
TAI kviečiami grįžti Į tunto veiklą. 
Visi maloniai laukiami. Vadovų nie
kuomet nebuvo perdaug; jų yra dide
lis trūkumas ir šiandien.

STEIGIAMA NAUJA ORGANIZA
CIJA
Kiek teko patirti jos steigėjai LSS-gos 
garbės teismo yra pašalinti iš organi
zacijos, o kiti patys pasitraukė. Si nau
ja organizacija nieko bendro neturi su 
LSS-ga bei jos padaliniais ir LSS-ga 
neatsako už šią organizaciją ir jos 
vadovų veiksmus. Tėvai kviečiami at
kreipti i tai dėmesį

Rambyno tuntininkas
JŪRŲ SKAUTŲ skyr. vadovu Ram

byno tunte paskirtas ps. P. Butėnas 
LE 4-7354, skautų — s. K. Batūra BE 
3-9917 ir vilkiuku s. F. Mockus OX 
94224.

JŪRŲ SKAUTŲ-ClŲ tunto vadijos 
sueiga posėdis — gegužės 28 d., antra
dienį,? .30 v.v. M. Slapšio namuose, 319 
Indian Rd.

Lietuviu studentu žinios
IŠLEISTUVĖS šiemet baigusiems 

Toronto un-tą ir kt. augštąsias mokyk
las įvyks apie birželio vidurį. Tėvai 
ir baigusieji mokslus, kurie norėtų pri
sidėti, prašom paskambinti J. Rinkū- 
nienei LE 5-9397 ar J. Augustinavi- 
čienei RO 2-9153. Išleistuves ruošia 
L. Studentų Rėmėjų Būrelio valdyba.

STUDENTAI, kurie norėtu per va
saros atostogas užsiimti šaudymo spor
tu, malonėkite paskambinti L. St. S-gos 
valdybos nariams RO 2-9752 arba LE 
1-1432.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533*4414

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

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

Extra^Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
DŪNDAS — BROCK, $2.000 įmokėti, atskiras, dviejų augštų, 8 kambarių 

dupleksas. Prašoma kaina $10.000.
COLLEGE — RUSHOLME RD. $6.000 įmokėti, atskiras, gražių rauplėtų 

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

BATHURST — ST. CLAIR. $10.000, 6 metų senumo modem us tripleksas 
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 į garaža. Kaina $17.500. >

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

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

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

AKADEMIKŲ SKAUTŲ SĄSKRY
DIS įvyko gegužės 11 d. Prisikėlimo 
muzikos studijoje Toronte. Dalyvavo 
Toronto akademikai skautai kaip šei
mininkai ir svečiai akademikai iš Cle- 
velando ir Hamiltono.

Sueigą pradėjo ASS Toronto skyr. 
pirm. R. Jurkšaitytė. Vyresniųjų at
stovas s. S. Kairys savo žodyje ragino 
akademikus rodyti daugiau vadovau
jančios dvasios. Pagrindinę sueigos da
lį sudarė fil. A. Banelio paskaita ir 
diskusijos. Paskaitininkas pabrėžė, kad 
skautybė turi daugiau rūpintis inte
lektualų ugdymu, kad jaunimas turi 
rūpintis netik kūno, bet , ir dvasios 
mankšta, šie teigimai sukėlė gausias 
diskusijas. Sueigos programa baigta 
dainomis. Vėliau akademikai įsijungė 
į bendrus šokius su sportininkais.

Akademikai dėkingi fil. A. Baneliui 
už paskaitą, pietų šeimininkėms p. J. 
Augustinavičienei ir p. J. Rinkūnienei 
už skanų maistą ir mieliesiems sve
čiams, ypač clevelandiečiams, attiku
siems tolimą kelionę specialiai į šią 
sueigą. D. ir G.

TORONTO ABITURIENTAI — XIII 
kl. pradės laikyti baigiamuosius egza
minus birželio 3 d. Lietuvių yra apie 
10. Kitos gimnazijų klasės bus užda
rytos birželio 14 ir 28 d.

X klasės mokiniai, kurie turės vi
durkį 66, bus paleisti gegužės 31 d. ir 
nereikės laikyti egzaminų; 9 ir 10 kla
sės — birželio 7 d.; jie turės laikyti 
egzaminus.

Pradžios mokyklų mokiniai bus pa
leisti birželio 28 d. Toronte visų mo
kyklų išlaikymas paskutiniais metais 
atsiėjo $17 mil.

STUD. BROLIAI ZADURSKIAI, AL- 
GIS BERESNEVIČIUS ir kt išvyko į 
šiaurės Ontario provinciją porai savai
čių atostogų.

BEVEIK VISI TU IR KT. AUGŠTŲ- 
JŲ MOKYKLŲ mokiniai baigė laikyti 
pavasario egzaminus ir laukia rezulta
tų, kurie bus paskelbti birželio mėn.

ALGIMANTAS PRISČEPIONKA pa- 
kviestas ekonominių mokslų profesorių 
Waterloo liuteronų išlaikomame uni
versitete.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ baigė Toron
to un-to muzikos fakulteto artistų kla
sės pirmuosius metus su augščiausiu 
pagyrimu — first-class honours.

V. GRAŽULIS “Tėviškės Aiduose” 
skelbia duomenis apie studentus ir au
tomobilius. Esą William Kondit kole
gijos dir. Belmonte, Australijoj, rem
damasis tyrinėjimais, tvirtina, kad 
nuosavų automobilių turėjimas trukdo 
mokslą. 83% studentų, turinčių nuosa
vus automobilius, turi ir blogus pa
žymius. Girdi, nei vienas studentas su 
labai gerais pažymiais nuosavo auto
mobilio neturi.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

PRIVATUS KORTŲ

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.

OILS LTD. 
AMoros

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
ToMonot LE. 3-49O8.

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

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
VE, $5.000 įmokėti, 17 mylių nuo 

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

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 
įmokėti, mūrinis, 5 dideli kamba

riai, 1 skola balansui, arti Bloor,
Turime krautuvių, termų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose Ir 

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Skaitytojai pasisako
PADĖKA IS VOKIETIJOS

Toronto liet, moterų šalpos grupė 
“Daina” su- visuomenės parama parū
pino lėšų vienam nepasiturinčiam tau
tiečiui V. Vokietijoj nusipirkti raš. ma
šinėlei. Iš jo gautas šis laiškas:

“Nerandu žodžių kaip Jums brangios 
Ponios pareikšti mano giliausią padėką 
ir parodyti mano begalinį džiaugsmą 
už suteiktą didelę paramą, kuri leidžia 
taip žymiai pagerinti mano ligšiol ne
viltingą gyvenimą.

Dovanokit, kad kiek užtrukau para
šyti padėkos laiškutį, bet keletą savai
čių labai sunkiai sirgau plaučių užde
gimu. Kiek pasveikęs jau nusipirkau 
rašomą mašinėlę ir jau gavau darbą— 
adresų rašymą. Dabar jau nesijaučiu 
toks nevertingas, nes galiu, kad ir ne
žymiai, bet visgi savo rankų darbu pa
gerinti mano gyvenimo būvį. Esu toks 
laimingas ir niekad nepamiršiu visad 
būti Jums be galo dėkingas už Jūsų 
didelę paramą. Visad savo geradarius 
įglaudinsiu į mano kasdieninę maldą 
ir tikiu malonusis Dievas atlygins 
Jums daugeriopai už Jūsų gera.

Nuolankiai prašau visiems, kurie 
manęs pasigailėjo, malonėti pasakyti 
mano giliausią padėką ir lieku

su augšta pagarba V. Megys”.

i pildyti ar ne? Kas bus toliau, kai seni 
partiečiai išmirs ir nebus iš ko VLIKo 
sudaryti? Laisvės kova gali užsitęsti. 

J Ar lietuvių jaunimas turi stoti į 
JAV ar Kanados partijas? Ar lietuvių 

į jaunimas turi eiti dirbti į Kanados re
ligines ir kt. organizacijas? Tai klau
simai, kurie laukia atsakymų.

Į Mano patirtis rodo, kad nei studenti
ja nei kitas jaunimas, nuo lietuvių vi
suomeninio darbo nebėga. Tik jiems 
yra daug nesuprantamų lietuviškos 
veiklos pasireiškimų, metodų.

Sakyčiau gal per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą ar kitur reikėtų 
išryškinti veikimo metodus, pagal ku
riuos jaunimas būtų efektingiausiai iš
rikiuotas kovoj už lietuvių tautos eg
zistenciją. *

Abiem kartom reikėtų nusistatyti 
kas perduotina it kas perimtina.

Jonas Vaidlonis

JAUNIMAS KLAUSIA
Mūsų jaunimas klausia: kodėl lietu

viai emigrantai yra susiskaldę į ideo
logines • politines partijas ir vieni su 
kitais nelabai nuoširdžiai kalbasi nors 
ir bendrais tautos reikalais? Jiems ky
la klausimas: ar eiti tėvų pėdomis ir 
dalyvauti srovinėse politinėse parti
jose? Gal geriau visai pasitraukti? Ar 
liet, politinių partijų likučius turi pa-

KAS JDOMU “Tž”?
Jūsų savaitraščiu esajne visi (šei

moj) labai patenkinti: tai tikras Kana
dos lietuvių gyvenimo veidrodis!

Labai dėkingi mielam St. Ylai už to
kius išsamius ir tokiom svarbiom te
mom straipsnius. Duok Dievuli jam ii-' 
gą amžių ir sveikatų, kad dar ilgai, 
ilgai savo straipsniais puošti) “Tž” 
skiltis! .

Labai jdomūs poilsiui 11-ojo.karo at
siminimai pvz. “Dviejų kraugerių ko
va”; norėtųsi daugiau ir ateity pana
šių straipsnių. . ; .

Pražysim Jums Gerojo Dievulio, 
idant Jis laimintų Jūsų darbų ir pa
stangas, kad tie Žiburiai neužgestų.

Su nuoširdžia pagarba'?. Pajaujis 
Detroit, Mich.

Wellando lietuvių šeštadieninė mokykla šių mokslo metų pabaigoje; vedėjas — Tėvas B. Mikalauskas, OFM; tėvu 
komiteto nariai: K. Stankevičius, M. Izokaitienė ir A. žinąitis.

RODNEY, Ont
“AMERIKA PIRTYJE” ir “GRYBŲ 

KARAS”. — Motinos Dienos minėji
mo šventė įvyko gegužės 5 d. Minėji
mą atidarė apylinkės pirm. p. Paketu- 
rienė. A. Naruševičiūtė, pagelbstint G. 
Jociui,, prisegė vyresnėms motinoms žiai, o režisorei p. Dauguvietytei bu- 
po rožę. P. Paketurienė pakvietė atsi- vo įteikta gėlių.
stojimu pagerbti mirusias motinas ir.x Vietoj pertraukos R. Augustinavi- 
sugiedoti “Marija, Marija”. Delhi liet, čiūtė iš Delhi padeklamavo eilėraštį 
parapijos klebonas kun. dr. J. Gutaus
kas pasveikino savo vardu motinas ir 
linkėjo sveikatos.

Prelegentė iš Toronto p. I. Kairienė 
savo paskaitoj klausė motinas: jeigu

amžiui. Vaidyba buvo gera. Žmonės 
suprato pačią veikalo niintį, kuri su
kėlė kartais liūdesį, kartais juoką. Tik 
nešvarūs skalbiniai ir perdidelis pa
rodytas girtumas vaidybos tikrai ne
pakėlė. Publika vaidintojus sutiko gra
žiai, o režisorei p. Dauguvietytei bu-

Sault S. Marie, Ont.Į WELLAND, Ont.
AUTOMOBILIO NELAIMĖS. — Ge S TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS, 

gūžės 10 d. vienas tautietis, atrodo, ne-! — Medžiotojų ir meškeriotojų klubas 
tyčia užkliudė savo automobiliu ber
niuką dviračiu įvažiavusį į jo kelią. 
Berniukas guli ligoninėje, o policija 
veda kvotą ar tikrai jis buvo automo
bilio Užkliudytas. Apie mūsų mieste 
įvykstančias automobilių nelaimes! 
kiekvieną dieną galima paskaityti vie
tiniame dienraštyje, kur kartais atran
dame ir lietuviškų pavardžių.

ATSARGIAI SU VERTYBIŲ PO
PIERIŲ BIRŽA (STOCK MARKET). 
Jau visa eilė metų kaip keletas mūsų 
tautiečių stačiai “gula ir kelia” poro
je tokių miesto vietelių, kur galima! bėms ir savo pareigoms tėvynei, 
greitai pasidaryti turtingu, tačiau nei: čia atvykę pasijusime lyg savo bran- 
vienas tautietis turtingu čia dar nepa- gioje tėvynėje ir gražių lietuviškų dai- 
sidarė. Jei kuris tautietis tokioje bir- nų aidai nuneš mus keletai valandėlių 
žoje laimi kelis šimtus dolerių, tai visa į purienomis bei žibutėmis pasipuošu

sias Lietuvos lankas bei klonius. Be to, 
ponios ir panelės turės progos pade
monstruoti savo skoningą apsirengi
mą. Trims ponioms ar panelėms, dė
vinčioms gražiausias kartūno, sukneles,

AUTOMOBILIO NELAIMES. — Ge- Į
- . A • A • A t

Lituaniea ir šiemet ruošia savo tradi
cinį kartūnų balių — birželio 1 d., 6 
v.v., šeštadienį, St. Stephen’s Hall, 
East Main St. ir Port Robinson Rd. 
kampas,'Welland, Ont.

šiuo laiku, kai pavasaris savo gėlė
tais pirštais išpuošė gamtą, švelnus lie
tutis nuplovė kelius bei pievas, gamta 
kviečia žmogų išeiti ir gėrėtis ja. 
Mums reikia išeiti į gamtą, nes pilko 
gyvenimo dulkės ir svetimoji aplinku
ma naikina mūsų jėgas. Mes pasidaro
me atbukę ir pavargę dvasinėms verty-

apie motinas. Jos švari lietuviška tarse
na yra pavyzdys mūsų jaunimui, kaip 
galima svetur gimusiai mergaitei iš
mokti gerai kalbėti.

Vietos liet, mokykla šiemet pasiro- 
vaikai tikrai myli savo mamas, tai ar dė su “Grybų karu” (Marcinkevičiaus), 
jos vertos tos meilės, ar jos yra pil
na prasme motinos. Beatodairinė vai
ko meilė galinti duoti ir žalos. Vaiko 
auginimas senu būdu dažnai duodąs 
geresnių vaisių, negu naujoviškasis.

Po to sekė vyr. jaunimo pasisaky
mai: Z. Mockus pasisakė, kad Motinos 
D. šioj apylinkėj yra šeimos ir lietu
vybės išlaikymo šventė. R. Jocius pa
sakė eilėraštį: “Motinų dienos vaini
kas”; G. Jocius paskaitė ištrauką iš ra
šytojo J. Aisčio pasakojimo, kaip jį 
motina anuo laiku mokiusi skaityti: su 
ražu. Ir čia pat skaitytojas pasiūlė ir 
mūsų jaunimui rykštę, jeigu nenorėtų 
skaityti ar mokytis lietuviškai. A. Na
ruševičiūtė savo rašiny “Motina” jaut
riai nusakė lietuvės motinos dalią: ji 
yra kankinė Sibire ir lietuvybės išlai
kytoja svetur.

Hamiltono “Aukuras” suvaidino 
“Amerika pirty”, parašytą dar anam

Berniukai marširavo ir kardais prati
nosi kariauti labai drausmingai ir su
tartinai, pritariant akordeonų muzi
kai. Vadovavo P. Kojelaitis. Mergaitės 
grybautojos pašoko Kalvelį ir Suktinį. 
Baravykienės vaidmenį atliko augšta 
Paliepė — Nijolė Narbutaitė, jai padė
jo Kelmukienė — H. Kereševičiūtė. 
Akordeonistais buvo: A. čerškus, bro
liai R. E. Kudirkos ir E. Siparis.

Po programos mokiniams buvo įteik
ia po įrėmintą Čiurlionio kūrybos pa
veikslą. Tai netikėtumas mokiniams' 
Be to, mok. vedėjui V. Ignaičiui ir 
mokyt. A. Čerškienei buvo įteiktos do
vanos ir padėkota už jų triūsą. Jdomu 
ir tai, kad visa ši šventė buvo nufil
muota ir bus, kaip teko girdėti, paro
dyta per mokyklos gegužinę - pikniką, 
kuris žada įvykti birželio mėnesį.

šventė baigta Lietuvos himnu. Po to 
visi dalyviai buvo pakviesti vaišių. A.

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią ppsirinkimą vasarnamių^ farmu, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu biznių ir Lt.

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

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

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

lietuvių kolonija sužino, o kai “pristu- 
mia” stamboką sumą, tai nei “lapė ne
loja”. Jeigu jau pirkti serus, tai jau 
geriau didelės ir tvirtos bendrovės, 
kuri moka dividendus ir kuri staiga vi- ____ _ _______ ______________ _
sai nepranyks, kaip atsitinka su įvairių bus skiriamos trys labai vertingos do- 
dar projektuojamų kasyklų šėreliais. 
Pvz. plieno fabriko “ALGOMA” Šerai 
prieš porą mėnesių buvo tik S46-47. o 
dabar pakilo ligi $55.

Dar vienas blogas reiškinys, suriš
tas su tomis biržomis, tai laiko prara
dimas. Sakoma, kad laikas yra pini
gai, o jei visą dieną pratupi biržoje, 
tai kiek žmogui lieka laiko savo reika
lams, kaip šeimai, vaikų auklėjimui, 
skaitymui ir t.t.

Be to, dar uždarius biržą reikia lai
mėjimą aplaistyti ar prie stiklo pasi
guosti pralaimėjimu, o taip, kartais, ir 
sekantis rytelis jau išaušta:.. Tai vi
sai blogas ir nesektinas pavyzdys.

MUSŲ MIESTE Į FEDER. VYRIAU
SYBĘ jau 22 metai yra perrenkamas 
liberalų partijos atstovas, bet į pro
vincijos parlamentą nuo 1951 m. per
renkamas konservatorius. Atseit, esa
me Ontario prov. “konservatorių tvir
tovė”, o kaip ši tvirtovė išsilaikys, tai. 
greičiausiai, pamatysime dar šiais me
tais. Vienas rinkėjo balsas pas mus 
vertas tik vienam balsui, o ir visos 
lietuvių kolonijos balsai jokių rinkimų 
ne'nulems. Neapsimoka lažintis dėl lai
mėjimo, nes abiejų partijų vedamos- 
politikos yra labai panašios, žinoma.1 
nereiktų pamiršti, kad nei vienas Ka- s 
nados ministeris pirm, tiek nenusipel- į 
nė pabaltiečiams, kaip J. G. Diefen- j 
bakeris, kuris pakartotinai kėlė Pabal-J 
tijo okupacijos bei sovietinio koloniz-' 
mo reikalą, o taip pat oficialiai pripa- į 
žino Pabaltijo valstybių konsulatus Ka- j 
nadoje. S.

vanos.
Šokiams gros garsusis Hamiltono lie

tuvių orkestras, vad. p. Babecko.
Tad iki pasimatymo birželio 1 d., 6 

vai. v. Wellande.
Klubo “Lituanica” valdyba

rin-

Nusiginklavimo 
ministerija

Jei ateinančius Britanijos 
kimus laimės darbiečių partija,
tai. pagal jų vadą^H. Wilson, bus 
Įsteigta nauja nusiginklavimo mi
nisterija. Lygiagrečiai bus palik
ta ir krašto apsaugos ministerija.

PLUMBING and HEATING 1
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

NAUJA/ AT/DARKTA
LIETUVIO ADVOKATO 

IŠTAIGA
NEIMAN, BISSETT

Atsiveža nt į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

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

lietuviška stalių dirbtuvė
ARO

SEGUIN
Advokatai Notarai

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

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

Į ruošiame krautuves, restoranus, Įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame Įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9447

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

George BEN, B.A. 
AJJVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-3074 • sav. p.uibaiis

VS. garage

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631
Viena gatvė j 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. Namų telefonas 247-3418

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Telefonas LE. 2-5461
ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

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

WINDSOR, Ont.
naujasis Kanados ūžs. r. mi 

NIST. PAUL MARTIN yra kilęs iš ne 
turtingos šeimos. Tėvas buvo airis, o 
motina prancūzė. Jaunystėje daug var
go, kol pasiekė advokato profesiją. Gal 
todėl ir liko jautrūs kitų nelaimėm.

Windsoro gyventojai kreipdavosi 
įvairiais reikalais pas adv. Paul Mar
tin, ir neteko girdėti, kad kam nors 
būtų atsisakęs padėti. Visą laiką do
mėjosi užsienio politika. Būdamas 
sveikatos ir socialinių reikalų ministe- 
riu įvedė pašalpas vaikams iki 16 m. 
amžiaus. Nuo 1946 m. iki 1955 m. bu- i 
vo delegatas į JT. 1955 m. buvo Kana-. 
dos delegacijos JT pirm, ir buvo iš-: 
rinktas penkiose komisijose. 1956 m. 
aplankė daug kraštų, padarydamas 
4200 mylių kelionę. Naujasis ministe- 
ris gerai pažįsta lietuvių reikalus ir 
Lietuvos istoriją. Būdamas valdžioje 
ar opozicijoje visada atsilankydavo į 
lietuviškus parengimus.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS vi
sada sutraukia daug Windsoro apylin
kės lietuvių, kadangi čia nebūna ilgų 
kalbų, o programą išpildo mūsų atža
lynas. Šiais metais tenka pasidžiaugti, 
kad beveik visi mūsų jaunieji daly
vavo programoje. Didelė padėka pri
klauso: A. Stygienei už paruošimą vai
kų programėlės, dr. D. Naikauskienei. 
paaukojusiai salės nuomą, ir Marijai 
Sims už knygas “Ant kryžkelių senų”, 
kurios buvo padovanotos programos 
dalyviams. M. K.

Niagara pusiasalis
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS — 

KLB Wellando ir St. Catharines apy
linkių valdybos gegužės 8 d. Wellan
de turėjo bendrą posėdį, kuriame nu
tarė bendromis jėgomis paminėti pla
čiu mastu birželio žiauriuosius trėmi
mus. Wellando B-nės v-ba užmezgė I 
artimus ryšius su Baltų Federacijos! 
pirm. J. Simanavičium Toronte. St. 
Catharines B-nės v-ba dirba kontakte ; 
su latvių ir estų tautiniais komite- j 
tais. Numatomas bendras posėdis su ‘ 
latvių ir estų komitetų atstovais, šiais i 
metais, pagal Baltų Federacijos pirm.! 
pranešimą, lietuviams tenka bendruose 
minėjimuose pirmininkauti ir atlikti 
pagrindinius organizavimo darbus.

Sis Wellando ir St. Catharines Ben
druomenių bendradarbiavimas turi di
delės reikšmės ir ateities veiklai. Tarp 
St. Catharines ir Wellando yra apie 12 | 
mylių atstumas. Lietuvių yra nedaug,’ 
bet sudaro atskiras Bendruomenių 
apylinkes. Visų minėjimų rengimai 
yra aptariami abiejų valdybų, kad ne
sutaptų tą pačią dieną; svarbesni mi
nėjimai ruošiami kartu. J. S.

PARENGIMAI BIRŽELIO MĖNESĮ. 
— Pirmas parengimas — kartūnų ba
lius birželio 1 d. St. Stephen’s salė
je. Rengėjai Wellando medžiotojai iri 
meškeriotojai, šis klubas yra vienas! 
stipriausių nariais ir lėšomis Niagaros! 
pusiasalyje.

ANTRAS PLAČIOS APIMTIES PA- 
RENGIMAS — birželio 8 d. Niagara 
Falls mieste Kanados pusėje, Marconi 
salėje, 1072 Magdelena g-vėje. Suva
žiavimas yra ruošiamas St. Catharines, 
Hamiltono ir Toronto SLA kuopų ben
dromis jėgomis.

TREČIAS PARENGIMAS — JONI
NĖS — birželio 22 d. St. Stephen’s sa
lėje, Wellande. Rengėjai KLTS Wel
lando skyrius. J. š.

St. Catharines, Ont.
DANGUOLĖ VILBIKAITYTĖ daro 

didelę pažangą balete; turės pasirody
mą televizijoje, Hamiltone. Danguolė 
yra labai mėgiama publikos ir dažnai 
parengimuose pasirodo scenoje. Ji 
reiškiasi ir dainavime. Motinos Dienos 
minėjime gražiai padainavo “Lietuvos 
kregždutę”. Sėkmės jaunajai meninin
kei! J. š.

..ŠYPSENOS.. -
Sukaktuvės - -

— Girdėjau, jog už savaitės su- Z 
eis 25 metai jūsų vedybinio gy
venimo? Ar manai kuo paminėti 7 
ši sidabrini jubilėjų? ;

— Tai bus ne jubilėjus, bet na- - : 
minio karo sukaktis. •

•
Tokių patarnavimų nereikia - ;
‘ Tarybinėje” vaisiu krautuvė- '.

je, Vilniuje, Įeina žmogelis ir ;
klausia: - Z

— Ar turite obuolių? ■' ;
— Ne, — atsako prižiūrėtoja. Z
— O kriaušių yra? Z
— Ne, nėra.' Z- - •
— O kaip su slyvom? . Z
— Drauge pilieti, čia ne infof- ; 

macijų biuras ir negaliu atšaki- . Z 
nėti i visus jūsų klausimus. ;

Maironis ar Brazdžionis
— Sakykite, gerbiamoji, ką jūs Z 

labiau mylite: Maironį ar Braz- ' ; 
džioni? — svečiuose pietų metu Z 
vienas ponas klausia greta sėdin- ; 
čią kaimynę. " r •

— Cit, dėl Dievo meilės, netaip . Z 
garsiai! — pertraukė kaimynė, —- 
mano vyras baisiai pavydus! 2

Tikrai nelaimingas * Z
— Ko tu verki, vaikeli? Kas ta? 

ve nuskriaudė? - '
— Mano broliukas turi atosto

gas, o aš ne-e-e!... :
— O kodėl gi tu neturi?
— Aš dar neinu i mokyklą...

Turistas Graikijoj
Vienas amerikietis, lankydamas 

Graikiją, pastebėjo, jog visi pa
minklai vaizduojantieji laimėji
mus, simbolizuoja moteriškę.

Nustebintas tokiu reiškiniu, jis 
paklausė graiką palydovą:

— Kodėl moteriškėms Graiki
joj suteikiama tokia garbė?

— Matyt, tamsta dar nevedęs,
— palingavo galvą palydovas. — ;
Kai vesi, greitai patirsi priežastį.

Parinko Pr. Al.

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

DR. E. ZUSRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

Sudegino Castro
< ir Chruščiovo

1 portretus
į Sabinas Hidalgo. Mexico.—“Jau- 
1 nimo kongresas” Sabinas Hidalgo 
j mieste iškėlė vėliavas su kūju ir 
i pjautuvu, Fidel Castro ir Nikitos 
1 Chruščiovo portretus. Įpykusi 
: meksikiečių minia užpuolė jau- 
! nūs komunistus — "Jaunimo kon- 
i grešo“ dalyvius, apmušė, apstum- 
; dė, o raudonas vėliavas. Castro 
; ir Chruščiovo portretus nuėmė ir 
; sudegino miesto gatvėje.

Rūpesčiai - širdies 
ligų priežastis

Dr. H. Russek, kardiologijos 
specialistas Niujorke išleido stu
diją apie širdies ligas. Pagal ji, 
visokie rūpesčiai yra viena di
džiausių širdies ligų priežasčių. 

; 90% iš žemiau 40 m. amžiaus pa- 
įcijentų turi dvi tarnybas, dirba 
i apie 60 vai. savaitėje ir yra nuo
lat kankinami Įvairių rūpesčių.

TELEV1SION-RADIO-H i-Fl 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 St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. e 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 eieavra varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas h* garantuotas.

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

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocin 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu 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.

■.......... ——  ........

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 kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! svečiai, . 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

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

(prie Dufferin)
Visq rūši<j automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant Pažkevičins

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

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 IŠ VIENOS 
KOMPANIJOS.

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES 
PAMINĖJIMO PROGRAMA:

ŠĮ SEKMADIENĮ-GEGUŽĖS 26 DIENĄ
11 v. ryto iškilmingos padėkos Mišios.

Pamokslą sakys Tėvas dr. Leonardas Andriekus, OFM. 
Religinę muziką išpildys sol. V. žiemelytė, smuikininkas S. 
Kairys ir parapijos choras, vadovaujamas muz. kun. B. Jurkšo.

8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1963. V. 23. — Nr. 21 (697)

Toronto Prisikėlimo parapijos choras su savo dirigentu muz. kun. Br. Jurkšu Sol. J. Liustikaitė

Sol. R. Strimaitis, 
dalyvaująs Prisikėlimo 

parapijos sukaktuviniame 
koncerte

-i* SUKAKTIES KONCERTAS

Kun. Br. Jurkšas, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 

choru vadovas

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Sol. Janina Liustikaitė, sol. 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 Toronto ir apylinkių lietuvius 
šioje šventėje gausiai dalyvauti.

Įėjimas visiems nemokamas.

TORONTO Ont
Studentų ir skautų žinios 6 psl.

VII AUŠROS STOVYKLA f INNSBRUCKE STUDIJAVUSIŲ 
Tradicinė speciali stovykla jaunes- lietuvių suvažiavimas gegužės 18-19 d. 

nio amžiaus jaunimui — 7-13 m. — • susilaukė arti 70 dalyvių iš įvairių vie- MONTREAL, Que.’ J. MATULIONIO
50 metų veiklos sukakčiai paminėti pa
kvietimai gaunami abiejų liet, parapi
jų knygynuose ir krautuvėje “Daina”. 
Rengėjų komitetas pageidauja, kad

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS ŽINIOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS i Pa*vJ?t,niai bui'4 JSigyjanu kiek galint 
— Dešimtmečio pro0a nuoširdžiai į _ sekmad. parapijos dešimtme-: botas. Jubilijato pagerbimas vra vie- 

sxeikiname Pris.kelimo parapijos va- tis. Visus maloniai kviečiame dalyvau- šas. ir visi organizacijų atstovai bei pa- 
dovybe — T.T. pranciškonių ir visus ti padėkos Mišiose ir sukaktuviniame vieniai asmenvs. maloniai kviečiami 
parapijiečius, imkime daug Vlespa-; koncerte. Detalės — specialiame skel- gausiai dalyvauti. Pagerbimas įvyksta 

7.30 vai. vak. šv. Jono 
Rengėjai

ties palaimos ir geriausios sėkmės atei- bime. 
čiai. Abiejų Toronto liet, parapijų 
bendri reikalai ir ateityje, kaip ir iki-;
šiol, tebūnie sprendžiami sutartinai.

— Šį ketvirtadieni. Viešpaties Dan
gun žengimo šventė — šeštinės: pa
maldos 8 vai. ryto ir'7.30 vai. vakare.

— Šį sekmadieni per visas pamaldas 
daroma popiežiaus skirtoji rinkliava. 
Esant šiuo metu parapijoje mažiau 
kunigų, einantieji išpažinties prašomi 
į bažnyčią atvykti truputėli anksčiau 
prieš pamaldas.

— Vaikų parengimas Sutvirtinimo 
sakramentui pradedamas ši sekmadie- .

birželio 1 d 
Užbaigiant šeštad. mokyklos Kr. par. salėje

: mokslo metus, praėjusi sekm. Mišios ■ 
Į10 v. ir pamokslas buvo skirti tam ivy-l
kiui atžymėti. T. Kornelijus pabrėžė,; KR. P.-IRAPIJOS SKYRIAI S narių su- 
jog bctkokia mokykla yra tik pagalbi- sirinkimas — gegužės 26 d., tuoj po 
nė priemonė lietuvybei išlaikyti ir kad Sumos, salėj virš “Tž’’. Tą pačią die- 
didžiausias faktorius yra ir liks pačių 
tėvų pastangos. Visus vaikučius, ypa
čiai aibturientus. nuoširdžiai sveikina
me ir linkime gražių atostogų.

Į — Praėjusį sekm. Torontan suvažia
vę 1945-49 m. Insbrucko un-te studija
vę lietuviai dalyvavo Sumoje, kuri bu- 

nl'‘ir^aUp^ij^ salėje/p^i^s^ ™ laik.om* už mirusius, nežinia kur 
praves N. Pr. M. seselės. Registracijai į <ilngus.us ir po visą pasauli išsiblaškiu- 
reikalinga tiksli gimimo data, sutvir-; S1 
tinimo vardai ir sutvirtinamojo tėvo 
arba moU’r^ a varde. Registruojama-
si pas >rieš pamoką.

— hpudbx_3i ir tvarkingai praėjo

KLK MOTERŲ DR JOS ŠV. JONO

na skyrius užprašė šv. Mišias 9.30 v. r. 
p. Aušrotų šeimos intencija. Maloniai 
kviečiame visas nares dalyvauti.

Skyriaus valdyba

SV. JONO KR. PASALPINĖS DRAU
GIJOS susirinkimų vasaros metu ne
bus. Pirmas susirinkimas įvyks spalio 

. .......... į 13 d., 3 vai. p.p., muzikos studijoje —j dingusius ir po visą pasauli issiblaskiu- “tž”
,sius kolegas. Suvažiavimo dalyviams)'1^ . - • , 4. ..
specialiai skirtame žodyje kleb. T. Pla- i nana! "ari° in«kestj gali
cidas iškėlė lietuvio akademiko skolin- isuinoketl pasą va,dfvbo.s n:įnu&: ^oUf 
guma pavergtai tėvynei. Iškilmėse gie-Į^ P^ną Samuleviciu Joną Streitą 
\ . . . . .. . .. , 5 i V iktorą ir Stankų Antana. Ligos atve-dojo viešnia is Montrealio sol. G. Cap- . ' ... . . . . .: -r-—- ju pranešti protokolų sekretoriui,

šeštadieainčb het. mokyklos mokslo ;ausK1^ne* į Valdyba
metų užbaig7 <ias. Po programos mo- — ketvirtad. — Kristaus Dangun 
kytojams be: mokyklos geradariams žengimo šventė. Visi katalikai įparei- 
tėvų komitetas šv. Jono Kr. salėje su- išklausyti šv. Mišias. Prisik.
rengė jaukias vaišes. i bažnyčioje jos bus 7, 7.30, 8 v. ryto ir

— Šią savaitę, užbaigus numatytus 8 v- vak- Per M«ias klausomos 
pavasarinius darbus-liet, kapinėse, dė
mesio centru lieka Wasaga — gerini
mas bei plėtimas Gerojo Ganytojo sto
vyklos ir pasiruošiamieji 
vyklavimui.

išpažintys ir dalijama Komunija.

Tėvų pranciškonų stovyklavietėje New tovių JAV ir Kanadoje. Karui besibai-1 Daugiau'Žinių Žiūr 6 psl
Wasaga šiemet bus nuo liepos 27 iki giant ten studijavo apie 100 lietuvių. • F •
rugpjūčio 11 d. Stovyklos mokestis už Labai jaukus bendras pobūvis buvo su-1 AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS geros pagalbhimkų valios, galės būti 
dvi savaites vienam vaikui yra S25; rengtas Seaway viešbutyje. Buvo prisi- j ŽINIOS tinkamai realizuoti.
dviem tos pačios šeimos — S40; trim mintos “Lituania” sambūrio dienos ir • — šį ketvirtadienį, gegužės 23 d.. — Sveikinamo Juozą Kurilavičiiį, su-
ar daugiau — $45. Registruotis Prisi- i atnaujintos pažintys. Sekmadienį visi yra Kristaus Dangun Žengimo šventė, situckusį su Marija Alma Košyte.
kėlimo parapijos klebonijoje. Gyveną i dalyvavo specialiose pamaldose Prisi- • Tikintieji įpareigoti išklausyti šv. Mi- — Parapijiečių susirinkimas įvyks 
už Toronto ribų prašomi rašyti: Rev. j kėlimo bažnyčioje. Suvažiavimo proga šias. Mūsų parapijos bažnyčioje Mi- šį sekmadieni, gegužės 26 d., po 11 
Father Paulius. OFM Franciscan Fa-Į buvo nutarta įsteigti stipendiją lietu-’ šios: 8, 9, 10 ir 11 vai. Taip pat bus ir vai. Mišių parapijos salėje. Dalyvauti
thers, 32 Rusholme Pk. Cr., Toronto į viui studentui, studijuojančiam V. Eu-; vakarinės Mišios 7.30 vai.
3, Ont. ropos un-te. Tuo būdu norima atsidė-j — Dėkojame mūsų parapijos komi-

; koti už paramą, kuri buvo teikiama j teto nariams, kurie taip aktyviai da- 
Padėka į insbruckiečiams per BALFą. Įsteigtoji ly vau ja bažnyčios aukų rinkime. P?-

Nuoširdžiai dėkoju visoms ponioms stipendija todėl bus duodama per BAL geidautina, kad Mišiose atliekama rink- 
ir panelėms, prisidėjusioms prie mano administruoti išrinkti: Stp. Kai-1 liava ir laiko atžvilgiu kaip galint 
priešvestuvinio pokylio surengimo. Di-jrys» dr. J. Sungaila, dr.. H. Nagys, J. v. sklandžiau praeitu. Yra sudaryti rink- 
dėlė padėka atvykusioms iš tolimesnių Budzeika, V. Valaitienė ir J. Gustainis, navų tvarkaraščiai, kurie, matant tiek

kviečiame visus parapijiečius.
— Neokanadiečių vasaros stovykla 

berniukams organizuojama nuo birže
le 25 <5 < TZ: rtevyklau-
jančiu bus prašoma šių mokesčių: ap- 
draudai SI, transportui S3, išlaikymui 
po SI už dieną. Norinčius šioje sto
vykloje dalyvauti kviečiame registruo
tis pas T. S. Kulbį. SJ.

— Parapijos gegužinė planuojama 
birželio 3C d. Bus ir*loterija.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va — $225,50.

vietovių. Jūsų dovanos paliks mano at-1 Nariai įsipareigojo mokėti stipendijų 
mintyje visą gyvenimą.

Ypatinga padėka tenka ruošėjoms, 
kurios nepagailėjo laiko, pastangų bei 
nuoširdumo — ponioms: Augaitienei, 
Bajorinienei, Bardauskienei, Damba- 
rienei, Dičpetrienei, Dravininkienei, 
Dvilaitienei, Eižinienei, Galinienei, 
Hekienei, Jakimavičienei, Jankutei, 
Kasperavičienei, Keršienei, Kišonie- i 
nei, Kymantienei, Lorencienei, Maci-i 
jauskienei, Matikonienei, J. Miliaus
kienei, J. Miliauskienei, Mockevičie- Krikštytojo parapijoj priėmusių Pir- 
nei, Padolskienei, Pėkautienei, Petru- mąją Komuniją vaikučių tėveliams už 
lienei, Pilipavičienei, Poškienei, Preik- į aukas ir nuoširdų bendradarbiavimą 
šaitienei,' Pūdymaitienei, Rožaitienei, j ruošiantis tai iškilmingai šventei. 
Rušienei,- Simanavičienei, Skirgailie- ~ ’
nei, Stanaitienei, Staniulienei, Šablins- Dangiškoji Motina Marija tegloboja 
kienei, Tarailienei, Tarvydienei, To- Jus nuolatos!
toraitienei, Valatkienei. , Dėkingos Jums Kristuje.

Rūta Bleizgytė I Nek. Pr. Marijos seserys

I fondui kasmet pagal išgales, bet ne
mažiau S10. Suvažiavimas skatino ir į 
kitus akademikų sambūrius steigti pa
našias stipendijas. Sg.

V. ŽIŽYS SU PONIA, “N. Lietuvos” 
reikalų vedėjas dalyvavo Innsbrucke 
studijavusių suvažiavime ir ta proga 

j aplankė “Tž”.
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Š v. Jono

Dievas teatlygina Jums gausiai, o

PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
savo dešimtmečio proga prisiminė “T 
Ž” paslaugas parapijai ir paaukojo 
S150. Laikraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą ir linki parapijai 
gražiai klestėti.

“VARPO” CHORAS, ilgojo savaitga
lio proga koncertavęs Čikagoje, lai
mingai grįžo į Torontą naktį iš sek
madienio į pirmadienį. Išvykoje dviem 
autobusais dalyvavo 60 choristų su di
rigentu muz. St. Gailevičiu. Koncertas 

. pavyko labai gerai, publikos buvo 
daug, priėmimas buvo nepaprastai jau
kus. Koncertą organizavo Kultūros 
Fondas, kuriam šiuo metu vadovauja 
kun. šantaras. Visi choristai grįžo pa
vargę, bet laimingi. Koncerto progra
ma truko apie 2,5 vai.; apėmė 
kompozitorių dainas ir operų ištrau
kas. Koncerte dalyvavo sol. V. Verikai- 
tis ir akompaniatorė D. Skrinskaitė.

ŠV. KAZPHERO PARAPIJOS ŽINIOS
— Susituokė inž. Audrius Dvarionas 

iš Toronto su Lilija Strėlytė. Iškilmin
gas Mišias atnašavo Tėv. St. Kulbis, 
SJ, jungtuvių apeigas atliko kun. dr.

(Nukelta į 6 psl.)

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — Ž°mė — Paskolos 
P. Jastnis. te 1 LA. 2-7879 
DISTRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės. 

Gaisras—Automobiliai—Nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS 
3907 Rosemont Blvd. Tek 722-2472 

S tos Lite Nr. 752

Gegužinės pamaldos šiokiadie- D AI Tlf"’ KXOX/EDC
— 8 v. vak., o sekmad. — po *5AL i IL /WW

i Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
’ distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal), Londoną, Windsorą, Hamil-

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

niais
Sumos.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
— kas rytą 8 vai.

. ,. . . . . — Par. choro bendros repeticijos— tona. North Bay, Sudburį ir kitur,
užbaigiami pagnndimaf pavasarinio ši trečiad ir penkta(L> 715 v. vak. -------------------------------------

LIETUVIŲ KAPINĖSE

liet.
darbai sto-

šią savaitę

tvarkymo darbai. Pasodinta kapinių 
sekcijose vertingų medžių, papuošta — Vaikų choro bendra repeticija — 
aikštelė apie kryžių. Puošimo darbams i $ Penktad., 6.30 v. vak. muzikos stu- 
uoliai talkino Nora Kulpavičienė. Prie dtioje. Mieląsias mamytes prašome pa- į 
kapiniu pastatomas pastatėlis kapiniu tikrinti ir sutvarkyti vaikučių unifor-
reikmenims sudėti. Nuimti nuo kapų ,nas sekmadienio koncertui.
žemių kauburiai, užsėjama nauja žo-. — Sutv. sakramento pamokos ši sek
lė. Atrodo betgi, kad greičiausias ir mad. bus iprasta tvarka — po 10 v. 
tiksliausias kapo sutvarkymas yra nu- Mišių Vaikų Namuose.

Dėmesio namų 
savininkams!

imti žemę ir uždėti velėną, šiomis die
nomis kapinės pasipuoš keletu vertin
gų naujų paminklų. Kapinių lankymo 
diena — birželio 2-ji, sekmadienio po
pietė.

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

— Parapijiečių lankymas tęsiamas 
iš anksto susitarus.

— Specialus par. 10-mečio leidinys • 
jau baigiamas spausdinti ir dar šią 
sav. netik parapijiečiams, bet ir vie
nuolyno bei parap. geradariams išsiun
tinėjamas paštu.

VI. Slėnys ■
RO. 9-6047

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, v’ ~ 17’ —ir
ias imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas - 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atveja
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10 30 iki 1 vai.: darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 ibi 3 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

už serus — 4.25rc. Už asmenines pasko- 
6,5%. Pigus paskolų

Išnuomojama kambarys ir virtuvė su 
baldais Rusholm — Heydon Park ra
jone. Tel. LE. 2-8950, skambinti po 5 
vai. vakaro.

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

Specialus išpardavimas estų prekyboje
GEROS KOKYBĖS NAUJAUSIOS MADOS SERVIZAI:

• 6 asm. servizas — S16.50 ’ • 12 asm. servizas — $33.00
• 8 asm. servizas — $22.00 • 6 asm. kavos servizas nuo S6.50 ir virš. 
Šios ir kitos puikios europietiško skonio dovanos gaunamos mūsų prekyboje 
įvairioms progoms, kaip: vedybiniams parengimams, gimtadieniams, var
dadieniams, sukaktims, jubilėjams ir kt.

IMPOPTQ 1022 BLOOR ST. W., Toronto 4, cmrvivi J (prie Rusholme Rd.) • LE. 5-9152

AL GARBENS

Gera proga, ypač lietuviams ūkinin
kams, perimti gražų, malonų 10 mėn 
mišrios veislės šuniuką — kudlotą lie 
tuviškai išdresiruota. Teirautis tel. 
RO 6-7010.

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM.
14537. i

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. Y’pač įsidė
mėtina jaunimui, besidominčiam atletinės figūros išauginimu: atletinė tera
pija. hydro ir kitų rūšių terapijos. Garų vonios, šiluminės pirtys - sauna ir 
kiti įrengimai. Speciali pagalba vaikams ir nėščioms moterims prieš ir po 
gimdymo siekiančoms išlaikyti gražią figūrą. Visi patarimai išlaikyti gerai 
sveikatai teikiami nemokamai. Klinika bendradarbiauja su įvairių ligų 
specialistais — gydytojais.

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

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Kcal Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

GLADSTONE — COLLEGE. S17.000 iš viso; Įmokėti apie 63.006. Trijų 1 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 i mėn.

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

GLENLAKE — HIGH PARK. $14.000 pilna kaina. Atskiras, plytų namas 
geram stovy, vandeniu šildomas. “Estate” pardavimas.

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

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

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

ORIGINALUS DUPLEKSAS. S31.500, geriausias 3-jų šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv. pėdų didumo butai.

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

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Part tt Parkdak 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

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

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

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

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISA DFFN\ 

NESIVARŽYKITE frASKAMBINTI TEL. LE. 5 1944

/ MARGIS DRUG STORE
Į /
I /

MntAricknc n— Nylon seamless — IVX. Sl.OO porat lYlOieribKUb KOJineb —speciali nuolaida—2 poros nž $1.00
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