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MOTERIS - MOTINA
Pro daug nuostabių dalykų gyvenine praeiname nepastebėję, 

nė dėmesio neatkreipę. Kanais* džiaugiamės dalykais, visai jų ne
suprasdami, neįvertindami. Iš tiesų, kiek iš mūsų pilnai ir gilia 
išgyvename pavasario atbudimą, jo teikiamą grožį, atsigaivimmą. 
O jis mus veikia, įtaigoja, saulės spinduliuose musų nuotaika pa
kili. Priimame visa tai, kaip savaime suprantamą, kaip savaime 
būtiną reikalą, bet ar giliausia prasme taip yra?

Kiekvieno mūsų gyvenime toks nuostabus, savaime priima
mas dalykas yra mūsų motina. Deja, dažnai mes jos nepastebime, 
neįvertiname. Motinos grožį, gėrį sąmoningai išgyvena turbūt tik 
nedaugelis, gal tik poetai, menininkai, arba tik tada, kai motinos 
nebėra greta, šių dienų sumaterialėjusio pasaulio nuotaikoje ir 
aplinkoje dažnai gilesnes dvasinės vertybės yra paneigiamos ar 
iškreipiamos. Turbūt, nė viena vertybė šiuo metu nėra taip nuže
minta ir iškreipta kaip moteriškumas ir pati motinystė. Kiekvie
nas daugiau galvojąs jaučia ypatingą reikalą į tai atkreipti dėme
sį, pasvarstyti ir kur reikia persiorientuoti. Motinystės pagerbi
mui juk ir skiriama Motinos Diena.

★ ★ ★

Poetai aprašo, koks nuostabus motinos vardas! Kiekvieno 
žmogaus lūpose jis kitaip skamba, kiekvieno širdyje pažadina ki
tokių atspalvių jausmus. Juk Dievas sukūrė moterį būti Savo ir 
žmogaus talkininke. Jis moterį apdovanojo nuostabiomis dovano
mis - vertybėmis, kurios įgalina ją atlikti savo gyvenimo misiją. 
Bet gal didžiausia moteriai Kūrėjo patikėta dovana yra jautriai 
suprasti ir ugdyti kitą būtybę, asmenį. Bet moteris Kūrėjo pa
vestas dovanas gali naudoti ir geriau ir blogiau. Jeigu ji naudoja 
tas galias tinkamai — ją pačią seka asmeninė kančia. Iš tiesų, tai 
moters paradoksas — tikrasis moters dvasinis grožis iškyla tada, 
kada ji bręsta kančioje ir savęs sunaikinime už kitus. Tik tada jos 
tyli didybė skleidžiasi kitus gaivinančia dvasia.

Tikroji moteris — motina yra Dievo meilės atšvaistas, nes ji 
myli ne todėl, kad buvo pirma mylima. Myli ir aukojasi, kad kiti 
gyventų ir džiaugtųsi. Mes lenkiame galvas prieš motinas, ypač 
gausių šeimų motinas, nes jos nebijo daug kartų save aukoti, jų 
meilė nėra apskaičiuota kiek jos norėtų mylėti, jų meilė nestato 
ribų, kiek duos. Mes lenkiame galvas prieš tas, kurios negalėda
mos, ar apsispręsdamos nebūti kūno motinomis, tampa dvasine 
prasme motinos tų, kuriuos net tikrosios motinos palieka.

Jeigu moteris yra nelaiminga savo motinystėje, ji turėtų pa
klausti savęs, ar ji duoda kitiems meilės šilumos ir jaukumo. Juk 
meilė nėra’išskaičiuotas logiškas svarstymas — meilė yra savęs 
davimas kitiems be saiko ir laiko. Tą mes kiekvienas pajutome 
didesniame ar mažesniame laipsnyje’ iš savo motinų, nes jos 
mums tapo brangiausiomis tais momentais, kada nesigailėdamos 
savęs budėjo prie mūsų ar tai fizinių ar dvasinių negalių momen
tais. Jos nesakė, kad yra pavargusios ar išsisėmusios, jos tik žiū
rėjo ko mums reikia, kad gyventume, ir mums būtų gera ...

★ ★ ★

Tegul mūsų Motinos Diena nepraeina vien tik minėjimais ir 
pasakytais gražiais žodžiais, nors tai yra gera ir gražu. Tegul mū
sų dėkingumas ir įvertinimas reiškiasi motinų supratimu (jeigu 
jas turime žemėje) ir malda, joms dovana turėtume būti mes pa
tys, kurie jų niekada nepamirštame. O esančioms motinoms lin
kime nenusivilti, jeigu jos būna nepastebėtos, neįvertintos, nes 
juk tai yra visų didelių dalykų “privilegija”. Linkime būti tuo 
gaivinančiu pavasariu, kuris kitus džiugina, ramina ir guodžia, o 
tačiau yra daugelio nepastebimas. Linkime pasiekti motinystės 
•grožio viršūnes, atspindėti tikrąją ir nesavanaudišką meilę, kad 
šeimose, tautose ir visame pasaulyje išsiskleistų grožis, gėris ir 
ramybė. SMP

Savaitės įvykiai
AMERIKOS PREZIDENTAS IMASI KONKREČIAI KOVO

TI SU AMERIKOS NETURTU. Pereitą savaitę jis paprašė 
Kongresą asignuoti $228 milijonus pradžiai jo užsibrėžtos ko
vos su neturtu. Konstatuojama, kad kylant pramonės pelnui,

Ateinantiems federaciniams 
rinkimam numatoma pertvarky
ti rinkimines apylinkes pagal 
gyventojų skaičių. Šiuo metu 
tokia Saskačevano provincija su 
925.000 gyventojų turi 17 atsto
vų Otavoje (visi konservatoriai), 
Torontas su dvigubai daugiau 
daugiau gyventojų — 1,8 mil.— 
turi tik 26 atstovus.

Finansam tirti komisija užbai
gė darbą ir atskirame leidiny
je paskelbė savo rekomendaci
jas. Vienu iš pagrindinių siūly
mų yra valdžios kontrolės* panai
kinimas bankų paskolų tvarky
me. Bankai galės vieni su kitais 
konkuruoti ir anksčiau nustaty
tą 6% už paskolas didinti ar ma
žinti.

Kitas sovietų šnipas pagautas 
Otavoje. Vasily Tarasov, “Izves- 
tijos” korespondentas Otavoje, 
buvo pagautas šnipinėjant, ir 
jam įsakyta tuoj išvykti iš Ka
nados. Tarasov kalbėjo laisvai 
angliškai, stengėsi užmegzti 
draugystės ryšius su įvairiais 
valdžios tarnautojais, su vienu 
iš jų draugavo ištisus metus ir 
stengėsi išgauti įvairias karines 
paslaptis. Taigi, nežiūrint, kad 
šaltojo karo įtampa atslūgo, šni
pinėjamas vistiek vyksta.

Negimusiam kūdikiui buvo 
padangos 4 kraujo transfuzijos, 
ir kūdikis gimė gyvas. Operaci
ja buvo daroma Winnipege. Tai 
pirmas toks atsitikimas Kanado
je. Be kraujo transfuzijos kūdi
kis būtų gimęs negyvas.

Poezija Kanadoje nėra popu
liari. Ja mažai kas domisi. Pra
ėjusią savaitę mirė vienas iš žy
miausių kanadiečių poetų E. J. 
Pratt, kurio poezija buvo pana
ši i amerikiečiu Robert Frost.*

Kas naujo Kanadoje?
Teisingumo ministeris Guy 

Favreau, anksčiau buvęs imigra- 
rijos ministeriu, paskirtas Kve
beko liberalų vadu. Jo populia
rumas visą laiką didėja, ir dau
gelis politikų jau dabar kalba, 
kad jis gali kurią dieną tapti Ka
nados ministeriu pirmininku.

Kanados lėktuvų bendrovė 
Air Canada veda derybas su 
JAV vyriausybe dėl linijų pra
plėtimo Kanados lėktuvams. Iki 
šiol Kanados lėktuvai neturi tei
sės skristi į tolimesnius JAV 
miestus, keleiviai turi persėsti 
i amerikiečiu lėktuvus.

Viešosios gerovės įstaigos pra
neša, kad pašalpų davimas ir jų 
prašymai Kanadoje tapo chro
niška liga. Tarp daugelio pavyz
džių minima, kur šeima Toronte 
gyvena iš “Welfare” jau 10 me
tų. Vyras 40 m., žmona — 30, 
10 vaikų, 2 telefonai, didelis šal
dytuvas, televizijos aparatas ir 
kiti patogumai. Šeima mėnesiui 
gauna $245. Kam, tad, jieškoti 
darbo?

Kanados geležinkelių bendro
vė CNR, per eilę metų veikusi 
su nuostoliais, šiais metais tiki
si turėti $11 mil. pelno. Kadan
gi iš ankstyvesnių metų turi di
deles sumas skolų, tai gauto pel
no neužteks net nuošimčiams 
apmokėti.

Torontas lenktyniauja su 
Montrealiu savo pastatais, šiuo 
metu pirmauja Montrealis, bet, 
pastačius naują rotušę Toronte, 
manoma, kad Torontas pra
lenks. Paskelbta, kad bus stato
mas 55 augštu banko pastatas 
ir 44 augštu “Stock Exchange” 
nastatas. Išskyrus Niujorką, tai 
bus augščiausi pastatai pasau
lyje.

X ' IR SVETIMOJE ŽEMEJE MOČIUTE ŠYPSOSI VAIKAIČIAMS

Brangi Prancūzijos garbė
Pokariniais metais Prancūzija 

buvo tapusi pasaulinės pajuokos 
objektu dėl nuolatinio vyriausy
bės kaitaliojimo. Atrodė, kad są
jungininkų karių krauju išvaduo
tas kraštas netgi nesugeba valdy
tis. Nievienas politinis pabėgėlis 
iš R. Europos tada skaudžiai at
sidūsėdavo: “Jeigu kas išvaduotų 
mano‘tėvynę, mes parodytumėm 
nusigyvennusiems prancūzams, 
kaip reikia valdytis ...”

Gen. De Gaulle sugrįžimas į vy
riausybę ir pravestos konstituci
jos reformos Prancūzijai grąžino 
prarastą politinį pastovumą. Ben
droji Rinka kartu su kitais V. Eu
ropos kraštais jai davė stiprų 
ekonominį pagrindą.

Kubos ambasados Kanadoje 
prekybinis patarėjas paprašė 
teisės pasilikti Kanadoje. Jab ta 
galimybė suteikta.

Kalinių skaičius Kanadoje kas 
metai didėja, šiuo metu kalėji
muose yra apie 8.000 kalinių. 
Vyriausybė planuoja išleisti $19 
mil. naujų kalėjimų statybai. 
Keliamas klausimas, kas būtų 
tikslingiau — ar išleisti dides
nes sumas kalinių auklėjimui, 
ar naujų kalėjimų statybai.

Kanados bankai lenktyniauja, 
norėdami privilioti daugiau kli- 
jentų. Daug išleidžiama skelbi
mams, kad paskatintų žmones 
skolintis pinigų. Statistika rodo, 
kad kiekvienas suaugęs turi 
banko sąskaitą.

Naftos gaminių suvartojimas 
Kanadoje kasmet didėja 3.3%; 
1963 m. Kanadoje buvo suvarto
jama 875.000 statinių naftos į 
dieną. 1975 m. reikės 1.315.000 
statinių į dieną, š.m. Kanadoje 
numatoma išpompuoti iš žemės 
850.000 statinių naftos ir natų* 
ralių dujų skysčio pavidale. (Na
tūralios dujos, veikiamos didelio 
spaudimo, pavirsta į skystį). Ry
tinės Kanados provincijos nau
doja importuotus naftos gami
nius, bet kaikurios artimesnės 
prie Albertos JAV sritys naudo
ja kanadišką naftą.

Gaidžių rungtynės yra drau
džiamas sportas Kanadoj. Brant
ford, Ont., miestelyje pas vięną 
ūkininką policija atrado patal
pas, kur vykdavo gaidžių pešty
nės. Policija atrado 30 gaidžių, 
3 iš jų negyvus. Savininkas nu
baustas $500. Atrasti 37 vyrai, 
kaino “found-ins”, 16 iš jų su
mokėjo po $50 baudos, kiti tu
rės eiti į teismą. Gyvieji gaidžiai 
konfiskuoti, ir jiems nukirstos 
galvos.

VYT. KASTYTIS

PREZ. DE GAULLE 
SVAJONĖS
Tvirtai balne besilaikanti vy

riausybė, ekonominė gerovė ne
patenkino prezidento De Gaulle. 
Jis šiandien yra įsitikinęs, jog is
torija jį įpareigojo išvesti Pran
cūziją į pirmaujančių valstybių 
eiles.' Milžiniška pinigų suma me
tama atominių ginklų išvystymui, 
nors juos žymiai pigiau būtų gali
ma gauti iš JAV ar Britanijos. 
Tačiau tada jų nebūtų galima pa
naudoti be minėtųjų kraštų suti
kimo — tektų atsisakyti dalies 
tautinio prestižo, o jį prez. De 
Gaulle labiau vertina nei pinigus. 
Prestižo sąskaiton senasis gene
rolas šiandien leidosi į labai abe
jotinos vertės bandymus užsienio 
politikoje, ką pvz. liudija karšt
ligiškai skubus komunistinės Ki
nijos pripažinimas, siūlymas ne
utralizuoti P. Vietnamą, kur pran
cūzus dabar yra pakeitę ameri
kiečiai.

BILIJONAI FRANKŲ 
BUVUSIOMS KOLONIJOMS
Prancūzija, kaip ir kiti koloniz- 

mo kraštai, prarado savo koloni
jas, bet prez. De Gaulle tose nau
jose valstybėse nesutinka praras
ti įtakos, kurią šiais laikais įma
noma išlaikyti tik pinigo dėka. 
Paryžiaus laikraštis “Paris 
Match” paskelbė, jog 1962 m. 
Prancūzija savo buvusioms kolo
nijoms yra davusi 6,92 bilijonus 
frankų — kiekvienas dirbantis 
prancūzas joms turėjo paaukoti 
po 360 fr. Šią sumą dar labiau pa
didina neoficialios pašalpos iš pa
skirų ministerijų. Spėjama, kad 
galutinė parama Prancūzijai kas
met atsieina iki 10 bil. frankų. 
Didžioji šios sumos dalis yra skir
ta naujųjų valstybių valdžios 
aparatui išlaikyti. Tas aparatas 
tikrai vertas nuostabos: 25 mil. 
gyventojų valdo 150 ministeriu, 
keli tūkstančiai parlamento atsto
vų, ištisa gauja augštųjų parei
gūnų, diplomatų ir generolų. Net
gi tokia nedidelė Gabono respub
lika turi 65 parlamento atstovus, 
kurių kiekvienas atstovauja tik 
6.000 gaboniečių, kai tuo tarpu 
pačioje Prancūzijoje vienas atsto
vas renkamas 100.000 gyventojų. 
Gabono parlamentarai kas mėne
sį gauna po 3.300 fr. algos, kai 
tuo tarpu Izraelio parlamento at
stovų mėnesinė alga tėra tik 984 
frankai.

LIGONINĖS IR KARINĖS 
AKADEMIJOS
Paryžiuje per paskutiniuosius 

30 metu nebuvo pastatyta nei vie
na nauja ligoninė. Susirgus, jau
čiamas aiškus lovų trūkumas. Ta
čiau modernios ligoninės kaip 

grybai po lietaus dygsta Lome, 
Brazzaville ir kt. pagrindiniuose 
buv. kolonijų miestuose. Prancū
zų Konge, turinčiame vos 700.000 
gyventojų, frankų dėka įrengta 
moderni karo akademija, kurios 
uždavinys yra ruošti... brangiai 
apmokamus karininkus.

Pačioje Prancūzijoje iš 100 gy
ventojų tik 5 turi telefonus. Jau 
daug metų Vi mil. prancūzų lau
kia, kol bus pastatytos telefono 
centrinės, kad ir jie galėtų pasi
naudoti šiuo civilizacijos išradi
mu. Tokia centrinė, pajėgianti 
aptarnauti net 10.000 abonentų, 
prancūzų frankais įrengta Afri
kos užkampyje Abidijan; jos va
dovai neriasi iš kailio, bet... ne
suranda norinčiųjų turėti tele
foną ...

Praėjusiais metais 60.000 pran
cūzų dėl mokyklinių pastatų ir 
mokytojų trūkumo buvo užkirs
tas kelias į profesinį išsilavinimą. 
Tame pačiame laikotarpyje 30. 
000 prancūzų mokytojų dirbo 
laisvę atgavusiuose Afrikos kraš
tuose — nemaža jų dalis Alžeri- 
joje, kur Ben Bella yra prasita
ręs: “Mes priklausome arabų pa
sauliui. Todėl mūsų mokyklose 
bus stengiamasi sutvirtinti ara
bišką dvasią...”

VOKIEČIŲ ĮSPĖJIMAI
IR NUOGĄSTAVIMAI
Dabartinis kancleris L. Erhar- 

tas, didysis vokiečių ekonominio 
atkutimo autorius, jau nekartą 
yra įspėjęs Prancūziją, kad ji mė
ginanti perdaug ir perplačiai ap
žioti. Besaikis frankų svaistymas 
gali atnešti ekonominį bankrotą. 
Laikraštis “Hannoversche Allge- 
meine Zeitung” primena, jog se
niau vienos kurios Europos vals
tybės ekonominis sugriuvimas ne
būtų turėjęs didesnės įtakos ki
toms; šiandien jis gi galėtų pa
liesti visus Bendrosios Rinkos 
partnerius: “Europiečius jungia 
Bendrosios Rinkos solidarumas. 
Finansinė Prancūzijos krizė at
neštu didelių sunkumų ir V. Vo
kietijos ekonomijai. Todėl vi
siems turėtų būti suprantamas ki
tų V. Europos kraštų susirūpini
mas saiko nežinančia Prancūzijos 
parama buvusioms jos koloni
joms — tuo labiau, kad čia pa
grindinę rolę vaidina politiniai 
motyvai ir vis didėjantis prestižo 
klausimas

Frankfurtas. — Firmos—Olan
dijos “Philips” ir Vokietijos 
“Siemens” drauge įkūrė “Hospi- 
tąlia” bendrovę, kuri statys ir ap
rūpins ligonines betkuriame pa
saulio krašte. Ekspertai spėja, 
kad tai ženklas atgaivinti Vokie
tijos medicinos instrumentų pra
monę, kuri buvo didžiausia pa
saulyje prieš II D. karą. i

algoms ir uždarbiams, Amerikoje dar yra 4 mil. bedarbių. Yra 
30 mil. amerikiečių, kurių metinis uždarbis nesiekia $3.000 
į metus. Daugiausia amerikoniško skurdo yra kaimo srityse, 
šie paprašyti milijonai eis kelių tiesimui, apsaugojimui nuo 
potvynių, kasyklų pagerinimui, medžio pramonės ugdymui, 
apleistų žemės ūkių šakų kėlimui. Kovo mėn. prezidentas Kon
gresui pristatė projektus dėl kovos su neturtu, kas valstybei 
kainuotų apie vieną bilijoną •-------------------------- =-------------
dolerių, čia numatoma: steigti vo manoma, kad ši sala gali tapti 
darbo stovyklas, naujų darbų antroji Kuba. Dabar jungiantis
apmokymus, žemės ūkių užpir
kimus ir pastangos laikyti šei
mas kartu.
3000 Čekoslovakijos studentų 
gegužės 1 d. išėjo demonstruoti 

į gatves su šūkiais: “Tegyvuoja 
laisvė”, “šalin Gestapo”. Polici
ja prieš studentus kovojo lazdo
mis ir šunimis. 15 studentų buvo 
areštuota.

Vietname sprogsta bolševikų 
padėtos bombos. Saigone vėl 

sprogo bomba, sužeisdama 8 ame
rikiečius. Tą galėjo padaryti bol
ševikų partizanai.

Rumunijos komunistai nori bū
ti nepriklausomi ir nesusirišti 

nei su rusais nei su kiniečiais. Iš
leistas pareiškimas kritikuoja ir 
Maskvą ir Pekingą. Toks pareiš
kimas buvo paskelbtas partijos 
organe. Pasisakoma už partijų ly
gybę ir savarankiškumą. Tai tik
ra revoliucija prieš Maskvos dik
tatą. Ligi šiol Maskvos komunis
tai įsakinėjo visoms kitoms ko
munistų partijoms.

57 Afrikos, AAjOS''ir kaikurios
P. Amerikos valstybės prašo 

Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bą imtis “priemonių” prieš Pietų 
Afrikos valstybę dėl jos “ypatin
gų priemonių ir mirties sprendi
mu prieš Afrikos politinius va
dus”.

Zanzibaro prez. Karume palei
džia iš kalėjimo 1000 politinių 

kalinių, suimtų po sausio mėn. 
įvykusios revoliucijos. Kalėjime 
dar lieka apie 160 polit. kalinių.

Gegužės 1-ji diena Maskvoje ir 
Pekinge praėjo karingai. Rusai 

atsisakė dalyvauti pas kiniečius 
ir atsiėmė pakvietimą, siųstą ki
niečių delegacijai. Rusų maršalas 
Malin’ovski dar kartą pasigyrė sa
vo jėga ir grasino betkokiam 
priešui, kuris pultų Rusiją. Kinie
čių premjeras pažadėjo laimėti 
ginčą su rusais ir kitais komu
nistų kritikais.

Karas žodžiais yra prasidėjęs 
tarp Kubos - Rusijos iš vienos 
pusės ir Amerikos iš kitos. Tai 

vis dėl Amerikos žvalgybinių lėk
tuvų, skraidančių virš Kubos, ir 
žvalgančių jos teritoriją. Kyla 
klausimas: ar išdrįs Kuba pašauti 
Amerikos lėktuvą ir kaip tada re
aguotų Amerika? Chruščiovas 
kalba apie “baisias pasekmes”.

Rytų Vokietijoje ir vėl daromi 
bandymai su vakariečių ner
vais. Vokiečių geležinkeliečiai 

sulaikė du Amerikos traukinius, 
einančius į Vakarus ir bandė už
kabinti raudonas vėliavas. Po ke
lių valandų sulaikymo paleido.

Komunistai pralaimi susijun
gus Tanganykai su Zanzibaru. 

Įvykus Zanzibare revoliucijai, bu-

Permainos komunistinėje 
santvarkoje

“The Christian Science Moni
tor” rašo, kad marksizmo prakti
koje atsirado permainų. Esą Ju
goslavijoj darbininkams grąžin
ta streikavimo teisė; Rumunija 
kviečia britų piliečius praleisti 
joje atostogas ir žada už 71 gvi- 
nėją 40 dienų laikotarpyje duoti 
britams pirmos klasės viešbu
čiuose butus, visą išlaikymą ir 
nemokamą vaikų priežiūrą. 
Vengrijoje valstybės pramonėje 
įvestas tikslus investuoto kapita
lo apiprocentinimas ir tuo racio- 
nuojama darbo produkcija. 
Chruščiovas šaukia kolektyvinių 
ūkių vadovybes daryti spaudimą 
Į asmeninę iniciatyvą ir mokėti 
specialu atpildą už produktyvu 
darbą žemės ūkio srityje: tuo iis 
seka amerikiniais metodais že
mės ūkyje.

su Tanganyka, kuri yra aiškios 
Vakarų orientacijos, ši baimė 
prapuola, ypač, kad Zanzibaro 
svarbiausias komunistas užsienio
reikalų ministeris Babu naujoj 
valdžioj jau nedalyvaus.

“Komunistai skverbiasi į neg
rų tarpą Amerikoje”, išsireiškė 
FBI direktorius Hoover, atsaki
nėdamas į Kongreso sub-komiteto 
pasiteiravimus. “Mes žinome apie 
komunistų įtaką negrų judėjime 
ir ji turi tikslo plėstis”. Komu
nistams nėra svarbu pagelbėti 
negrams įsigyti civilines teises, 
bet tik juos sukiršinti prieš “ka
pitalistus”, Afrikoje ir Azijoje 
skleidžiant prie šamerikietišką 
propagandą.

Rusai komunistai abejoja dėl 
kiniečių komunistinės vadovy
bės teisėtumo. Maskvos “Prav

da” atrado, kad kiniečių vadas 
Maotsetungas neturi kiniečių ko
munistų partijos teisėto įgalioji
mo, ir todėl neverta su juo ir kal
bėtis. Maotsetungas yra išrinktas 
partijos konferencijoje 1956 m., 
taigi ir įgaliojimai esą pasibaigę. 
Mes esame įsitikinę, kad nei Mao
tsetungas, nei Leninas, nei Stali
nas ar ir tas pats Chruščiovas nie
kad neturėjo jokių įgaliojimų, o 
Rusiją valdė, tautas vergė, žmo
nes žudė, ir tokio klausimo patys 
komunistai niekad nekėlė.

Vokietijoje garsėja Amerikos 
profesorius dr. D. L. Hoggan, 

kuris savo knygoje įrodinėja, kad 
II pasaulinį karą pradėjo ne Vo
kietijos diktatorius Hitleris, bet 
jį parengė Anglijos užsienio r. 
min. Lordas Halifax, nekentęs 
vokiečių, ir kuris viską padarė, 
kad karas prasidėtų.

Kokių tikslų siekia Amerika, 
skatindama Portugalijos koloni
jas Afrikoj — Angolą-ir Mozam
bique siekti nepriklausomybės? 
Portugalai yra užtikrinti, kad jei 
šių kolonijų gyventojams nebūtų 
pristatinėjami ginklai iš užsie
nių, vietinė ramybė liktų užtik
rinta.

JAV ir Kolumbijos inžinieriai 
daro reikalingus tyrimus ir pro
jektuoja kasti kanalą, kuris būtų 
konkurencija Panamos kanalui; 
turėtų 104 mylias ilgio, 600 pėdų 
pločio, 50 pėdų gylio.

Amerikos spauda gyvai intere
suojasi Rusijos bolševikais ir 

jų silpnėjimu R. Europoj. Ūkio 
krizė nesibaigia. Gyvenimo lygis 
negerėja, žemės ūkio gamyba 
smunka. Tarp pačių satelitų eina 
nuolatinė kova — vieni kitų ne
kenčia. Rusų kariuomenė visur 
budi. Patys komunistai vis dau
giau ir daugiau įsitikina komu
nizmo beprasmiškumu. Rusų - ki-

(Nukelta į 8 psl.)

Visas tas permainas minėtasis 
laikraštis laiko teigiamu reiški
niu ir mano, kad komunistų val
džios suprato reikalą skaitytis su 
žmogaus asmeniu kaip veiksniu 
ir pripažino savo klaidą traktuo
ti žmogų kaip kokį manekeną, ak
lai vykdantį doktrinos reikalavi
mus.

Objektyvus stebėtojas turi pri
pažinti. kad kapitalistinėje siste
moje galimos darbininkų išnau
dojimo formos, bet tokiose visuo
menėse parlamentariniai meto
dai įgalina padaryti reformas tei
singumo dvasioje. Palyginti su 
kapitalistinėmis visuomenėmis, 
komunistinė santvarka, nežiūrint 
jos propagandos, daro brutalios 
ir nežmoniškos bendruomenės 
isoūdį. Minėtos oermainos tėra 
lašas jūroje. J. Gs.
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Q RfUGIMAME WIME
* Popiežius perspėjo Italijos 

vyskupus. Kalbėdamas Italijos 
vyskupų konferencijos sesijoje, 
kurioje dalyvavo 300 — kardi
nolų, arkivyskupų ir vyskupų, 
popiežius Paulius VĮ ragino juos 
pakeisti ligšiolinę savo laikyse
ną, kuri trukdė ir lėtino Vati
kano santarybos darbus. Jis pri-, 
minė vienybės ir bendradarbia-’ 
vimo trūkumą religines bei mo
ralines Italijos problemas spren
džiant ir skatino pilnai įsijungti
į krikščionybės vienijimosi są
jūdį.

* Katalikai vėl įsijungė į Ang
lijos žydų - krikščionių tarybą. 
Pirmą kartą po 10 metų West- 
minsterio arkivyskupas vėl iš 
naujo įsijungė į metinį Anglijos 
žydų ir krikščionių suvažiavimą. 
Dalyvaujant Canterbury arkiv. 
dr. Ramsey, rabinui Brodie ir 
protestantų bažnyčių moderato
riui Ithel Jones, arkiv. Heenan 
išdėstė priežastis dėl kurių kard. 
Griffin su visais katalikais buvo 
anksčiau iš šių suvažiavimą pa
sitraukęs. Viena tų priežasčių 
buvo—Vatikano skatinimas, neš 
buvo manyta, kad toks dalyva
vimas galįs vesti į tikybinį abe
jingumą. Dabar tokio pavojaus 
nebesą.

* Du katalikų kunigai: mons. 
W. W. Baum iš Kansas City ir 
G. A. Tavard iš Pittsburgh, pasi
žymėję krikščionių vienybės 
darbe, buvo pakviesti stebėto
jais - patarėjais į protestantų or
ganizaciją, studijuojančią šešių 
protestantų grupių susijungimą 
į vieną.

* Baigti Vatikano santarybą? 
Kard. Siri ir kard. .Doepfner, 
dviejų priešingų krypčių žmo
nės ir dėl visiškai skirtingų mo
tyvų mano, kad jau laikas santa
rybą užbaigti. Kard. Siri nuomo
ne, perilgas užtęsimas gali truk
dyti bendrą Bažnyčios religinę 
pažangą, nes gali pritrūkti aiš
kių direktyvų įvairiems klausi
mams, patekusiems į santarybos 
svarstymus. Kard. Doepfner ma
no, kad jau atėjo laikas mažiau 
kalbėti apie reformas, o daugiau 
veikti. Jo nuomone, santarybą 
reikia užbaigti, nes perilgas už
tęsimas galįs uždelsti reformų 
vykdymą. Santarybos dalyviai 
esą turėtų svarstyti tik pagrindi- 
niausius Bažnyčios reformos 
klausimus, palikdami jų tolimes
nį pritaikymą vėliau sudarysi
miems santarybiniams orga
nams. Vyskupai, pasisakę už 
santarybos pratęsimą, aiškina,

kad dar nevisi vyskupai yra pa
kankamai įsigilinę į pateiktas 
problemas. Vyskupams dabar iš
siskirsčius, esą neliktų santary
bos žymės, išskyrus gal tolimą 
aidą — keletą dekretų.

* Arkiv. Louis Ferrand, pran
cūzų katalikų religinio švietimo 
komisijos pirmininkas, kalbėda
mas tos komisijos rengtame 
kongrese, skatino Vatikano san
tarybą sudaryti specialią komisi
ją katechizacijos klausimams, 
nes tik tarptautinė organizacija 
gali tinkamai koordinuoti kate
chetinį dvasiški jos darbą įvai
riuose kraštuose. Jis pabrėžė, 
jog katekizmas turi būti aiškina
mas ir suaugusiems, ne tik vai
kams. “Mes dar neįsisąmonino
me, kad be vaikų ir paauglių ka
techizacijos dar turi būti ir su
augusių švietimas, nes jie yra 
tikrieji vaikų ir paauglių auklė
tojai”.

* Prancūzijoje einąs “Infor
mations Catholiques Internatio
nales” žurnalas įsidėjo tris mal
das iš Sibire parašytosios lietu
viškos maldaknygės su paaiški
nimu, kad tai keturių Sibiran iš
tremtų lietuvaičių kūrinys.

* “Palaiminti, kurie atleido
te”. Šiais žodžiais popiežius Pau
lius VI kreipėsi į prancūzų mal
dininkus, atkeliavusius iš Ascq 
kaimelio paminėti prieš 20 metų 
vokiečių išžudytų savo artimųjų. 
Dėl apylinkėj įvykusio partizani
nio pasipriešinimo tuo metu bu
vo išžudyta visi 86 to kaimelio 
vyrai tarp 14 ir 70 metų am
žiaus. Po karo “Pax Christi” są
jūdžio vokiečių skyrius suorga
nizavo permaldavimo kelionę į 
Ascq ir paskyrė vienam to kai
melio klierikui mokslo stipendi
ją. “Čia tikrai galima įžvelgti 
tikrąją krikščionybę, kur atpir
kimas nugali nudėmę, ir sielos 
džiaugsmas, kilęs iš skausmo ir 
pralieto kraujo, veda į susitai
kymą” — baigdamas pareiškė 
Šv. Tėvas.

* Bendros katalikų ir nekata- 
likų pamaldos. — Sekmadienį, 
gegužės 17 d., 3 v. p.p. Toronto 
universiteto aikštėje prie Con
vention Hall įvyks bendros pa
maldos, rengiamos katalikų, 
protestantų ir ortodoksų. Pa
maldų tema “Bažnyčia”. Daly
vaus: United Church, anglikonų, 
baptistų, presbiterininkų, liute
ronų, ortodoksų, Rytų ir Vakarų 
apeigų bendruomenių nariai.

Paruošė kun. J. Staškevičius

Išnuomojami astuoni dviejų 
miegamųjų vasarnamiai.
Tinka šeimoms, visi miesto patogumai, 135 akrai 
žemės ploto, ilgas smėlėtas Nipjssing ežero kran
tas. Puiki vieta: poilsiui, atostogoms, žvejybai, pa
siirstyti laiveliais, maudytis ir vandens slidžių spor
tui. 10 min. kelio iki North Bay.

Rašyti arba' kreiptis:
TTfTMZl Kll'n on Loke Nipissing JL UllLU l\.tAJU Box 219, Callander, Ontario
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VLIKas vertas pagarbos už pa
ruošimą Lietuvių Chartos, padė
jimą pamatų PLB rūmams. Kiek
viename krašte LB saviškai kū
rėsi ir prisitaikė esamose sąlygo
se. Kaikuriuose kraštuose pvz. 
Kanadoj LB yra vyriausias lietu
vių reikalų tvarkytojas. Europo
je užsiliko nedaug lietuvių, ta
čiau jie rodo gyvybės ženklus LB 
pastogėje. Australijoje lietuviai 
ima kalbėti skirtingais balsais. P. 
Amerikoje sunkios sąlygos nelei
džia baigti LB rūmo, nors kaiku
riuose kraštuose esama gerų pa
stangų.

Didžiausias lietuvių skaičius 
yra susitelkęs JAV. Ir kaip tik 
šiame senos lietuvių išeivijos 
krašte, kuris turėtų būti pavyz
džiu kitų kraštų lietuviams, ne
pajėgiama pašalinti senų negala
vimų. čia ryškiausiai neištesėti 
Lietuvių Chartos įpareigojimai.

Negalavimai išryškėjo jau JAV 
Liet. Bendruomenę bekuriant. 
Anuo metu pašaliniai ir nebend- 
ruomeniški vėjai ėmė pūsti į LB 
bures. Organizavimas užtęstas, 
Tremtinių bendruomenės kūri
mas ir ne j ieškojimas sąlyčio su 
senąja ateivija bei jos organiza
cijomis LB vertė tenkintis tik 
naujaisiais, šio pokario politiniais 
ateiviais. Bendruomenės viena 
esminių žymių — visuotinumas 
liko neįgyvendintas. Net ir šiuo 
metu rimtai riej ieškomi ir nesu
rasti būdai visuotinumui įgyven
dinti. Senųjų ateivių eilės retėja. 
Jų organizacijos silpnėja. Lietu
vių ateivių jaunimas, nors jau 
angliškai kalbantis, rikiuojasi į 
vyčių organizaciją, kuri pastarucn 
ju metu ima atsigauti.

JAV Liet. Bendruomenės ban
dymai užimti veiklos barą iki šio 
meto liko nesėkmingi. Suruoštos 
dainų, šokių šventės — yra lai
mėjimas, tačiau šie tarpiniai šū
viai nepažadins JAV Liet. Bend
ruomenės visuotinumo.

Organizaciniai klausimai
“Pasaulio Lietuvyje”, š.m. va

sario mėn. laidoje, S. Barzdukas 
rašo: “... atrodo, kad organizaci
nę formą Bendruomenė turi pa
kankamai tobulą ...” Šis tvirtini
mas prašosi esminio, organizaci
jos vertinimo.

Rinkimais sudaromi LB orga
nai. Iki šio meto JAV LB tarybo
je vyravo dvi partijos, kurios ne
dalyvauja VLIKe. Jų rankose ir 
nūdienė PLB valdyba. Bendruo
menės partiškumas plačiai nuai
dėjo; mat, PLB pirm. J. J. Bačiū- 
nas pareiškė: “Tai partinio galvo
jimo apraiškos, kurių negalime 
atsikratyti. Bendruomenei visų 
pirma rūpi lietuvis. Todėl ir PLB 
valdybos sudėtį reikia vertint ki
tu atžvilgiu: kiek jos nariai yra 
pozityvūs ir pajėgūs dirbti jiems 
patikėtą lietuvišką darbą” (“Pa
saulio Lietuvis” nr. 3, 39 psl.). 
Nūdienis PLB sąstatas aiškiai 
kalba už PLB pirmininką, kad iki 
šio meto LB negali atsikratyti 
partiškumo.

Partiškumas yra toli prisi- 
skverbęs JAV LB. šis klausimas 
galėtų būti nutylėtas, jei partijos 
nenaudotų priedangos prasiverž
ti į LB visai nebendruomeniškais 
sumetimais. Einantieji į rinkimus 
turėtų aiškiai pasakyti rinkikams, 

į ką jie žada LB, o ne slaptame 
•krepšyje nešioti iš anksto parti
jos apgalvotus sprendimus.

Partiškumui apkarpyti kandi
datai į JAV tarybą ar jų sambū
riai tūrėtų aiškiai išdėstyti savo 
veiklos programą. Balsavimo die
ną rinkikai galėtų spręsti ne iš 
pavardžių, bet ką jie žada Bend
ruomenei.

JAV LB organizacijos tobulu
mas abejotinas. Apylinkių valdo
mieji organai sudaromi tik viene- 
riems metams. Apylinkių organi
zacija tinka tik mažesnes apim
ties darbams atlikti, bet ne toliau 
siekiantiems planams vykdyti. 
Apylinkių valdomųjų organų 
trečdalis turėtų būti kasmet ren
kamas, kad naujieji asmenys įsi
jungtų į darbą ilgesniam tarps
niui. Esminė veikla vyksta apy-

linkėse. Apygardų uždavinys — globa. Mirtis skina kūrėjus, ta- 
sekti, kad apylinkių darbas būtų čiau mažai kam ateina į galvą pa- 
sklandus, ir joms talkinti. j sistengti, kad lietuviškos kūrybos

Centro valdybos pareiga — ne srovė nenusilptų ir pagaliau ne
tik veiklos planą sudaryti, bet ir sustotų. Lietuvoje išaugusiems 
vadovauti jo vykdymui. j švietėjams, menininkams, muzi-

LB organizacija, neturėdama' kams, istorikams ir aplamai lie-
tuviškosios kultūros kūrėjams 
mirus retais atvejais teužtinka
me ryškesnių atžalų. Net vargo
nininkų, kurie puoselėtų lietuviš
ką dainą, paruošimas nesulaukė 
tinkamo dėmesio.

Kultūrinių vertybių globa ma
žai tesirūpinama. Ankstesniųjų 
amerikiečių rinkiniai, jiems mi
rus, įpėdinių išblaškomi ir net 
patenka į sąslavyną. PLB archy
vas auga ypatingų Vinco Liule- 
vičiaus pastangų dėka, tačiau dėl 
pašalpų ir kitų trūkumų yra pa
tekęs į sunkias sąlygas/

Tokioje. būklėje kelia susirū
pinimą J. J. Bačiūno, PLB val
dybos pirm., tvirtinimas: “Mes 
neprivalome s. a v o svajojimais 
bėgti pertoli nei atsilikti nuo gy
venimo. Galime surašyti didžiau
sius ir gražiausius PLB uždavi
nius, planus ir programas, bet 
jei stigšime tam pasiaukojusių 
žmonių ir lėšų, tai visa pasiliks 
tik popieriuje.” Testimonium 
paupertatis! šie žodžiai sako, kad 
mes turime eiti drauge su gyve
nimu, kuris ruošia kapus lietuvy
bei svetur! Jei mūsoji LB organi
zacija netinka šio tarpsnio užda
viniams atlikti, ■ jei ji nepajėgia 
lietuviškos veiklos planingai ri
kiuoti ir pašalinti nūdienių nega- 

‘ lavimų, ji neprašoks eilinės drau
gijos lemties. PLB taptų pajėga, 
jei sugebėtų palenkti darniai 

'veiklai visas’ apylinkes ir kitų 
kraštų lietuvius. Neatrodo, kad

veiklos plano, lieka neapkrauta, 
nes kiekvieno padalinio darbin
gumas priklauso nuo atskirų as
menų nusiteikimų.

Negalima LB organizacijos va
dinti tobula, kai kaimyninės apy
linkės miestuose nepasidalo dar
bu ir retai viena kitai talkina. 
Apygardų uždaviniai neišryškin
ti. C. v-ba nesilaiko tarybos nu
statytos tvarkos ir saviveiksminį 
Kultūros Fondą, jo statuto nepa
naikinus, įjungia bendron vado
vybėm Bendruomenės informaci
jos srityje jaučiamas pasimeti
mas. Suglaustai tarus, nūdienė 
organizacija yra skirta šio meto 
veiklai, tačiau nepajėgi dides
niems polėkiams.

Planai ir pajėgumas
Iki šio meto JAV LB vertėsi 

spragų kamšymu. Ji vengė toliau 
siekiančios, darnesnės veiklos. 
Kasmet, c. v. pateiktos tarybai 
svarstyti gairės liko stalčiuose.

Keltas LB veiklos plano reika
las buvo palydėtas abejingumu 
ir net sąvokų maišymu, gaires pa
laikant planu.

JAV LB nėra aišku kuriomis 
konkrečiomis priemonėmis turi 
būti stiprinama lietuvybė išeivi
joje. Deja, lietuvybės ugdymas 
vyksta ne Bendruomenės inicia
tyva, bet dažnai organizacijų ir 
asmenų, kurie stovi šalia jos. Jie, 
suprantama, veikia savo išmany
mu ir savomis priemonėmis. ___ _ _______  ___ ,

Negeresnėje padėtyje kultūros JAV LB ir PLB yra nusistačiu- 
vertybių kūrimas ir net kūrinių sios eiti šiuo keliu.

BALFo DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

BALFo direktorių suvažiavimas 
1964 m. balandžio 18 d. Filadel
fijoje, Pa^ atkreipęs savo dėmesį 
į Sovietų Rusijos, Lietuvos oku
panto, padarytus asmeniškus kri- 
minališkus kaltinimus ir sprendi
mus prieš BALFo reikalų vedėją 
kun. Longiną Jankų, pareiškia, 
kad suvažįajfimas juos laiko Lie
tuvos okupanto pikta propagan
da, neturinčia jokio pagrindo tik
rovėje ir padaryta vieninteliu 
tiksiu sukompromituoti BALFo 
reikalų vedėją kun. L. Jankų, 
kaip BALFo efektyvios šalpos 
vykdytoją, prieš Lietuvos ir lais
vojo pasaulio lietuvių visuomenę.

Okupantas tais pačiais tikslais pa
našius kaltinimus yra padaręs ir 

' prieš kitus lietuvius.
Suvažiavimas smerkia tą lietu- 

| vių spaudą, kuri okupanto šmeiž- 
Įtus prieš kun. L. Jankų pažodžiui 
■ persispausdino iš okupanto spau- 
idos ir skleidė mūsų patrijotiško- 
je visuomenėje.

BALFo direktorių suvažiavi
mas reiškia pilną pasitikėjimą 
kun. L. Jankaus asmeniui ir jo 
vykdomam BALFo šalpos darbui.

Prel. dr. J. B. Končius, 
Suvažiavimo prezid. pirm.
C. Surdokas, prezid. sekr.

nuoširdžiai užjaučia —

Prisikėlimo parapijos choras

Mūsų mielą narę

JADVYGĄ KRISČIŪNIENŲ, 

jos mielai motinai Lietuvoje mirus, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Winnipego ateitininkai sendraugiai

Kanados Lietuvių Fondas stiprėja
šiemet, balandžio 18 d., įvykęs 

KLF visuotinis narių suvažiavi
mas užbaigė to Fondo organizaci
nį perijodą ir išrinkęs pastovius 
organus nutiesė kelią ir nustatė 
gaires pagal kuriuos rikiuosis vi
si Kanados lietuviai siekiant ben
dro tikslo — sutelkti finansinę 
jėgą lietuviškos sąmonės ir lie
tuvybės išlaikymui.

Laikinoji valdyba, V. Igna'itis, 
P. Januška ir St. Jakubickas, pa
darė gražią pradžią, už ką jiems 
priklauso gili padėka.

Naujoji Fondo valdyba, dr. A. 
Pacevičius, J. Simanavičius, inž. 
P. Lelis, inž. V. Balsys ir St. Ja
kubickas, tą darbą tęs toliau. Ji 
stengsis pasiekti visus Kanados 
lietuvius ir paprašyti juos prie 
šio bendro darbo prisidėti. Kiek
vienas asmuo ar organizacija, įne
šę $100, tampa Fondo nariu. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra ne
liečiamas, tik jo nuošimčiai, pa
siekus didesnę sumą, bus naudo
jami lietuvybės išlaikymui. Fon
do pinigai laikomi lietuvių kre
dito kooperatyvų bankuose. Są
skaitos jau atidarytos: Paramos 
ir Prisikėlimo bankuose Toronte 
ir “Lito” banke Montrealyje. 
Kiekvienam aukotojui paliekama 
laisva valia pasirenkant banką, į 
kurį jis nori savo įnašą padėti. 
Artimoje ateityje sąskaita bus 
atidaryta ir Hamiltono “Talko
je”.

Jau turima Fonde virš $6000 
suma susidarė iš žemiau išvardin
tų asmenų ir organizacijų įnašų: 
Juozas Petravičius $1000, dr. A. 
Kaveckas $500, P. Augaitis, V. 
Ignaitis ir A. Rudokaš po $250, J. 
Turnosa $200, J. Bersėnas, St. Ja
kubickas, S. Kairvs, J. Laureckas,V 7 7

V. Miceika, Z. Mockus, J. Rastap- 
kevičius, J. Danilevičius, A. Kant- 
vydas, inž. P. Lelis, inž. A. Paške
vičius, dr. A. Jurkus, A. Liaukus, 
inž. S. Naikauskas, dr. J. Mališka, 
inž. St. daugelis, dr. P. Lukoševi
čius, Pr. Rudinskas, D. Norkeliū- 
nas, Ig. Petrauskas, dr. A. Pace
vičius, J. Simanavičius, inž. V. 
Balsys, dr. J. Yčas, P. Januška 
po $100. Po $100 taip pat įnešė 
šios organizacijos: Kanados kraš
to valdyba, Montrealio seimelio 
prezidiumas, Toronto apylinkės 
valdyba, PLIAS Otavoje ir SLA 
236 kuopa. Be to, kaip aukas Fon
dui, įnešė E. Jacevičiūtė $61.50 
ir J. Žmuidzinas $15. Tokiu būdu 
Fondo narių yra 42-.

KL Fondo valdyba, reikšdama 
gilų apgailestavimą dėl Fondo 
mecenato Juozo Petravičiaus mir
ties, kviečia visus lietuvius, pa
gerbiant velionies pasiaukojimą 
lietuvybės reikalui, stiprinti Lie
tuvių Fondą, kuris yra tikras lai
das lietuviškos sąmonės ir lietu
vybės išlaikymui.

Dr. A. Pacevičius, 
KLF valdybos pirmininkas. 

Inž. P. Lelis, sekretorius

Kanados LB krašto 
v-bos pirm; lankosi 

Vakaruose
Kolonijų lankymas, kaip tai pa

rodė praktika, duoda labai gerų 
rezultatų tarpusavio bendradar
biavimui. Krašto valdyba visuo
met stengėsi, kiek sąlygos leido, 
aplankyti apylinkes ir panagrinė
ti su apylinkių valdybomis prie-

PERGYVENTI FAKTAI J. K. Sudburietis

Maištaujanti policijos mokykla
Toks gyvenimas mokykloje visiems be galo 

Įkyrėjo. Grupė energingesnių mokinių, pata
riant Vilniaus universiteto studentams, pradėjo

ALBION MOTORS .
R.R. 3, Bolton, Ont. ^nSu^)1 Tel. Bolton 857-1030

Lietuviška CHEVROLET, OLSMOBILE automobilių atstovybė ALBION MOTORS LTD. yra prie 50 plento,’ 7 
mylios į šiaurę nuo 7 plento, į pietus nuo Bolton miestelio. Dėl didelio parduodamų autovežimių kiekio ir 
mažesnių išlaikymo išlaidu priemiestyje mes galime jums pasiūlyti dideles nuolaidas kainoje perkant naują au

tomobili. Apsilankykite arba paskambinkite klausdami Joe, John ar Jeiry. 
Parodomasis kambarys atidarytas kasdien 9—9 v.v. Taip pat mes turime 
gerą pasirinkimą O.K. naudotų, apynauju modelių automobilių ir sunk
vežimių.

NEAUGSTŲ PALŪKANŲ GMAC FINANSAVIMAS 
SUTVARKOMAS VIETOJE.

Be to, parduodame įvairaus dydžio stilingai padarytus McCULLOCH bend
rovės laivelius, motorus, priekabas laiveliams vežti, žvejai ir mėgstantieji 
vandens sportą negali praleisti progos nesusipažinę su šiais pirkiniais.

VISAIS AUTOMOBILIU REIKALAIS KREIPTIS:/^

JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

organizuoti savotišką “streiką”. Pirmiausia - pa
sipriešinta eiti į painokas; drausmė pašlijo — 
mokiniai be leidimo apleisdavo mokyklos pamo
kas ir grįždavo tik kitą dieną. Budėtojo švilpu
kas pamokoms — niekas neina. Susirenka lekto
riai — klasės tuščios. Buvo atsiradę keletas ir 
paklusnesnių, bet prisitaikę, nes bijojo draugų, 
kad už vienybės ardymą nebūtų nubausti vieti
nio “teismo”. Mokyklos viršininkas, bijodamas 
ar pats palengva norėdamas tą sukilimą sutvar
kyti, vis dar delsia. Streiko vadai apie įvykius 
pranešė Lietuviškosios policijos viršininkui R. 
Kaune, prašė atvykti, reikalą ištirti ir daryti in
tervenciją pas vokiečius dėl mokyklos paleidi
mo. Bet... jokio atsako. Kas dieną padėtis da
rosi rimtesnė. Mokyklos viršininkas jau nebesi
rodo, nes bijo ir tik per pavaduotoją praneša, 
kad greitu laiku į mokyklą atvyks kažkoks vo
kiečių žandarmerijos pulkininkas.

★ * * ■
Laiko liko nedaug, surašytas motyvuotas 

skundas dėl grąžinimo į senas tarnybos vietas, 
dėl blogų gyvenimo sąlygų, maisto, švaros ir kt. 
Iš miesto gauta degtukų dėžutė, pilną riebių 
ir gražiai nupenėtų utėlių. Niekas neskaičiavo 
kiek, bet buvo spėjama, kad gera šimtinė. Jos 
atsirado iš Vilniaus miesto, bet kas sugaudė ir 
kaip, liko paslaptis.

Paskirtą dieną ir valandą susirinkome į kla
ses. Atvykęs ginkluotas ir su palydovais žandar
merijos pulkininkas pasakė griežtą kalbą - apie 
karą, vokiečių karžygiškumą ir mūsų nedraus
mingumą. Į

— Kas per priežąstis jūsų nepasitenkinimo 
mokyla? — klausia pulkininkas.

— Buvome siųsti 6 mėnesiams mokyklos 
kursui baigti, norime, kad vokiečiai savo žodį 
ištesėtu, — atsako vienas iš mokinių gerai kal
bąs vokiškai ir įteikia skundą raštu, o įrodymui 
mokyklos netvarkos, — degtukų dėžutę su rie
biais "gyviais”. Pulkininkas skubiai griebė dė
žutę ir atidarė, o keletas gražių gyvulėlių iškri
to ant stalo. Lyg stabo ištiktas atšoko ir parei
kalavo vieną iš mokinių dėžutę uždaryti ir iš
mesti. Buvo paaiškinta, kad “gražuolės” utėlės 
yra mokinių nuosavybė.

Uniforma švari, krūtinę puošia geležinis kry
žius, veide pergyvenimų raukšlės ir pasiryžimo 
ženklai. Matyti, nebijojęs kautynių, kraujo, žu
dynių, o čia suklupo prieš Vilniaus miesto su
rankiotų utėlių dėžutę. Netverdamas pykčiu 
tuojau paliko mokyklą. Kitą dieną mokyklos va

dovybė pranešė, kad iš Kauno atvyksta kažkoks 
SS pulkininkas. Čia jau nebe juokai — pagalvo
jau. Sekančią dieną, lygiai vienuoliktą valandą, 
mokyklą apsupo lengvais kulkosvaidžiais ir au
tomatais ginkluoti vokiečių žandarai. Mus išri
kiavo salėje ir su nerimu laukėme kas bus to
liau. Į salę su dideliu triukšmu Įžengė SS pul
kininkas lydimas 4 žandarų, ginkluoti! automa
tais. Tyla — girdisi musės skridimas. Baigštes- 
niųjų mokinių širdys smarkiai daužosi.

— Vokiečiams liejant kraują ir žūnant fron
te už jus, užuot padėję fuereriui laimėti karą 
maištaujate! Už tai visi būsite perduoti karo 
lauko teismui, — sušuko Įtūžęs SS pulkininkas.

Kovoje už erdvę, vokiečių interesus ir mes 
esą turime padėti. Nejaugi germanai pasiuto? 
Toliau kalbos tonas švelnėjo ir pabaigoje tik 
perspėjo, kad dar tokiems Įvykiams pasikarto
jus, savanoriškai” būsime išsiųsti į rytų frontą. 
ŠĮ kartą bausmę atleidžiąs. Vachm. S., stovėjęs 
rikiuotės viduryje, nusišypsojo. SS pulkininkas 
pamatė; griebė jį už krūtinės, ištempė iš rikiuo
tės ir Įsakė žandarams išvesti lauk.

—, Nuo šio laiko būsite naudojamai kovai su 
komunistiniais partizanais ir nė vienas iš jūsų 
negalėsite išvykti iš mokyklos patalpų per 2 sa
vaites. Vėliau jūsų reikalu bus padarytas spren
dimas.

Sušuko “Heil Hitler”, bet niekam neatsa
kius, Įtūžęs išvyko. Mačiau kaip daugelis moki
nių šluostėsi prakaitą, bet svarbiausia — visiems 
rūpėjo vachm. S. likimas.

JĮ nuvežė į žandarmerijos štabą, bet po ne- 
sėmingo tardymo išduoti streiko vadus, mokyk
los vadovybei prašant, buvo paleistas. Po šių 
Įvykių mokyklos viršininką E. atleido iš pareigų 
ir Į jo vėtą paskyrė Itn. K. Žiemai tik Įpusėjus, 
šaltis margina mokyklos langus, o kerštingi vo
kiečiai atsisakė toliau rūpintis kuru - malkomis. 
Pageidavo, kad patys pasirūpintume. Nejaugi 
šalsi — važiuojame malkų kirsti.

KERTAME MIŠKĄ
Dainų garsai maišėsi su nuolatiniu trauki

nio ratų dundėjimu, o juodų dūmų debesis suo
dino pakeles. Per gražias, lygias, miškais apau- 
gnsas Vilniaus krašto apylinkes artėjame prie 
Švenčionėlių. Paskutinis lėtas garvežio atodū
sis, ir mūsų traukinys sustoja. Iš vagonų veržiasi 
“Pajūriais pamariais” vyrų sutartinė. Apsisto- 
me saname buvusios mokyklos pastate. Vietoje 
lovų — nederlingoje Vilniaus žemėje išaugę šiau
dų glėbiai. Minkšta ir patogu. Maistą verdamės 
savoje virtuvėje. Lietuviai mums labai draugiš
ki, o ypatingai seilę varviname stebėdami gra
žias Vilniaus krašto lietuvaites. (Bus daugiau)

mones ir būdus lietuvybės išlai
kymo. Vakarų Kanada dėl didelių 
atstumų ir ribotų valdybos ištek
lių labai sunku buvo įjungti į lan
komų apylinkių skaičių. Dabar at
sirado gera proga man aplankyti 
Vakarų Kanados apylinkes ry
šium su Saskatoone įvykstančiu 
Kanados Genetikų Dr-jos suva
žiavimu gegužės 7, 8 ir 9 d. Nu
matau aplankyti šias apylinkes: 
gegužės 9 d. Edmontoną; gegužės 
10 d. — Vankuverį; gegužės 11 
d. — Calgarį. Būtų labai pagei
dautina, jei tai kaip nors įmano
ma, kad Lethbridge apylinkės at
stovai galėtų atvykti į Calgarį pa
sitarimui, nes laikas neleis juos 
aplankyti Lethbridge. Gegužės 12 
d. — Winnipegą.

Labai norėčiau, kur sąlygos 
leis, susitikti galimai didesnį tau
tiečių skaičių. Būtinai noriu su
sitikti su visų apylinkių valdybo
mis, Kultūros Fondo įgaliotiniais, 
šeštadieninių mokyklų mokyto
jais ir kitais Bendruomenės vei
kėjais.

Jūsų dr. P. P. Lukoševičius, 
Krašto valdybos pirm.

PROF. DR. ANTANAS MACEINA

NIEKŠYBĖS
PASLAPTIS

svarsto VI. Solovjovo supratimą, 
kas yra antikristas ir kokia jo 
rolė bei apraiškos pasaulio isto
rijos kūrime.

“Si autoriaus studija norėtu 
būti... antikristiniq užmačių ati
dengimas” (A. Maceina).
Išleido Ateitininkų Federacija, 

916 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N.T. 11221. Gaunama leidyklos 
adresu ir pas platintojus. Kaina 
4 doleriai.
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a ŠEIMOS ŽIDINYS
Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

ŠEIMA IR JOS KITIMAS 
LAIKO TĖKMĖJEPramonė sutraukė daugumą šeimų į miestus ir padarė jas vispusiškai priklausomas nuo tėvo kasdieninio uždarbio, nuo bendrų ekonominių sąlygų, nuo aplinkos reikalavimų bei lygio. Dėl šių sąlygų šeimos tapo mažiau gausios. Jei anksčiau kiekvienas naujas kūdikis reiškė dvi rankas daugiau visų bendram darbui, dabar, jei neplanuotas, netyčia pasaulin atėjęs kūdikis dažnai yra nelaukta būtybė, kuriai sunku atrasti tinkama vieta. Kiekvieno naujo žmogaus užau- ginimas yra apskaičiuojamas doleriais, nekalbant apie vargą, nepatogumus, atsakomybę ir visą eilę sentimentų, kurie sutrukdytų patogų šeimos gyvenimą.Šeima dirba mažiau, tiksliau tariant, trumpiau, bet gyvena geriau. Iš kitos pusės, gyvenimo lygis ir aplinkos spaudimas yra tokie dideli, kad dažnai silpna ir nesusicementavusi šeima pasimeta jų Įtakoje. Tada kyla nepaprastas noras siekti materialinės gerovės bei patogumų, nesiskaitant su priemonėm ir au-kom, kurių bendras šeimos labas pareikalautų.Atskirų šeimos narių vaidmuo keičiasi ir nėra griežtai nustatytas. Ūkyje gyvenant kiekvienas narys aiškiai žinojo, kokios pareigos jam priklauso, ir tam jau savo tėvų namuose būdavo paruošiamas. Buvo aišku, kad motina turi būti gera šeimininkė, tėvas — geras ūkio tvarkytojas — šeimos aprūpintojas; vaikai žinojo metai po metų, ko namai iš jų laukia, kam jie ruošiami. Tada buvo aiškiai skirtingi vyrų ir moterų darbai.Šiandien šiuo atžvilgiu šeimos narių veidas yra gerokai pasikeitęs. Vyras ir moteris ateina Į šeimą su labai Įvairiais siekimais ir viltimis, kurios priklauso nuo jų formavimosi aplinkos. Miesto gyvenimas yra margas ir Įvairus, ir jis suformuoja skirtingų siekimų ir nusiteikimų žmones, kurie atėję į šeimą mėgina tapti vienas kitą suprantančiais žmona ir vyru, atsakingais ir sąmoningais savo vaikų tėvais.Be šio pagrindinio pasikeitimo — žemės ūkio Į pramonę, yra nepaprasta technikos pažanga ir išradimai su visa savo Įtaka. Žmonijos gyvenimas pasidarė Įdomesnis, turtingesnis, Įvairesnis ir pilnesnis. Iš kitos pusės, šeima pergyvena krizę: Įvairios šeimų problemos, nesantaikos, skyrybos, ištuokos, psichi-

ATSAKYMAI Į ANKETĄ

Reikia organizuoti pagalbą silpnesniem
“TŽ” redakcija, jausdama gyvą reikalą išjudinti pagalbos organi

zavimą silpnesnėm lietuviu kolonijom Kanados vakaruose, P. Amerikoj 
ir kitur, kreipėsi Į eilę visuomenės veikėjų su anketos klausimais ir ga
vo keliolika atsakymų. Dėkodami atsiliepusiems, čia pateikiame klau
simus ir jau gautus atsakymus.

1. Ar kultūrinė ir visuomeninė pagalba silpnesnėm lietuvių 
kolonijom, jūsų nuomone, reikalinga?

2. Jei taip, kas ją turėtų teikti bei organizuoti?
3. Kaip konkrečiai ta pagalba turėtų būti teikiama?

Fel. Valys iš Vankuverio B.C.: Turiu garbe pareikšti ne vien savo asmenines, bet ir dalies kitų, mūsų kolonijos lietuvių, nuomones tuo reikalu..1. Pagalba yra būtina ir skubi, jei norima, kad tos mažesnės ir silpnesnės lietuvių kolonijos išsilaikytų. Vienur kitur toji pagalba galėtų apsiriboti tik kultūrine sritimi, 6 kaikur turėtų būti suteikta ir materialinė paspirtis. Reikėtų bandyti papildyti pačias 
kolonijas gyvaisiais žmonėmis, 
Įliejant i jas taip vadinamo “švie
žio kraujo”. Beveik visose mažesnėse kolonijose stokojama intelektualinių pajėgų, kultūrininkų ir visuomenininkų. Kaikur dėl tokių žmonių stokos organizacinis, kultūrinis bei visuomeninis lietuvių veikimas yra primityvus ir apmiręs. Tokiose kolonijose visas jų organizacinis darbas apsiriboja sušaukimu poros susirinkimų per metus, Į kuriuos dėl jų neidomumo vos % atsilanko ir vargais negalais sulipdo naują valdybą.Vasaros metu, jei padaromi piknikai, tai į juos atvirame ore pagerti suvažiuoja daugiau “veikėjų”, o kiti, paėmę pakankamą kiekį “savosios”, aplamdo kaulus pirmam pasitaikiusiam “idėjos priešui” ir tuo visą pikniką išvaiko.Tos kolonijos neturi nei savų tautinių namų, nei jaunimo orga

niai sutrikimai, mažamečių nusikaltimai, tėvų - vaikų nesantai- kos didėja.Lietuviškoji šeima perėjo ir dabar pergyvena panašius pasikeitimus, kaip betkuri kita moderniojo pasaulio šeima. Ji daugeliu atvejų visa tai pergyvena daug staigiau, ryškiau. Karas, tremtis, imigracija persviedė lietuvišką šeimą iš vieno kontinento į kitą. Visa tai pareikalavo daug dvasinių ir fizinių jėgų. Šalia savo pastangų išlikti savita, nepaliesta, tradicine, ji turi taip pat stiprų tėvynės praradimo jausmą, didelį prisirišimo sentimentą praeičiai. Iš kitos pusės, ji yra nuolat veikiama bendro gyvenimo kitimo ir iš to išplaukiančių reikalavimų. Ji greitai ir pernelyg, apsčiai pasisavino visą eilę vietinių bruožų: ekonominę gerovę, patogumus, pramogas, nerūpestingumą ir daug tokių dalykų, kurie nereikalauja is atskiro žmogaus daug asmeninių pastangų, savęs atsisakymo, savęs ugdymo, tobulinimo. Tuo tarpu, kas vyksta su atskirų šeimos narių problemom, jų tarpusavio santykiais, jų atsakomybe ir jų atskiru vaidmeniu, mažai težino, apie tai nekalba, to neliečia ir nenagrinėja. Mėgiama save užmigdyti ar nuraminti posakiais “nėranamų be dūmų”, “visur visko pasitaiko”, “mane taip augino”, “o ar aš blogas” ir panašiai. Atrodo, lyg ir bijomasi pasižiūrėti ir atpažinti save, nes tai pareikalaus daug pastangų, savęs investavimo auginant ir auklėjant vaikus: žmogaus su žmogum santykiai negali būti patvarkomi materialinės gerovės bei patogumų, pramogų ir nerūpestingumo. ’ Jie yra lemiami žmogaus dvasinio pajėgumo ir sąmoningumo savo vaidmenį teisingai atlikti. Ta prasme ir mūsų šeimos paskirtis,.jos laimė priklau- ,so nuo to, kaip kiekvienas jos narys savo laiku atliks ir išgyvens savo vaidmenį sudėtinga-' me dabarties gyvėninie.šiandien šeimos gyvenimas atskiriems nariams stato naujus reikalavimus, uždeda naujas pareigas, kurioms ne visuomet šeimą kuriantys arba ją sukūrę ir keliolika metų išgyvenę žmonės yra pasiruošę, savo vaidmenį šeimoje supratę. Šių laikų šeima gali būti palyginama su laboratorija, kurioje mokomasi darnaus gyvenimo, kurioje iš skirtumų ir kontrastų kuriama harmonija. Tai ypač paliečia 

nizacijų, nei savos parapijos. O kai tų dalykų nėra, neįmanomas ir platesnis veikimas. Į tokias kolonijas, nors jos geografiniu požiūriu, pvz. Vankuveris, būtų gražiausioje vietoje, su švelniausiu klimatu ir geriausiom įsikūrimo sąlygom, mažai kas nori atsikelti, nes baiminasi nutautėjimo sau ir savo vaikams.Nevienas panašiai pagalvoja ar pasako: “Būtų gera ten persikelti ir apsigyventi, bet ką ten veiksi, nes ten nėra nei lietuvių bažnyčios, nei šeštadieninės mo- kyklos vaikams, nei Lietuvių Namų, nei lietuviško organizacinio veikimo.”Būna dar blogiau, kad į tokias apmirusias kolonijas atvykęs naujas lietuvis pasilieka vienišas, nes neturi kur užeiti, kur sutikti savus tautiečius. Pabuvęs tokiose vietovėse kelias dienas ir beveik nė vieno lietuvio nesuradęs, naujasis “ateivis” susideda savo daiktelius ir grįžta atgal. Ir taip tos silpnesnės lietuvių kolonijos palieka “silpnomis” ir yra pasmerktos galutiniam nutautėjimui ir išnykimui. Jaunimas tokiose vietovėse yra susibūręs vien tik į angliškas organizacijas, nemoka ar jau nekalba lietuviškai ir “gėdinasi” savos tautybės ir savų tėvų bei jos kalbos. Jei būtų kas juos organizuoja, kas pamoko, jei būtu savo sporto klubai, savi tautiniai namai, sava bažnyčia, — tas

Skulpt. Dagys. Tėvų susirūpinimas. Nuotr. J. Pilypavičiaus. Skulpt. Dagys šiuo metu dalyvauja parodoje, kurią suruošė The Colour and Form Society. Paroda, kurios oficialus atidarymas Įvyko balandžio 26 d., Hart House meno galerijoje Toronto universitete, yra atidaryta kasdien nuo 10 v. ryto iki 8 v. vak. ir sekmadieniais 2-5 v. p.p. iki gegužės 25 d.
mūsų lietuvišką šeimą, kuri atvykus į naują kraštą tapo lyg ir pereinamu tiltu iš vienos kartos i kitą, visai naują ir skirtingą. Čia ir kyla esminė mūsų problema, kiek mūsų šių dienų šeima pajėgs užtikrinti ryšį su naująja karta. Visais laikais šeima buvo ryšys tarp dviejų kartų; ji užtikrino ir perdavė vertybes, kultūrą, idealus, tradicijas ir 1.1. Pastovesniame ir mažiau kintančiame pasaulyje ir piemenėlio daina, ir armonikos garsai pavakary, ir lakštingalos giesmė reiškė tam tikrą romantiką ir vienai, ir kitai kartai. Bendra kalba, bendras ryšys buvo lengviau suprantamas ir apčiuopiamas. Šiandien tėvu ir .vaiku kartos tai lyg du atskiri pasauliai, kurie dažnai neranda nieko bendro ir rišančio. Yra vienas stogas ir tam tikra gyvenimo uždėta priklausomybė, kol vaikai pradeda uždirbti ir išsivaduoti iš tėvų globos. Ta prasme girdim vis daugiau skundų ir abe

neatsitiktų. Bet kas tai padarys, kad nėra tikrų organizatorių, sugebančių, pasišventusių veikėjų. Nėra ir lėšų. Jei Vasario 16 minėjimo proga dar vis pasiseka iš tų žmonių surinkti kelis dolerius, tai ir tie persiunčiami veiksniams, kurie per 20 metų nieko žymesnio nepadarė.Kas geriausiai žino ir yra informuoti apie tų “silpnų” lietuvių kolonijų gyvenimą, jei ne to krašto B-nių valdybos? Todėl jų pareiga ir yra ateiti čia su savo pagalba. Aišku, kad ir krašto v-bų iždai ne milijonierių bankai, bet jei jau surenkami šimtai tūkstančių į “Lietuvių Fondus” tai tie “lietuvių fondai” turėtų lietu-, viams'ir tarnauti. Aš nekritikuoju tų fondų, kurių jau yra net perdaug. Bet jie dar nieko gero lietuviams nedavė ir nežinia kada dar duos. Aš džiaugiuosi, kad atsiranda nemažai mecenatų, kurie skiria tūkstantines premijoms už eilėraščių rinkinius, kurių mažesnės kolonijos, visai nemato, o jei, kaš ir pamatė, tai perskaitęs visiškai nieko nesupranta kas ten pasakyta. Būtų sveikintini tokie 
mecenatai, jei padėtų įsigyti baž
nyčias ar tautinius namus mažes
nėm kolonijom. Ten tikrai jų tūkstantinės atneš brangų ir naudingą vaisių.3. Sunku čia yra nurodyti planus tam reikalui, tačiau, aplamai 
imant, ta pagalba konkrečiai tu
rėtų prasidėti pirmiausia atkrei
pimu plačiosios lietuvių išeivijos 
dėmesio į tai. Atkreipus dėmesį 
plačiu mastu, atsiras pasiūlymai', 
patarimai ir pagaliau pati pagalba. Reiktų pąsTųsti iš didesnių centrų į nušiurusias kolonijas patyrusius veikėjus su paskaitomis, chorus, solistus, teatralus su savo menu, suruošti ten laikas nuo laiko suvažiavimus, koncertus, sporto žaidynes, net Lietuvių Dienas, 

jonių. Dažnai mūsų šeima bėga nuo savęs ir jai priklausomos atsakomybės. Kartais bėga, nes nežino kaip pasielgti, arba lieka abejinga: “vistiek nieko nepakeisi.” Visdėlto būna momentų, kada pats gyevnimas priverčia sustoti ir mėginti susivokti, kur atsidurta. Tie gyvenimo Įvykiai būna Įvairūs: vyras ar žmona palieka ir nueina su kitu, vaikai pabėga iš namų, padaro nusikaltimus, praranda moralę ar paniekina iki tada skiepytus idealus. Galima būtų išvardinti daugybę panašių Įvykių, kurie pabudina žmones, bet, deja, dažnai jau pervėlai. I. L.
“Šeimos židinys” duos visą ei- straipsnių, liečiančių atskirų šeimos narių, vaidmenį, jų tarpusavio santykius ir jų atsakomybę, siekiant šeimos gyvenimo harmonijos ir pastovumo šių dienų moderniame ir nepastoviame pasaulyje. Red.

kad ir mažesniu mastu. Tada tikrai tie apmirę ir baigią nutautėti lietuviai atgys ir atgims. Jie užsidegs ugnimi tautinės veiklos ir pradės patys daugiau organizuotis ir veikti. Siųstina Į tokias kolonijas daugiau lietuviškos spaudos, ruošti premijų Įteikimus. Bandyti padėti net paskolomis, padedant Įsigyti joms nuosavus tautinius namus ir bažnyčias. Tai turint, viskas iš karto pajudėtų.Kas iš to, jei didžiose ir turtingose kolonijose suruošiami Įspūdingiausi suvažiavimai, minėjimai, kongresai, lietuvių dienos, iškabinamos vėliavos miesto savivaldybių bokštuose ir per Vasario 16 ten prisakoma daug graudžių kalbų, surenkama daug žymių veikėjų ir politikų, jei žymi 
dalis jų kraujo brolių ir seserų 
kitose kolonijose tautine prasme 
merdi, šąla, nutautėja ir pražūsta. Tokiose kolonijose nėra kam ir kaip Lietuvos vardą garsinti per radiją ir televiziją, ir nėra kam, kas būtų pajėgus Įsiskverbti Į anglų sluogsniuš su savo tautinė vėliava.Praeis dar pora desėtkų metų, ir daugumas tų “žymiųjų politikų” ir veikėjų nebebus. Liks tik jaunoji karta, kuri, dėl jų tėvų nesupratimo ir apsileidimo, ne'- bus tinkamai paruošti tęsti mūsų laisvės kovos ir ugdyti gyvo tautiškumo.Kad tai neįvyktų, atkreipkime dėmesį daugiau Į lietuvybės išlaikymą. Tik per ją ir pats laisvinimo darbas bus teįmanomas. Gaila ir skaudu yra. girdėti ir skaityti spaudoje, kad mūsų didieji laisvinimo veiksniai išmeta didžiausias sumas pinigų tuštiems posėdžiams, pasivažinėjimams į baltuosius rūmus ir kitur, išleidimu didelio “laisvinimo” veikalo — “Partizanų kovų dainos”.

LAIŠKAS MOTINAI

Nebeturiu kam siusti sveikinimo...
<Artėjo Motinos Diena, ir aš rengiausi rašyti Lietuvon sveikinimą. Bet jo šiemet jau nebereiks. Mama šiemet mano sveikinimo nebelaukia ir jo nebe- skaitys. Toli gimtojo miestelio kapinėse ant naujai supilto kapo dar tebežaliuoja nupinti pušų vainikai su blunkančiais kaspinų įrašais, ir balandžio mėne- ito lietūs baigia išplauti žemėje kastuvu Įspaustą kryžiaus ženklą. Knygoje tebelaikau dviejų žodžių telegramą — “Mama mirė”. tiek trumpai teparašyta, o koks ilgas, nesibaigiantis skausmas! Iš taip toli atkeliavo šitie du žodžiai ir taip greit. Liūdnos žinios visada greičiau eina. Rytmetį, kai bažnyčios varpinėje skambino “Amžiną atilsį”, kažkas pasiuntė du lietuviškus žodžius. Kiti žmonės, nesuprasdami šių žodžių tragedijos, kelis sykius juos kartojo, kol toji žinia pasiekė mane.

* * *Grįžtu iš darbo, kaip visada, patenkintas, kad galėsiu savaitgali pabūti namuose. Gamta jau pavasarėja ir pradeda rodyti ženklus naujo žydėjimo ir gyvybės. Neskubu vidun. Dar einu aplink daržą. Apžiūriu gėlių lysves, kur tulpės ir krokusai verždamiesi laužo dar šaltą žemės plutą. Veja mažais gabalėliais prisipildo šviežios žalumos.Šaukia mane i vidų ir sako, kad kažkas man svarbaus esą. Įeinu i kambarį ir .. .toji dviejų žodžių telegrama. Kaip sunku Įtikėti, kad reikia mirti ir tada, kai aplinkui viskas atgyja naujam gyvenimui, ir pavasaris savo šiltu kvapu pučia tau į veidą prisikėlimą, norą gyventi.Neužilgo pasiekė laiškas ir aprašymas, kaip jie dvi naktis budėjo, ir giedojo giesmes, fotografija, kur mama guli karste rožiniu aprištom rankom. Kas begiedojo laidojant tave? Tu beveik visus savo apylinkėje palaidojai — daug ir už save jaunesnių. Be tavęs negalėjo nė vienos laidotuvės apsieiti, nes reikėjo, kad kas žinotų, kaip pravesti giedojimą, ir turėtų toki skambanti baisa, fe
3:Kai paskutinį kartą tave mačiau, buvo spalio ruduo. Iš mūsų krašto traukėsi svetima kariuomenė. Ją sekė raudonomis žvaigždėmis paženklinti tankai, o-mums reikėjo bėgti.— Mama, ateina pavojus ir mums reikia trauktis. Turime labai skubėti. Dėk į vežimą ką turi geriausio, ir paliekame viską. Tau gaila šitų namų, bet, kai bolševikai ateis, visvien jie nebebus mūsų. Kiekvienas gyvis bėga nuo pavojaus savo gyvybei.Bet jos neperkalbam. Arkliams pasileidus riščia iš kiemo, matau, kaip ji mojuoja ranka. Pradžioje galvoju, kad ji šaukia, bet paskui pamatau, kad ji žegnoja mus dideliu kryžiumi.— Jūs jauni, jums dar reikės gyventi — bėkit. Mano gyvenimo nedaug belikę. Ko aš dabar begaliu norėti — tai būti palaidota savo žemėje.
aje

ONTARIO- Kanados didysis atostogų kraštaš
Didžioji Ontario — kraštas, kuris laukia 
jūsų atostogoms, įspūdingiausioms betkada 
turėtoms jūsų gyvenime.

Ontario apima 415.000 kc. mylių kraštą, 
nusėtą ketvirčiu milijono ežerų. Kaikurie jų 
maži ir negilūs, tinkami irstytis valtimis ir 
maudytis, kiti—akmenuoti, gilūs ir žuvingi.

Pasistatykite palapinę viename is 86 pro
vincijos parkų ir miegokite gamtoje, kur 
oras Šviežias ir kvapus" Arba, jei mėgstate 
būti lepinamas, Ontario turi arti 8.000 už
eigos namų bei viešbučių, kurie jus tiek 
patiks, kad norėsite ten nuolatos likti. *

Nutilo karo šūviai. Kareiviai iš nelaisvės pradėjo žygiuoti namo. Viskas ėmė grįžti į normalias vėžes. Rašau į namus. Į stovyklą ateina kelių sąsiuvinio lapų laiškas. Išvardina, ko jau nebėra, kas atsitiko su mūsų ūkiu, kad sesuo ištekėjusi gyvena dabar miestelyje, o pas ją prisiglaudusi ir ji. Siunčiu siuntinius ir rašau daug laiškų, nes mama mėgsta skaityti mano laiškus. Dažnai ir aš gaunu laiškų ir nuotraukų. Mama pasipuošus mano nusiųstom spalvingom bliuzėm, grynos vilnos sijonais, kutotom šilko skarelėm, kurių ji daugiausia ir laukdavo. Bet kiekvienoje nuotraukoje jos susenęs veidas, buvo toks skausmingas. Ir aš klausiu:— Mama, kodėl tiek, daug liūdesio tavo veide?Prašiau atsiųsti linksmesnę nuotrauką. Ateina laiškas ir nuotrauka. Laiške vėl tos pačios žinios, nes aš neparašiau linksmo laiško. Žiūriu į nuotrauką ir- matau, kaip mama dirbtinai juokiasi ir kaip šypsosi jos bedantė burna. Matau linksmą nuotrauką, bet man pasidaro liūdna. Žinau, kad sesuo liepė mamai juoktis, nes aš tokios nuotraukos prašiau. O buvo daug priežasčių, kodėl mama prarado šypseną savo veide. Viskas, ką ji dabar aplinkui matė, jai kėlė tik skausmą. Atėjo svetimi žmonės ir išvarė ją iš jos namų. Jie sukūreno visas sodybos tvoras, o sovietiškas traktorius nuvertė pakelės kryžių, kur gegužės vakarais susirinkęs visas kaimas giedodavo Dievo Motinai litaniją. * * *Atsimenu, kaip tu kas rudenį veždavai mane Į gimnaziją. Aš
VAIKO SAUGUMO DIENANational Safety League of Canada paskelbė gegužės 3 “Vaiko saugumo diena”. Norima priminti tėvams jų atsakomybę vaikų atžvilgiu. Tėvai turi rūpintis, kad vaikai bereikalingai nekentėtų, nesusižeistų ir nežūtų įvairiose nelaiminguose a t s i t i kiniuose. Kiekvienais metais Kanadoje dėl neatsargumo ir stokos rūpesčio žūva 2200 vaikų ir apie 600.000 nelaimingų, neužregistruotų atsitikimų įvyksta.Nuo 1-14 m. amžiaus grupėje nelaimės pareikalauja daugiau vaikų gyvybių negu keturios pagrindinės ligų rūšys sykiu. To neturi būti, ir to galima išvengti. Tėvų rūpestis vaikais turi būti ne vieną dieną, bet kiekvieną minute ir valanda ištisus metus. Ga- fe- fe

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

Ontario gamta yra žaliuojanti ir graži. 
Šalia jos, ir daugiau Įdomybių. Niagaros 
krioklio galybė, meno galerijos, senovės pi
lys, gražiai pasipuošusi raitoji policija, ga
lingos kanuolės ir sargai, pasipuošę kovos 
atžymėjimais.

Jūsų Ontario yra didelė ir įspūdinga ša
lis. Skirkite šią vasarą Ontario pažinimui.

Daugiau informacijų teirautis: Ontario 
Department of Travel, Room 271, Parlia
ment Bldgs., Toronto, Ontario.

Literatūra gaunama anglų kalba.Honourable James Auld, Miniver. i2-cn-64

KAZYS MILERIS

laukdavau tos važiavimo dienos. Vasara man visada nusibosdavo, ir aš išsiilgdavau mokslo draugų, mokyklos dažų kvapo ir pasididžiavimo būti vyresnėje .klasėje. Ankstyvi rudenys tada būdavo tokie gražūs. Vasara savo saulės Įdegtu veidu jau būdavo nuėjusi rugienomis ir nušienauta palauke. Visur būdavo tokia tyluma ir jautei, kaip ramiai ilsisi ir snūduriuoja derlių atidavę laukai. Gal tik Įsiklausęs galėjai nugirsti kur tolumoje kuliamos mašinos tatėjimą, laukuose besiganančių palaidų gyvulių ūzgesį.Mama, mosikuodama botagu, rodo man į pakelės ūki ir sako:— Žiūrėk, sūnau, kokie pastatai! Viskas nauja, stogai dengti žibančia skarda. Iš pradžių ir jie vargo, bet paskum vaikai išėjo Į mokslus. Vienas yra net kunigas. Kokia garbė namams!Pavažiuojam toliau ir vėl mama randa man ką pasakyti. Kita, jau raudonai dažytu stogu sodyba.— Čia turėjo tik vieną vaiką. Tėvai leido Į mokslus. Paskum tas išvažiavo Į kažkokią mokyklą. Po kelių metų grįžo kariškame apdare su viena žvaigždute ant pečių. Kaip tėvai nusiminė, kai jis pasisakė paliksiąs kareiviauti visą laiką. Vienas vaikas ir kodėl negalėjo pasirinkti tarnybos Dievui...Aš dabar suprantu, apie ką man mama tada kalbėjo. Aš dabar daug ką suprantu. Bet laikas, kaip upės vanduo, nubėgo nebesugrąžinamai.Ateina vėl antrasis gegužės sekmadienis, ir aš šiemet jau nebeturiu kam besiųsti sveikinimo .,.
Įima išvengti nereikalingo skausmo ir tragikos, jei panaudosime Įprastas apsaugos priemones, mokydami vaikus saugiai elgtis, vaikščioti ir žaisti, ir jei vaikų nerūpestingą krykštavimą paversime savu rūpesčiu.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. Įstaigos: WA 4-9501
Tel. namu: BE 3-0978

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVIffiJE
DARIUS IR GIRĖNAS
Iki Stalino mirties komunistinė 

Lietuvos spauda niekada neužsimin
davo apie Darių ir Girėną. Vėliau bu
vo gautas specialus Kremliaus leidi
mas šiuos lietuvių tautos didvyrius 
paversti “liaudies” karžygiais. Kauno 
Valst. istorijos muzėjuje dabar vėl 
išdėliotos “Lituanicos” liekanos, la
kūnų drabužiai ir daiktai. Muzėjaus 
vyr. mokslinis bendradarbis Z. Kund
rotas rašo: “Kaip paprastai, žmonių 
netrūksta Dariaus ir Girėno skridi
mo per Atlantą parodoje, čia stūkso 
“Lituanicos” griuvėsiai, šalimais — 
lakūnų rūbai ir daiktai. O minint 
drąsiųjų Lietuvos sūnų trisdešimtą
sias žuvimo metines, salėje buvo iš
statyti nauji dokumentai apie jų žy
gį. Pirmą kartą lankytojai turi pro
gos susipažinti su Dariaus ir Girėno 
skridimo rėmėjų bilietų knygelėmis, 
čia pat ir skridimo išvakarėse drą
suolių lakūnų išleistas atsišaukimas 
į visuomenę. Jame šviečia atkaklaus 
ryžto kupini žodžiai: “Mes skrisime į 
Lietuvą!”. Skyrius taip pat papildytas 
nuotraukomis, kurios buvo padarytos 
išimant žuvusiųjų kūnus iš karstų 
balzamavimui. Atsiminti ir lakūnų 
parvežti laiškai — gautas atspaudas 
to antspaudo, kuriuo buvo ženklina
mi pašto ženklai, pardavinėti Lietu
vos konsulatuose JAV.

PARAŠAI IR PIRŠTINES
Melioratorius J. Svirtis “Tiesos” 

puslapiuose skundžiasi Šiaulių me- 
lioracinės statybos valdybos įvesta 
tvarka naujoms darbo pirštinėms 
gauti. Nusidėvėjusias pirštines pir
miausia tenka nunešti į sandėlį ir iš 
sandėlininko gauti važtaraštį. Su san
dėlininko parašu keliauji pas savo 
skyriaus viršininką — jis turi paliu
dyti, kad pagal darbo pobūdį tau lei
džiama turėti pirštines. Paskui me
džiagų skyriaus buhalteris pagal sa-

vo kartoteką tikrina, ar senąsias pirš
tines galėjai sudėvėti. Tada jau belie
ka gauti tik viršininko parašą, o vir
šininkas, žinote, dažnai užimtas — 
ne taip jau lengva patekti į jo kabi
netą. Kai pagaliau įveiki ir šią kliū
tį, vėl tenka grįžti pas sandėlininką 
ir... už naujas pirštines sumokėti 
73 kapeikas. Argi nebūtų geriau, jei
gu pirštines galėtumei pirkti krautu
vėje? Bet tada viršininkai neturėtų 
ko veikti ir dargi ko gero rašyti už
mirštų ...

ŠŪKIAI GEGUŽĖS PIRMAJAI
“Tiesa” visą pirmąjį puslapį pasky

rė Sov. Sąjungos kompartijos šū
kiams Gegužės Pirmosios proga. Pa
sirodo, sovietiniame rojuje taip at
bunka žmogaus protas, kad paprasti 
piliečiai visiškai neįstengia galvoti 
— jiems net ir trafaretinius šūkius 
turi parūpinti kompartija. Nenuosta
bu. Kai Nikita iš visų plaučių kolio- 
ja komunistinės Kinijos vadus, kom
partija 17-tame šūkyje rašo: “Broliš
kai sveikiname socializmą statančius 
Kinijos Liaudies Respublikos darbo 
žmones! Tegyvuoja amžina, neišardo
ma didžiųjų Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos tautų draugystė ir bendradar
biavimas!” Sovietinė kompartija net
gi neužmiršta ir Kiniją pamilusios 
Albanijos: “Broliškai sveikiname so
cializmą statančius Albanijos Liau
dies Respublikos darbo žmones! Te
gyvuoja amžina, neišardoma Tarybų 
Sąjungos ir Albanijos tautų draugys
tė ir bendradarbiavimas!” Visas pus
lapis nuspalvintas tomis “neišardo
momis” draugystėmis ir “amžinais” 
bendradarbiavimais. Nedaug įvairu
mo teateša ir nuolatos kartojamas 
kompartijos raginimas saviesiems pi
liečiams — Gegužės Pirmosios proga 
daugiau padirbėti, labiau dirželius 
susiveržti sovietinio komunizmo labui 
ir gerovei... V. Kst.

Hamiltono dramos mėgėjų teatras gegužės 16 d. ST. CATHARINES, Ont., Canadian Legion sa
lėje vaidins K. Binkio ‘'Atžalyną”.
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HAMILTON
NAUJAI, SUDARYTOJI TAUTOS; ziams, G. L. Klevams, A. D. Kochan- 

FONDO Hamiltono skyriaus valdyba: 
Vainauskas, Alfonsas, 72 Alanson St., 
tel. JA 8-5646; Skripkutė, Liucija, 133 
Bold St., JA 9-4811; Dalius, Stasys, 
506 Sherman Ave. S., FU 5-8602; Sa
kalas, Pranas, 62 Knyvet Avė., 383- 
2881; Mileris, Kazys, 152 Kensington 
Ave. S., LI 5-4058.

Naujai T. F-do valdybai linkiu ge
ros sėkmės. V. Vaidotas,

TF atst. Kanadoje pirm.

kams, G. J. Kristolaičiams, K. M. Kve
darams, M. V. Leparskams, El. P. Lu- 
kavičiams, A. Mikalauskams, O. Mik
šytei, K. Mikšiui, A. J. Mikšiams, St. 
K. Mileriams, El. K. Norkams, A. A. 
Pilipavičiams, R. J. Pleiniams, J. A. 
Pranckevičiams, Z. J. Rickiams, 
Rumbutienei, St. D. Slavinskams, 
A. Tumaičiams, St. Urbonavičiams.

Nuoširdus ačiū visiems.
El. K. Gudinskai

Niagara pusiasalis
NIAGARIEČIAI PRAŠO! — Su pa 

vasario atbundančia gamta pagyvėja 
ir mūsų padangėje lietuviškas veiki
mas. Apylinkės Bendruomenė, per vi
sus metus nerengusi didesnio paren
gimo, sumanė pavasarį padaryti ką 
nors didesnio bei patriotiškesnio. Sie
kiant stipresnio darbo ir geresnių re
zultatų, susitarta su vietos SLA kuo
pa, viena iš skaitlingesnių vietos orga
nizacijų. Š.m. gegužės 16 d. į Niaga
ros pusiasalį atvyksta jaunimo būrys, 
pasiryžęs parodyti kaip jaunimui taip 
ir senimui, mačiusiems ar dar nema
čiusiems lietuvišką patriotišką dramą 
“Atžalyną”.

Darniame organizaciniame bendra
darbiavime betkoks darbas pasidaro 
nesunkus ir yra vilties pasiekti gerų 
vaisių. Prašome tik mūsų visuomenės 
vieningos ir gausios paramos. Šių Nia
garos pusiasalio pavasario iškilmių 

1 pelnas skiriamas mūsų jaunimo di
džiajam reprezentaciniam tikslui — iš
kelti visų lietuvių gerą vardą. “Drau
gas” šiam neeiliniu! įvykiui pabrėžti 
skyrė vietos vedamajame, pasisakyda
mas, kad “nepaisant, kiek laimės ar 
pralaimės didesniuosiuose susitiki
muose, jie visur dalyvaus kaip lietu
viai ir kaip garbingos tautos atstovai 
Tai įvykis, kurio negalima praleisti 
negirdomis ir be paramos jo įvykdy
mui.”

Mes, niagariečiai, irgi stengiamės 
tą įvykį pabrėžti, tik prašome visų pri
tarimo ir tikime, kad mūsų pirmasis 
pavyzdys bus suprastas ir visų vienin
gai įvertintas.

Iš rengėjų pusės yra stengiamasi 
pasiruošti kuo geriausiai ir prieina
miausiai, kad visi svečiai būtų pilnai 
patenkinti. Didžiulė salė, pirmos rū
šie . orkestras, puikus vaidinimas, ma
lonus aptarnavimas ir kiti nuotaikin- 
giausi įyainimai.

Tad Bendruomenės valdyba ir SLA 
kuopa dar kartą prašo tautiečius šį 
lietuvišką reikalą paremti ir atvykti 
š.m. gegužės 16 d. į kultūrinį vakarą 
Canadian Legion salėje 111 Church 
St., St. Catharines, Ont.

Valdybos

TAUTOS FONDUI AUKOJO: po 
$10 — A. Viskosas; po $5 — J. Gire- 
vičius, J. Dilys, St. Janušonis, J. Ka- 
lainis, Z. Piliponis; po $3 — S. Šet- 
kus; po $2 — J. Skeivalas, Šarapnic- 
kas, J. Višniauskas, A. Zubrickas; po 
$1 — J. Deinora, P. Dauginas, K. Jo
nušas, P. Meškauskas, J. šatkus, A. 
Švažas ir P. Šukys. Viso suaukota — 
$53.

Tautos Fondo ir savo vardu nuošir
džiai dėkoju p. Girevičiui už darbą 
renkant aukas ir visiems aukotojams 
— už aukas. V. Vaidotas,

TF atst. Kanadoje pirm.

o.
o.

LONDON, Ont

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
Hamiltone įvyks gegužės mėn. 10 d., 
sekmadienį. Iš ryto iškilmingos pa
maldos AV parapijos bažnyčioje.

3 vai. p.p. “Delta” kino salėj paskai
ta ir meninė dalis. Paskaitą skaitys p.
L. Eimantas, iš Londono. Meninę da
lį išpildys: Hamiltono vaikų choras, 
vad. sol. V. Verikaičio, ir šeštad. vysk.
M. Valančiaus mokyklos mokiniai. Vi
si nuoširdžiai kviečiami minėjime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Ypatingai 
svarbus ir mielas yra visų mamyčių 
dalyvavimas šiame joms pagerbti skir
tame minėjime; P. L.

Hamiltonas. — Kanados plie
no b-vė Stelco planuoja statyti 
naują $30 mil. plieno liejyklą.

WINNIPEG, Man.
J. M. JUŠKOS-YUSKAS sulaukė 25 

metų vedybinio jubilėjaus. Iškilmin
gos pagerbtuvės bus birželio 25 d. Lie
tuvių Klube. P. Juška Winnipege ži
nomas kaip nuoširdus veikėjas, atvy
kęs Kanadon prieš daugelį metų. Jis 
moka suprasti ir senuosius ir naujuo
sius ateivius, randa bendrą kalbą su 
visais. Mieliesiems sukaktuvininkams 
linkime sveikatos ir ilgiausių metų.

Su malonumu ir nuostaba pergyve
nome š.m. balandžio 25 d. popietę, 
švenčiant mūsų 15-kos metų vedybinę 
sukaktį. Rengėjos — p.p. R. Pleinie- 
nė, EI. Norkienė ir D. Kamaitienė 
įdėjo daug darbo ir rūpesčio, visą 
šventę pravesdamos taip paslaptingai 
ir darniai.

Nuoširdus ačių gerb. mons. dr. J. 
Tadarauskui už gėles, H. L. B-nės 
pirm. K. Mikšiui ir H. at-kų pirm. J. 
Pleiniui už sveikinmus ir linkėjimus. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems ir 
prisidėjusiems prie vertingų dovanų: 
B. V. Antanaičiams, E. J. Bajorai
čiams, O. A. Bugailiškiams, J. A. Ged
rimams, I. P. Gimiams, B. A. Juoza- 
pavičiams, D. A. Kamaičiams, V. Ke-

INDŲ VAJUS parapijos salei pra
dedamas šiomis dienomis. Jį vykdo K. 
Liet. Kat. Moterų Dr-jos skyrius, prieš 
porą savaičių įsisteigęs. Turintieji 
šiam reikalui atliekamų indų prašomi 
apie tai pranešti minėto skyriaus val
dybai. Neturintieji, bet norintieji 
prie šio vajaus prisidėti, prašomi in
dų nepirkti, bet jiems pirkti skirtus 
pinigus paaukoti šiam tikslui: nori
ma sudaryti didesnį skaičių vienodų 
indų. Kreiptis į v-bos pirm-kę Dani- 

iliūnienę tel. 438-7694.
Virimo krosnis, šaldytuvas, kėdės, 

stalai taip pat reikalingi. Pageidau
jama, kad aukojami daiktai būtų apy- 
geriame stovyje: pvz. pobūvio metu 
nustojusi veikti krosnis gali sugriau
ti šeimininkių dienos planus ir suga
dinti visų nuotaiką. Krosnis pageidau
jama gazinė ir nemažesnė, kaip ketu-

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ sky
rius š.m. balandžio mėn. 4 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje suruošė va- 
karą-banketą, kurio programoje buvo 
puikiai suvaidinta juokinga 2-jų veiks
mų komedija “Moters kerštas”. Reži
savo p. E. Fedarienė, kuri buvo apdo
vanota- gėlėmis. Vaidino: J. Barkaus- 
kaitė, H. Barkauskaitė, S. Dielinkai- 
tienė, A. Rutkauskienė ir J. Vaitiekū
nas.

Bankete šeimininkavo p. Kriščiūnie- 
nė ir p. Ramančiauskienė. Publika bu
vo pavaišinta skaniais sumuštiniais 
bei sausainiais. Po programos visi ge
roje nuotaikoje pasišoko.

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

rių virimo vietų. Prašomi atsiliepti ir 
tie, kurie žino, kur galima pirkti nau
jus suminėtus daiktus už žemą kainą. 
Pranešti klebonui tel. 439-2747.

BAŽNYČIOS PUOŠIMUI norima ir
gi sudaryti truputį lėšų. Bus renka
ma sekmadieniais dėžutėmis. Ši bus 
bene vienintelė rinkliava, klebono 
leista vykdyti prie bažnyčios. Ji jau 
pradėta vykdyti ir malonu konstatuo
ti, kad parapijiečiai jautriai atsiliepė 
ir į šią rinkliavą, kaikurie paauko
dami net po porą dolerių! Visa tai — 
Šiluvos Marijos garbei! Yra ir antra
eilis tikslas — visų mūsų yra ta pati 
svajonė: kad mūsų bažnytėlė atrody
tų jauki ir graži... D. E.

St. Catharines, Ont.
HAMILTONO LIETUVIŲ TEAT

RAS “Aukuras”, kaip jau skelbta, at
vyksta į St. Catharines su K. Binkio 
drama “Atžalynas”. Susidomėjimas 
vaidinimu labai didelis. Pirmoj eilėj 
susidomėjęs jaunimas, kuris nėra dar 
veikalo matęs, ir senimas, norįs dar 
kartą pamatyti. Patį vaidinimą atlie
ka jau Kanadoje užaugęs jaunimas.

Rengėjai yra sudarę sąlygas, kad 
jaunuoliams, į vaidinimą ateinantiems 
kartu su tėvais, mokėti nereiks, o stu
dentams — pusė kainos. Kad daugiau 
būtų laiko jaunimui pašokti, vaidini
mą numatyta pradėti punktualiai — 
5 vai. Tokiu atveju šokiai galės pra
sidėti 8 vai. Gros pasižymėjęs savo 
“pick a polkom” ir moderniais šo
kiais “Cavaliers” 6 asmenų orkestras.

Prieš kelerius metus mūsų sporti
ninkai puikiai užsiangažavo P. Ameri
koje, iškeldami lietuvių vardą savųjų 
ir svetimtaučių tarpe. Dabar, kaip jau 
skelbta, šio vaidinimo pelnu bus pa
remta naujoji sportininkų išvyka į 
Australiją. Kiekvieno lietuvio parei
ga tą jaunihio pastangą paremti.

OTTAWA, Ont.
GEOLOGĖ DR. J. RIMŠAITĖ pasi

kvietė šeštad. Otavos mokyklą parody
ti filmų iš savo kelionės. Vytautas B., 
surinkęs dabartinius ir buvusius šešt. 
m-klos mokinius, juos nuvežė savo au
tomobiliu. Vaikų dėmesį patraukė dr. 
Rimšaitės valgomajame kambary ant 
sienų išdėlioti įvairiausi akmenys ir 
suvenyrai iš P. Amerikos. Šeimininkė 
paaiškino vaikams akmenų kilmę ir jų 
rūšis.

Jaunieji svečiai buvo pavaišinti vai
kų mėgiamom dešrelėm, skanumynais, 
ledais ir susėdo ant kilimo svečių 
kambary. Jaunus veidus glostė jauki 
židinio šiluma, o ekranas vis besikei
čiančiais nuostabiais vaizdais priraki
no susižavėjusius žvilgsnius, šeiminin
kės balso malonus tembras, it už ran
kų, vedžiojo juos po žymesnes Olan
dijos vietoves: ' užtvankos, malūnai, 
muzėjai, žvejų laivai ir medžio klum
pės, ir daina, ir gėlės, gėlės ...

Daug “ačiū, ačiū, panele dakta
re”, ir jaunos širdelės išsinešė ilgesį 
keliauti, pamatyti pasaulį, pamatyti ir 
savo tėvynę. M. R.

J A Valstybės
PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 

statyti VI. Žemaitis (Geraldton, Ont.) 
paaukojo $20. Norintieji prisidėti prie 
paminklo statybos ir monografijos iš
leidimo šiam didžiajam lietuviui savo 
auką prašomi siųsti: Pakštas Fund, 
c/o J. Mikaila, 16870 Stoepel, Mich. 
48221, USA.

STASYS LŪŠYS pakviestas į VU 
Ko prezidiumą, kurį dabar sudaro: 
pirm. J. Audėnas, vicepirm. St. Lū
šys ir sekr. J. Stikliorius. VLIKo pre
zidiumą renka VLIKo pilnaties sesi
ja, kuri numatima šaukti šį rudenį.

MAJORAS ST. BALTRIMAS mirė 
Čikagoje. Balandžio 18 d. palaidotas 
iš Visų Šventųjų par. bažnyčios Šv. 
Kazimiero kapinėse. Čikagos Rose- 
lando apylinkėje jis aktyviai reiškė
si Liet. B-nėje, BALFe ir kt. org-jose. 
Be to, rašė eilėraščius ir sava kūryba 
užpildydavo dalį programos Vasario 
16 minėjimuose bei kt. parengimuose.

PREL. M. KRUPAVIČIUS nuo Ver
bų sekmadienio ligi Atvelykio buvo 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Buvo rengia
mas operacijai, tačiau dėl širdies silp
numo gydytojai nesutiko operuoti.

R. SINIUTĖ, Montrealyje ėjusi 
augštuosius mokslus ir gavusi stipen
dija, Niujorke tęsė studijas. Studijavo 
anglų kalbą ir literatūrą ir gavo dak
taro laipsnį. Pasiliko prie universite
to dirbti mokslini darba.

KUN. ANUPRAS BARDAUSKAS, 
Lietuvoje buvęs Darbėnų klebonu, mi
rė Čikagoje. Balandžio mėn. 15 d. iš 
Šv. Šeimos Vilos, Lemont, Ill., iškil
mingai palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse. Velionis buvo misijonieriškos 
dvasios kunigas. Dar prieškariniais 
laikais pasiaukodamas ir laisvu noru 
dirbo Sibiro lietuviu tarpe.

RAŠYTOJA E. TUMIENĖ kovo 30 
d. Southern California un-te apgynė 
disertaciją iš lyginamosios literatūros 
— apie literatūrinį Leono Tolstojaus 
ir Romain Rolland giminingumą. Jai 
suteiktas filosofijos daktaro laipsnis.

KAN. M. SANDANAVIČIUS, buvęs 
Kauno kunigų seminarijos profesorius 
ir ilgametis Kauno arkivyskupijos no
taras, šiuo metu dirbąs svetimtaučių 
parapijoj, susirgo ir buvo paguldytas 
O’Connor Hospital, San Jose, Calif.

DR. K. BOBELIS išvyko į “Inter
national College of Surgeons” suvažia
vimą Vienoj, šiai org-jai priklauso 
kruopščiai parinkti specialistai.

Australija
LB ADELAIDĖS APYL. V-BA pa- 

siskirstė pareigomis: pirm. M. Pocius,

vicepirm. P. Launikaitis, ižd. I. Tau- 
nys, vadovas kult, reikalams — Č. Za- 
moiskis, sekr. J. Neverauskas.

MELBOURNO PARAP. CHORAS 
ne tik gieda, dainuoja, bet ir sportuo
ja. Kovo 7 d. parapijos namų aikšte
lėje choristai žaidė tinklinį prieš jau
nimą. Nors jaunimas dainuojančius 
sportininkus nesunkiai įveikė, buvo 
nemaža linksmo juoko ir jaunuoliškos 
nuotaikos. Vėliau kun. P. Vaseris ir 
P. Petraitis parodė spalvotų vaizdų iš 
kelionės po pasaulį.

VYT. VIZICKAS, tragiškai iš šio 
pasaulio pasitraukęs 52 m. amžiaus 
Adelaidės lietuvis, palaidotas kovo 2 
d. Cheltenhamo kapinėse. Velionis la
bai pergyveno nesėkmingus bandymus 
atsikviesti Lietuvoje likusius šeimos 
narius — kurį laiką net buvo susir
gęs. Po Kalėdų turėjo eismo nelaimę, 
ir jam buvo sulaužytas peties kaulas. 
Po operacijos, atsinaujinus nervų pa
krikimui, kentėjo dėl įsivaizduojamos 
persekiojimo manijos. Laidotuvių ce
remonijas atliko klebonas kun. A. Kaz
lauskas, MIC.

V. MILIAUSKIENĖS rūpesčiu pr. 
metais Perthe sudaryta jaunimo tau
tinių šokių grupė šiandien yra tapu
si visų lietuviu pasididžiavimu minė
jimuose ir šventėse.

INA ČESNAITĖ, B .A., grįžusi iš 
JAV, dirba vienoje Melbourne įstaigo
je, tačiau nerimsta — jau yra pakėlusi 
sparnus greitai vėl išskristi tolimes
nėms studijoms į Heidelbergo un-tą 
V. Vokietijoje.

ALGIS KAZLAUSKAS, baigęs inži
nerijos studijas Melbourne un-te ir ko
vo 4 d. gavęs mechanikos inž. bakalau
ro laipsnį, pradėjo dirbti Ford Motor 
Pty., Ltd. Jis taipogi žada tęsti studi
jas.

LIUCIJA PETKEVIČIŪTĖ baigė 
mokytojų kolegiją ir jau paskirta mo
kytojauti į. Kakiva, netoli Adelaidės.

RAIMONDA MALAKŪNAITĖ, bai
gusi fizinio lavinimosi kursą Melbour
ne un-te, paskirta kūno kultūros mo
kytoja Sunshine vidurinėje m-kloje.

VIRGINIJA SIKORSKYTĖ baigė 
Melbourne technologijos institute tai
komojo meno kursą — knygų iliustra
vimą. Paruošė Pr. Al.

Britanija
V. BALICKAS, Lietuvos pasiunti

nybės patarėjas, 60 m. amžiaus sukak
ties proga išrinktas Britanijos Lietu- 

, vių S-gos garbės nariu.

DELHI, Ont.
DELHI APYL. LB IR KATALIKIŲ 

MOTERŲ SKYRIUS ruošia Motinos 
Dienos minėjimą.. Jis įvyks š.m. ge
gužės mėn. 9 d. lenkų salėje Delhi.

Motinos Dienai pritaikytą paskaitą 
skaitys p. Birutė Vytienė. Meninę da
lį išpildys šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami mokytojų — p. 
Augaitienės, p. Lapinienės ir p. Au- 
gustinavičienės. Bus vaidinimas, tau

tiniai šokiai, deklamacijos ir t.t.
Po programos įvyks šokiai, grojant 

geram orkestrui. Veiks loterija ir tur
tingas bufetas.

Visus maloniai kviečiame 
ti. Pradžia 7 vai. vakaro.

atsilanky-

VEIKIA.
parapijos

Si degtinė
nepraranda savo

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras 
♦

100 ADELAIDE ST. W., Room 107
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

skonio

Jei mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skon| — švelnų, tačiau

turtingą ir stiprų; degtinę, kuri nepraranda savo skonio sumaišyta su van-

deniu ar miešiniu, ši degtinė sliiiietiim . Ji yra rūpestingai atskiesta su

daugeliu senesnių, brangesnių, pilnai skaidrių rūšių degtine. Ir yra ilgai

MOHAWK Furniture Ltd. laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

2448 Danforth Ave.
Tel. OX 9-4444

SKALBIA 25% GERIAU

“ SUEIČIAU.

SIMPLICITY 
SKALBIAMOJI 

MAŠINA 
yra grynai kanadiškos gamybos, 

11 svarų talpos.

1 37 Roncesvalles 
Avė. Tel. 537-1442 

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai ryto iki 9 v. vak.

SAUGUS GRĘŽTUVAS. 
METALINIS SKALAUTUVAS. 
DVEJŲ METŲ BESĄLYGINĖ 
GARANTIJA IR 
10 METŲ GARANTIJA 
PAGRINDINĖMS 
MECHANIZMO DALIMS.

Vertas dėmesio 
pirkinys.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo 

ir gaivinančio skonio nuo pirmo iki paskutinio gurkšnio, ar tai būtų mė

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešiniu.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold 

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį...ir prieinamą kainą, už kurią galite 

nusipirkti Gold Stripe.

Adams H
GOLD STRIPE

CUSTOM BUNDED CANADIAN RYE WHISKY

KATALIKĖS MOTERYS 
Š.m. balandžio 26 d. mūsų 
salėje įvyko visuotinas narių susirin
kimas su paskaita. Susirinkime daly
vavo ir vyrai.

Valdybos pirmininkė, p. M. Povilai- 
tienė, suglaustai pravedė susirinkimą: 
pranešė naujai išrinktos valdybos pa
siskirstymą pareigomis, jos veiklą iki 
šiol, planus ateičiai ir kvietė visas na
res prie nuoširdaus bendradarbiavi
mo tiesos ir meilės sėjoj.

Toliau pirmininkė pristatė paskaiti
ninką, dr. Antaną Matuką su tema: 
“Epileptinės ligos”. Tema plati, mums 
mažai žinoma, bet naudinga pažinti, 
nes patys, pasirodo, galime daug pri
sidėti prie tos ligos sumažėjimo arba 
šiltesnio tokių ligonių traktavimo.

Dr. A. Matuko jau beveik 50 metų 
praktikoj įgytos žinios paskaitoje bu
vo perteiktos nuoširdžiai, įtikinančiai, 
paįvairinant sveiku humoru.

Klausytojų buvo apstu. Išklausė su
sikaupę ir pabaigoj gausiai dalyvavo 
paklausimuose. Po paskaitos visi daly
viai pavaišinti kavute. Taip sekmadie
nio popietės valandėlė, ačiū Katali
kėms Moterims ir dr. Matukui, pra
leista labai kultūringai. Dažniau to
kių sekmadienio popiečių!

Dalyvis

RICHARD PIKNA
B.A., LL.B.

advokatas, 
notaras

Suite 205
50 KING STREET EAST

Hamilton,
Ontario

Telefonas 
528 • 7922

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo {staigų nuo liepbs 1 dienos

perkėlė
J naujas patalpas — 

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

įstaigos: JA. 7*5575 
namų - FU. 3-8923
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Socialistinio realizmo varžtuose

Dabartinės Lietuvos grafiku, darbai

d hllLTŪRIffiJE VEIKLOJE

S. m. balandžio mėn. Toronto me
no galerijoje buvo surengta sovie
tų grafikos paroda, kurioje buvo ir 
lietuvių dailininkų — A. Demku- 
tės, V. Jurkūno ir A. Makūnaitės 
darbų. Tematiniu įvairumu ši per
dėm realistinio stiliaus paroda ne
pasižymėjo. AugŠta menine verte ir 
gera grafikos technika išsiskirian
čiais tenka laikyti A. Borodin, A. 
Makūnaitės, G. Yakutovich ir G. 
Zakharov kūrinius. Parodoje buvo 
apstu “laimingo” darbo žmogaus 
buities vaizdų, tačiau stigo taip cha
rakteringų sovietinėms parodoms 
revoliucijos scenų, o taip pat ir II- 
jo D. karo žiaurumų. Silpna paro
dos vieta reikia laikyti — menką 
piešinį, su socialistiniu realizmu 
nieko bendro neturinčius vaizdus 
“Amerikiečiai namie” ir Kukrynik- 
sy (3 dailininkų kolektyvo) karika
tūras, kuriomis nevykusiai ir nevie
toje bandoma pasišaipyti iš grafi
kos tėvo A. Diurerio, El Greco, Pi
casso, S. Dali, T. Lautrec ir abstrak
taus meno. * * *
1944 m. lietuvių grafikų gretos 

labai praretėjo. Nepaslaptis, kad 
didelė grupė talentingiaušiųjų 
šiandieną gyvena ir kuria vakarų 
pasaulyje.

Vartant žurnalus ir išleistas 
apie grafiką knygas matosi, kad 
Lietuvoje per paskutinį dvide
šimtmetį priaugo didelė talentin
gų grafikų grupė. Jie, ir vyres
nioji grafikų karta, visasąjungi
nių ir kitų parodų progomis, už
tarnautai giriami dėl ryškių na
cionalinių bruožų, dėl virtuoziš
kumo, sujungto su liaudiško pa
prastumo primityvumu, dėl nū
dienio gyvenimo tikslaus vaizda
vimo ir kitų savybių. Tai viena 
medalio puse. Antroji yra ta, kad 
kūrybinį užsimojimą, jo objekty
vų išgyvenimą ir savitą interpre
taciją bei kitas aspiracijas nuolat 
slegia žemos socialistinio realiz
mo lubos ir sunkus partinis oras.

Skraidymas narvelyje
- Valdžia ir jai paklusnūs meno 
teoretikai, žinodami, kad grafika 
yra pati dėkingiausia dailės šaka 
aktyviai komunizmo idėjų propa
gandai, nuolat ateina su "pabari
mais, patarimais ir priminimais, 
kaip reikia kurti. Senas Lenino 
nurodymas, kad “menas priklau
so liaudžiai ir turi būti jai su
prantamas” tebegalioja ir skau
džiai stabdo kūrėjų progresą vi
soje Sovietų Sąjungoje, čia pri
simintina, kad nacionalsocialisti
nė Vokietija naudojo panašius 

- metodus ir uždusino nevieną ta
lentą.

Lietuvoje jaučiamas nerimas 
ir noras surasti ką nors naujo ne- 
nusidedant valdžiai ir soc. realiz
mo dogmoms. Tai, tarsi, bandy
mas paskraidyti narvely. Jaučia
mos pastangos išlįsti pro soc. re
alizmo sieną nepadarius joje sky
lės. Matyti sėkmingų žingsnių re
miantis nacionaline "forma laimė
ti bent viena: va, narvelyje 
paukštis, bet, jūs neklystate, tai 
aiškiai lietuviškas paukštis! Ma
tyti ir vienas kitas iš jaunųjų, ku- 
rię išdrįsta pažvelgti formalizmo 
liūtui tiesiai į nasrus. (Formalis
to vardu paprastai apšaukiami 
peržengę soc. realizmo normas).

Dauguma lietuvių grafikų dėl 
kasdieninės duonos, dėl oportu
nizmo ir kitų priežasčių, o vienas 
kitas ir iš įsitikinimo, yra atida
vę savo duoklę komunizmo idėjų 
propagandai.

Vyresnioji karta
Iš vyresniosios kartos grafikų 

išskirtini: J. Kuzminskis, A. Ku
čas, V. Jurkūnas ir D. Tarabildie- 
nė, o iš jaunesniųjų — A. Makū
naitė, V. Galdikas, B. Demkutė, 
L. Paškauskaitė, A. Skirutytė, B. 
Žilytė, A. Steponavičus, V. Kali
nauskas, S. Krasauskas, S. Aleš- 
kevičiūtė, A. Tarabilda, V. Va
lius ir A. Rozinas.

J. Kuzminskis ypatingai stip
rus savo peisažuose. Kiek seno
viška, kruopščia raižysena jis pa
sigėrėtinai perduoda arimų per
spektyvą, nuotaiką, lyriškumą, 
saulėtumą. Figūrinėse kompozici- 
jęse jam klojasi sunkiau — jo 
žmones sustingę ir nuobodokai 
modeliuojami.

V. Jurkūnas, atrodo, ne iš rei
kalo, bet iš įsitikinimo didelę da
lį savo kūrybinio laiko yra pa
šventęs politinei grafikai — karo 
baisumas, nacių žiaurumas, lai
mingos liaudies ir jos darbų at- 
žymėjimai. Šiuose tematiniuose 
darbuose jis išlaiko savitą stilių. 
Lino raižiniuose vykusiai išven
gia pavojingo sausumo; čia jo li
nija laisva, primenanti teptuko 
arba plunksnos štrichą. Jis yra 
iliustravęs D. Poškos poemą “Mu
žikas žemaičių ir Lietuvos” ir K. 
Donelaičio “Metus”, už kuriuos 
1957 m. gavo valstybinę premiją. 
Atidžiau į “Metų” iliustracijas 
pažvelgus, pastebimi ir kompozi
ciniai, ir gero piešinio trūkumai. 
Pasigendama taip pat ir Jurkūnui 
charakteringo stiliaus. Kaikurios 
užsklandos meistriškai atliktos. 
A. Kučas daug dirba knygų 
iliustravimo ir apipavidalinimo 
srityje. Jo darbai pasižymi meni
ne kultūra, originaliu stiliumi, 
kuris yra aiškioje liaudies raiži
nių įtakoje. Tai lietuviškas 
paukštis. Medžio raižiniuose jo 
braižas mažai keičiasi. Ofortuose 
pastebimas visiškai bereikalingas 
pusiau fotografiškas vaizduoja
mų objektų traktavimas.

D. Tarabildienė dirba daugiau
sia knygų vaikams iliustravimo 
srityje. Jos ankstyvesnių darbų 
tautinis charakteris, atrodo, kei
čiasi naujų išraiškos formų be- 
jieškant.

Pažymėtini V. Pazukaitės švel
nių, subtilių spalvų peisažai lino
leume. P. Rauduvės -kruopščiai 
išdirbami medžio raižiniai daž
nais atvejais kompoziciniu požiū
riu nuobodūs ir sausoki. Šen bei 
ten matomas P. Jucys, karo me
tu apdovanotas R a u d o n o s ios 
žvaigždės ordinu, bet, deja, ne 
talentu.

Jaunųjų veidai
Iš jaunosios kartos grafikų 

įspūdingiausia savo meistrišku
mu, stilistiniu, spalviniu ir kom
poziciniu pajautimu yra A. Ma
kūnaitė. Ji yra iš tų laimingųjų, 
kuri, būdama liaudies raižinių 
įtakoje, surado savo kelią kaip 

įvesti į tai meninę tiesą ir kom
pozicinę drausmę. Nesivaikyda
ma perspektyvos ir grafinės lini
jos įmantrumų, ji kalba papras
ta, nuoširdžia ir pernelyg įtiki
nančia kalba. Tačiau spaudoje ji, 
o taip pat A. Steponavičius ir B. 
Žilytė yra gavę sekantį įspėjimą: 
“Kai liaudiški motyvai pajungia
mi kompoziciniam užmojui, kai 
jie atitolsta nuo gamtos, yra pa
vojus nukrypti į schemą.”

A. Makūnaitės pramintu taku 
eina ir B. Demkutė, bet jos lini
ja yra lengvesnė ir žaismingesnė. 
Be to, kompozicijos dar tebėra 
suvaržytos perspektyva.

A. Skirutytė apdovanota linijos 
įvairumo, sveiko piešinio ir gra
finės spalvos pajautimo dovana. 
Ji imasi gana komplikuotų užda
vinių ir juos vykusiai išsprendžia.

Atskiron grupėn tenka skirti 
S. Krasauską, B. Žilytę, A. Stepo
navičių, S. Aleškevičiūtę, A. Ta- 
rabildą ir R. Gibavičių kaip drą
sius eksperimentatorius-kūrėjus. 
Jie yra, tarsi, šviesos spindulys, 
prasiveržęs pro pilką socialistinio 
realizmo debesį. Kiekvienas jų 
rodo individualų ilgesį ir jieško- 
jimą naujų formų savo išgyveni
mams išsakyti. Jie stovi siekian
čių kūrybinės laisvės avangarde. 
Kaip ilgai jie galės išlikti ištiki
mi sau, parodys ateitis.

Neabejotinus sugebėjimus ro
do L. Paškauskaitė, stebinanti 
jautria sausos adatos technika ir 
spalvingais linoleumo raižiniais; 
A. Rozipas, gerai valdąs piešinį, 
bet kol kas nieko naujo nepasa
kantis; V. Valius, daugiausia vaiz
duojąs darbininkiją, fabrikus, in
dustrinį peisažą, V. Galdikas, 
ypač kaikuriose P. Cvirkos “že
mės maitintojos” iliustracijose 
rodantis daug grafiškos poezijos.

Suvaržytas brendimas
Kaikurie grafikai dirba knygų 

apipavidalinimo srityje. Menkos 
vertės popierius, ribotas spaustu- 
vinių šriftų pasirinkimas, stoka 
patyrusių specialistų trukdo pa
žangą šioje srityje. Nežiūrint to, 
kad kaimynystėje (Lenkijoje) pla
katas yra pasiekęs augštą meninį 
lygį, Lietuvoje jis tebėra sausas, 
schematinis ir neužtektinai efek
tingas. Dažnais atvejais nėra pa
geidautinos pusiausvyros tarp 
teksto ir piešinio, šriftai neįdo
mūs, stokoją plakatiškumo. šioje 
srityje dirba J. Galkus, V. Kauši- 
nis (jie suranda gana originalių 
idėjų pasiekdami plakatinus sim
bolius), J. Bindler, K. Preikštas, 
D. Daukša ir kt.

Netikslu būtų reikalauti iš lie
tuvių grafikų okup. Lietuvoj dau
giau, negu jie duoda, nes pilnas 
talento išsivysimas neįmanomas 
ten, kur nėra kūrybinės laisvės. 
Dirbtinės popierinės gėlės juk 
negali pakeisti natūralių pilna
kraujų žiedų.

Laiko perspektyvoje objekty
vus meno istorikas neabejotinai 
ras socialistinio realizmo laiko
tarpį politikos suvaržytą, atsikar
tojantį, neprogresuojantį. Jis ne
bus suklaidintas, matydamas, kad 
vien laimingi, herojiški ir pilni 
patoso antžmogiai gyveno tada

Dail. A. Makūnaitės grafika.
Iš Vilniuje išleisto almanacho “Lietuvių grafika” 1960 -1962.

Gyvenimas filmuose

Rožinė pantera ir lauko lelijos
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Gabiai pasireiškęs įvairiose 
dramatinėse ir komiškose rolė
se, anglų artistas Peter Sellers 
tikrai pasigėrėtinai pasirodo ko
miškame filme “The Pink Pan
ther”. Tai paskutinis jo užbaigtas 
filmas prieš dabartinį širdies su
negalavimą.

Sellers sukurtas policijos in
spektoriaus charakteris — tai tik
ras deimančiukas komiškų filmų 
istorijoje. Atsidavęs savo parei
goms su visuotiniu sąžiningumu, 
inspektorius stropiai jieško augš- 
tesnėje visuomenės klasėje siau
čiančio brangenybių vagies. Tie
siog garbindamas savo jauną 
žmoną, inspektorius nė nepaste
bi, kad ji kaip tik ir yra to tarp
tautinio vagišiaus artimiausia 
bendradarbė. Savo nuoširdžiame 
naivume visiškai žmonos neįtar
damas, jis dar net pagiria ją, kad 
ji sugebėjo nuo eilinių išlaidų su
sitaupyti ir nusipirkti brangų kai
linį paltą.

kiekviena proga savo neapdai
rumu susidurdamas su asmeni
mis ir daiktais, inspektorius ne
pameta dvasinės lygsvaros, nors 
publikai sukuria eilę nuoširdžių 
komiškų situacijų. Gaila tik, kad 
ne visą laiką jis pastebimas veiks
mų eigoje. Kiti šio filmo artistai 
(David Niven, Capucine, Robert 
Wagner, Claudia Cardinale) taip 
pat tarptautinio garso, tačiau jie 

tame darbininkų rojuje. Jis žinos 
ką reiškia nebuvimas socialistinio 
realizmo epochos dailėje nusivy- 
lusio, verkiančio, alkano, pavar
gusio arba apatiško žmogaus vaiz
dų. Jam, kaip ir mums šiandien, 
socialistinis realizmas pasiliks la
bai nerealus. Art. Spalis.

toli gražu neprilygsta prie Peter 
Sellers vaidybos.

Iš pirmo požvilgio kiek supai
niotas turinys savo esmėje labai 
paprastutis. Paslaptingas ir nepa
gaunamas vagis sėlina prie atos
togaujančios indų princesės 
brangakmenio, žinomo rožinės 
panteros vardu. Suktam vagišiui 
talkina inspektoriaus žmona ir jo 
brolvaikis, kol galų gale brang
akmenis atsiranda visų bendram 
nustebimui inspektoriaus kiše
nėje.

Didesnė filmo įtampos dalis 
vystosi italų slidinėjimo kurorte 
Cortina d’Ampezzo, kas duoda 
žiūrovams keletą progų pasigro
žėti Alpių vaizdais, perteiktais ža
via spalvota fotografija. Režiso- 
rius Blake Edwards įvedė keletą 
komiškų scenų, kurios jau ne 
kartą naudotos ir kituose filmuo
se, pvz., kaukių baliuje pasitaiką 
neaiškumai dėl dviejų vienodų 
kostiumų, ar nesibaigiąs vijima
sis automobiliais tarp neprava
žiuojamų gatvių.

Dėl šeimyninio gyvenimo išti
kimybės gana palaido atvaizdavi
mo, nors ir komiškoje formoje, 
filmas rezervuotinas vien suaugu
siems.

★ ★ ★
Sidney Poitier laimėjus 1963 

m. geriausio artisto premiją, vėl 
sugrįžo tikrai puikus ir įspūdin
gas filmas “Lilies of the Field”. 
Šis filmas ne tik yra tinkamas, 
bet taip pat ir rekomenduotinas 
visiems šeimos nariams. Rodo
mas “Tivoli” ir “Nortown” kino 
teatruose, šis filmas dar rodomas 
taip pat ir “Willow” teatre, ta
čiau ten prijungtas antras filmas 
“Jessica”, kurs dalinai netinka
mas net ir suaugusiems.

“DIRVOS” NOVELES KONKURSĄ 
laimėjo Andrius Mironas-Norimas, gy
venąs Los Angeles, už novelę “Santa
ka”. Konkursui buvo atsiųsta 12 no
velių. Vertintojų komisiją sudarė: Bi
rutė Drungienė, Domas Velička ir A. 
T. Antanaitis. Konkurso premijos — 
$250 — kasmetinis ir nuolatinis me
cenatas yra Simas Kašelionis.

DAIL. ROMO VIESULO vienas gra
fikos kūrinys išstatytas Brooklyno mu- 
zėjuje vykstančioje 14-toje tautinėje 
grafikos parodoje.

DAIL. POVILAS PUZINAS, gyve
nąs Niujorke, už paveikslą “Prieplau
ka” laimėjo The Andrew Carnegie 
$500 premiją. Sį jo kūrinį už $2.000 
nupirko Henry Ranger fondas Ameri
kos meno muzėjų kolekcijai.

MENO FESTIVALYJE ADELAIDE- 
JE kovo 7-21 d.d. dalyvavo ir lietuviai. 
Prie Torrens upės skambėjo lietuvių 
choras, mirgėjo tąutiniai šokiai. Sol. 
G. Vasiliauskienė padainavo liaudies 
dainų, G. Kalpokaitė šoko V. Vėtros 
trupėje, balerina Ramona Rataitė da
lyvavo baleto ir operos baleto pasta
tymuose. į festivalio muzikinius pa
rengimus buvo įjungtas ir smuikinin
kas P. Matiukas, kuris yra Valst. sim
foninio orkestro dalyvis.

ELENA TUMIENE paruošė naują 
eilių rinkinį “Žemės ritmu”. Anksčiau 
ji yra išleidusi poezijos knygą “Kara
liai ir šventieji”.

“SAULES GRĮŽIMAS”, Aloyzo Ba
rono trumpų novelių rinkinys, greitu 
laiku išeina iš spaudos; leidžia Nidos 
leidykla Londone.

JULIUS VAIČIŪNAS, senosios lie
tuvių kartos dainininkas ir poetas, 
šiuo metu gyvena Brooklyne. Beveik 
šimto metų sulaukęs senukas pats ku
ria dainas ir pats jas dainuoja. Jo vie
nos dainos pirmasis ketureilis: 

“Vasarėle, vasarėle, 
Kur tu pasidėjai?
Ar jau tave suteriojo 
žiaurūs šiaurės vėjai? ...” 

LIETUVAIČIŲ DAILĖS KŪRINIŲ 
PARODOS. — Balandžio mėn. pirmo-j 
joj pusėj Niujorko Amel galerijoje 
vyko Irenos Ramanaukaitės piešinių 
paroda, o 10/4 Group galerijoje — 
Urbaitytės tapybos darbų paroda.

IGNAS SAKALAS — VYČIŲ JUBI
LIATAS. — Šiemet sueina 50 m., kai 
Ign. Sakalas tapo Lietuvos vyčių na
riu. “Draugo” redakcijoj jis išdirbo 
35 m. Uoliai dalyvavo lietuviškoje 
spaudoje ir organizacijose. Šiuo metu 
jubiliatas vadovauja Čikagos Brighton 
Park sendraugių vyčių kuopai.

J. KAPOČIUS, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas, neketina savo darbo užbaigti 
su LE išleidimu. Jau išėjo iš spaudos 
Br. Kviklio veikalo “Mūsų Lietuva” 
I tomas, bus išleisti dar du tomai, o 
po to planuojama leisti anglišką litua
nistikos enciklopediją. Pr. Al.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZ. E. BALSIO KŪRINIŲ 

KONCERTAI buvo surengtas Vilniaus 
filharmonijos salėje. I-je dalyje sim
foninis orkestras atliko jo “Heroinę 
poemą”, Koncertą smuikui su orkest
ru nr. 2 ir siuitą iš baleto “Eglė žal
čių karalienė”. Pirmajame kūrinyje 
jaučiamos tradicinės kūrybos priemo

Atsiųsta paminėti
Bronius Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 

I t., 752 psl. Krašto vietovių istoriniai, 
geografiniai, etnografiniai bruožai. 
Leidėjas Juozas Kapočius; spaudė Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė, 265 
C Street, So Boston, Mass. 02127, 
USA.

Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KA
MANOS, poezijos rinkinys, 94 psl. 
Viršelis iliustruotas V. Petravičiaus 
lino raižiniu. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas 1964 m.: 4545 West 63rd 
Street, Chicago, Ill. 60629, USA.

nės, antrajame — naujų kelių jieško- 
jimas ir trečiajame — jauno kompozi
toriaus subrendęs meistriškumas. II-ji 
programos dalis buvo skirta pramogi
nėms dainoms ir kino filmų muzikai. 
Klausytojus žavėjo nuotaikinga “Ha
banera” iš filmo “Adomas nori būti 
žmogumi”, “Elektrėnų žiburiai”, “Jū
reivių daina” iš filmo “Žydrasis hori
zontas”, “Senas jūrininkas” ir kt.

Eduardas Balsys kompozitoriaus ke
lią pradėjo prieš 10 metų, šiandien 
jis yra vienas populiariausių ir ga
biausių jaunosios kartos kompozitorių, 
jau kelerius metus vadovaująs kompo
zitorių s-gai. Apie jo kūrybą šitaip atr 
siliepia muzikos kritikas K. žiūraitis: 
.. . nėra reikalo apsistoti ties gerai ži
nomu kompozitoriaus meistriškumu, 
nacionaliniu daugelio jo kūrinių mu
zikos charakteriu, perteikiamu ne ar
chaiškomis, bet dabartinėmis kompo
zicinėmis priemonėmis. Tačiau norisi 
ypač pažymėti vieną jo kūrybinio dar
bo bruožą — didelį atsakingumo jaus
mą, kuris autoriaus neapleidžia, ar 
jis imtųsi rašyti stambios formos vei
kalą, ar iš pažiūros nesudėtingą ir pa
prastutę vaikišką dainelę.”

MASKVOJE SURENGTA DAILĖS 
KŪRINIŲ PARODA, kurios ekspona
tai specialios loterijos keliu bus išda
linti laimėtojams.- Į šią dailės loteriją 
įtraukta 20.000 kūrinių. Iš jų tik 
3.000 geriausiųjų išstatyti parodoje. 
Jų tarpe randamas A. Žmuidzinavi
čiaus “Lietuvos peisažas”, V. Jurkū
no “Jūratė ir Kastytis”, A. Makūnai
tės, B. žilytės, V. Grušeconaitės, V. 
Valiaus, B. Demkutės grafikos darbai. 
Tačiau lankytojo dėmesį daugiausia 
patraukia taikomosios dailės atstovai: 
V. Minkevičiaus, G. Vincevičienės, N. 
Kuosaitės, A. Lacijaus, P. Genienės 
keramikos servizai kavai, girai, alui 
ir pienui; M. Dūdienės kilimai, L. 
šulgaitęs, V. Užpalienės, V. Užpalio, 
T. Vaivadienės apyrankės, auskarai, 
vėriniai, sagės, medinės dėžutės, gin
tariniai ir metaliniai medalionai. Lo
terija suorganizuota pačių dailininkų 
iniciatyva.

J. ALEKSA, studijuojąs dirigavimą 
I. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje 
Leningrade, debiutavo Vilniaus operos 
teatre. Savo debiutui jis pasirinko 
sunkoką P. Čaikovskio operą “Pikų 
dama”. Žinomas dirigentas R. Geniu
šas debiutą įvertina teigiamai: “J. 
Aleksa dirigavo labai užtikrintai ir pa
kiliai, visur jautėsi tvirta ranka, muzi
kinis subrendimas, gilus veikalo išstu
dijavimas, kūrybinis kontaktas su dai
nininkais. imponuoja dirigento išraiš
kingos rankos, artistinis valingumas, 
gerai paskirstytas dėmesys.”

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI
JA paruošė specialią laidą sovieti
niam televizijos tinklui — “Mūza mū
sų mokykloje”. Televizijų ekranuose 
žiūrovai buvo r.upažindinti su Vilniaus 
meno mokykla, kurioje mokosi busi
mieji baleto šokėjai, grafikai ir mu
zikantai. Scenarijų parašė V. Puplaus- 
kis ir H. Šablevičius, transliavimą re
žisavo H. Šablevičius.

V. Kst.

Moteris, nr. 2(38), kovas-balandis, 
1964 m., 28 psl., lietuvių moterų žur
nalas. Leidžia Kanados Lietuvių Kata
likių Moterų Draugija. Vyr. red. Iz. 
Matusevičiūtė, adm. Br. Pabedinskie- 
nė: 57 Sylvan Ave., Toronto 4, Ont., 
Canada.

Vytis, Official Organ of the Knights 
of Lithuania, no. 3, balandis, 1964 m., 
24 psl. Leidžia Lietuvos Vyčiai JAV. 
Red. Linda Vaicekauskas. Adm. 1625 
W. Marquette Rd., Chicago, Illinois 
60636, USA.

Stasys Yla

Jurgis

Baltrušaitis 
poetas-mistikas

17.
Prasmės ir tikslo bejieškant

Kaip jame formavosi ir jo kūrybon įsiliejo ši mistiška 
- dievocentriška pasaulėjauta? Jis pats apie tai nemėgo 
kalbėti. Jei kalbėdavo, tai daugiau poetiniais palygini
mais.

— Man labai sunku kalbėti apie įžymiuosius savo 
gyvenimo nutikimus. Aišku, kiekviena žemiška būtybė 
pažįsta akimirksnius ir lemiamųjų posūkių perijodus, 
kur vieno mazgo ar vieno sprendimo akivaizdoje susi
kaupia visa mūsų valia...

— Bet su gyvenimo raida ir jin įsigilinimu, su už
sispyrusiu jo visos prasmės ir tikslo jieškojmu, — asme
niškai aš vis mažiau esu linkęs skirti didelį dalyką nuo 
mažojo. Vis mažiau ir mažiau esu linkęs dalinti gyvą
sias gijas į svarbiąsias ir antraeiles. Nes vakarykštis ma
žas paprastai pasirodo pirmas ir pagrindinis šios dienos 
dalykas. O tuo tarpu didelis vidujinis pasireiškimas, 
kaip praeinantis ir pritiktinis, dingsta be pėdsakų...

— Jei aš galėčiau atrinkti ilgą eilę išskirtinų valan
dų... tai, griežtai kalbant, aš žinau vieną vienintelį 
įvykį: šį mano žmogiškąjį gyvenimą, nuo lopšio iki kars
to, šį paslaptingą minčių ir aistrų, žinojimo ir tikėjimo 
bei vilties audinį, kur buvo, yra ir bus labai daug skaus
mo — labai daug džiaugsmo.

Šios dvi paralelės — skausmas ir džiaugsmas — at
sispindi visoj jo kūryboj. Skausmą, vargą, kryžių jis daž

niau mena, tačiau neišskiria iš vilties, paguodos, drą
sos, tikėjimo. Skausmo neryškina, nestiprina, tik prime
na, jog jis yra ir turi būti šalia džiaugsmo.

— Graudis-džiaugsmas lygiai sveria, nes jie vieną 
— taurę geria.

— Graudis skiria, džiaugsmas tuokia' — miršta, kas 
nebesijuokia.

— Daug kas, daug kas širdį kremta, bet ir džiaugtis 
žmogui lemta.

— Žinau, žinau, kaip skaudžios kryžiaus vinys, kad 
į Golgotą lydi graudis didis, bet jį nutildys varpas va
karinis ir amžių žvaigždės jo opas užgydys ...

Baltrušaitis nuolat skelbia “viltį, vargo nepalaužtą”. 
Dėlto jo poezijoj nėra pesimizmo, netgi melancholijos. 
Lygai nėra nei džiūgaujančio optimizmo. Jo poezijai bū
dingas tik santūrus ir kartu pastovus žvilgsnis į amži
nybę. ’ » •» v: ’• . i

— Ir Viešpats akį man, akliui, duoda — ne tam, kad 
skirčiau balta nuo'jtfode, bet tom, kad iriįslės amžių 
žvaigždėtų per mano žvilgsnį save regėtų...

Mūsų smalsumas atsekt jo išskirtinės pasaulėjautos 
versmes taip ir lieka neatsakytas konkrečiai. Ir jis, lyg 
pašiepdamas, mus pamoko:

— Jei smalsuolių atsirastų ir mėgintų klausti,' kas 
tu, — atsakyk visiems, kas klausia, nusilenkęs kuo že
miausiai, — kad eini į žemės tolį, kad mini žemelės mo
lį, ne kaip lapas vėjo pūstas, bet galingo Tėvo siųstas.

Dvi įkvėpimo versmės visdėlto atpažįstamos jo kū
ryboj — tai paslaptingoji visata ir amžinoji būtis. Tarp 
žemės ir žvaigždynų žvalgėsi poetas ir rado “žodį, Die
vo žaibui lygų” Rado ir paties Dievo žodį, gal didžiau
sią visų panašių mistikų įkvėpėją. Poetas nepaprastai 
mėgęs šv. Rašto puslapius, nesiskirdavęs su šia knyga 
ir iš jos mėgęs kartoti ypač šiuos žodžius: “Apsivilkite 
meilės drabužiu!”.

Duoklė savai tautai

Keliolika metų praleidęs šalia lietuvių, vėl su jais 
artimai susilietė I D. karo metu. Globojo bėglius, įsteigė 

savo namuose bendrabuti lietuvam moksleiviam. Nuo 
1920 m. perėjo į diplomatinę tarnybą ir atstovavo Lietu
vai Maskvoje. Dar nemetė kūrybos rusų kalba — ruošė 
trečią eilėraščių rinkinį “Lelijos ir pjautuvas”, bet kartu 
rašinėjo ir lietuviškai, tik niekur neskelbė.

Iš Maskvos 1939 m. pavasarį persikėlė į Paryžių. Bu
vo priskirtas prie čionykštės Lietuvos pasiuntinybės, 
bent formaliai, tačiau gyveno privačiai su žmona, šalia 
savo sūnaus Jurgio šeimos.

Visą gyvenimą laikėsi papročio keltis anksti, apie 
penktą valandą. To laikėsi ir Paryžiuje. Išgėręs kavos, 
išeidavo iš namų ir ilgai negrįždavo. Vaikštinėjo tuščiom 
miesto gatvėm, užeidavo į tuščias bažnyčias. Tai sotin
davo jo vienumos, ramybės, susitelkimo ilgesį. Ištisas 
valandas praleidęs vienas, jis vėl jieškodavo žmonių ir 
su jais praleisdavo' vieną kitą valandą, dažniausiai — 
prie kavos. Nevartojo kitų gėrimų, tik kavą, ir ją ger
davo neseikėdamas puodukais

Paryžiuje jis jieškojo‘savų žmonių — tautiečių ir cĮi- 
džiąusiu dėmesiu sekdavo jų kalbą, žodį. Retą, naują 
žodį jis gaudyte gaudė iš lūpų, knygų ir žodynų. Tais 
naujais radiniais norėjo papuošt savo kūrybą, nūn tik 
lietuvišką. Nekartą jis prasitardavo:

— Labai apgailestauju, kad dvidešimt metų paauko
jau diplomatijai ir tuo nuskriaudžiau lietuvišką raštą, 
bet •gi tai dariau iš meilės Lietuvai.

Baltrušaitis dideliu įkarščiu ėmė nūnai rašyti, ir ra
šė kasdien. Buvo laimingas, kai būdavo sudaroma jam 
proga savo eilėraščius paskaityti didesniam būriui. Kai- 
kada, kaip Vasario 16, susirinkdavo apie 40 lietuvių. 
Skaitydavo jis giliai- įsijautęs ir pergyvendamas. Tai bu
vo matyti iš jo veido ir balso tono. Nevartojo jokių ges
tų, jokio vaidybiškumo.

Paryžiečiam susidarydavo įspūdis, jog Baltrušaitis 
skuba su savo kūryba ir jos ištobulinimu — paruošimu 
spaudai. Dėlto kartą buvo paklaustas, kodėl tai daro.

— Nedaug beturiu laiko, o dar daug ką turiu para
šyti lietuviškai, — atsakė.

Tai buvo beveik priešinga jo įprastiniam būdui.

Naujai išleista
KORNELIJAUS BUČMIO, OFM

knyga

“Gegužės mėnuo”
Prieinamoje formoje išryškinamos kaikurios 
labiau diskutuotos tikėjimo tiesos apie Mariją. 
Knygoje yra 31 skyrius, viso 104 psl. Viršelyje 
dail. V. K. Jonyno vitražas "Šiluvos Dievo Mo- 
trna"; Naudinga paskaityti patiems, o taip pat, 
puiki dovana Pirmos Komunijos, Motinos Die
nos ir kitomis progomis.

Išleido Tėvai pranciškonai. Galima įsigyti: "Darbininko" admi 
histracijoje, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, USA, 
arbo Toronto Prisikėlimo parapijos spaudos kioske arba pas au
torių. Kaina Kanadoje $1.65. ' ' ■? '

Latvių gėlių krautuvė
yJ Vff 802 BATHURST ST. (kampas Bloor). Tel. LE 3-3884 

Pas mus puikiausios gėlės...
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms 

— europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
v * įvairiausių rūšių skintos gėlės bei gėlės puoduose,

jfflį * Mes turime gintaro ir kitokių išdirbinių dovanoms • 
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto... 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$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 susisiekimo. -

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.

1964 M. ŠIAURĖS AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ OLIMPINIAI 

ŽAIDIMAI
II-ji Š. Amerikos Pabaltiečių Olim

piniai žaidimai, organizuojami protes
tuojant neleidimą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sportininkams atstovauti sa
vo kraštams Pasauliniuose, žaidimuo
se, bus vykdomi šiais metais Klevelan- 
de dviem ratais:

I- jį ratą, apimantį krepšinį, tinklinį, 
stalo tenisą, ruošia latviai gegužės 
9-10 d.

II- jį ratą, apimantį lengvąją atleti
ką, plaukymą, lauko tenisą ir futbolą, 
ruošia lietuviai birželio 27-28 d.

I-jo rato žaidimų smulki programa: 
krepšinis — vyrams, moterims ir jau
niams; tinklinis — vyrams, moterims, 
jauniams ir mergaitėms; komandinis 
stalo tenisas — vyrams ir moterims; 
individualinis stalo tenisas — vyrų 
vienetas, moterų vienetas, vyrų dveje
tas, moterų dvejetas, mišrus dvejetas, 
jaunių vienetas, mergaičių vienetas.

Jaunių ir mergaičių gimimo datos 
riba krepšinyje ir tinklinyje yra 1945 
m. sausio 1 d., stalo tenise — 1945 m. 
birželio 1 d.

Individualinėse stalo teniso varžy
bose dalyvavimas atviras visiems š. 
Amerikos lietuvių, latvių ir estų stalo 
tenisininkams.

FASK-to pavedimu, lietuvių rinkti
nės sudaromos šekančiu būdu: krep
šinio rinktines sudaro ir jų vadovus 
parenka ŠALFASS-gos krepšinio ko
mitetas. vad. Vytauto Grybausko, gyv. 
Čikagoje; tinklinio rinktines sudaro ir 
vadovus parenka ŠALFASS-gos tink
linio komitetas, vad. Zigmo žiupsnio, 
gyv. Čikagoje; komandinio stalo teni
so rinktines sudaro FASK-tas.

Pirmų 3-jų vietų' laimėtojai indivi
dualinėse ir pirmų 2-jų v. komandi
nėse varžybose bus apdovanoti specia
liais Pabaltiečių Olimpiniais meda
liais, kurių projektą pagamino estų 
menininkas Ants Moks. Olimpiniai 
medaliai duodami tik suaugusių kla
sėse.

Pabrėžiame, kad lietuviams vyrų 
krepšinyje atstovaus rinktinė, kuri 
šią vasara vyksta i Australija.

FASK-tas
ČIKAGOS SPURTO ŽINIOS

Lituanicos futbolo komanda antrose 
š.m. pirmenybių rungtynėse laimėjo 
antrąją pergalę. Balandžio 19 d. rung
tynėse ji sukūlė vokiečių Wanderers 
2:0. Šį kartą laimėjo ir Lituanicos re
zervas, įveikęs Wanderers rezervą 6:0. 
Vyrų pavyzdžiu pasekė ir Lituanicos 
jauniai, kurie sutvarkė lenkų Light
nings komandą 1:0.

Atvirose šachmatų pirmenybėse, ku
rios baigėsi balandžio 19 d. (vyko du 
savaitgalius — 4 dienas), dalyvavo 9 
lietuviai. Iš jų geriausiai pasirodė P. 
Tautvaišas, kuris dalinosi III-VII vie
tas su kitais 4 šachmatininkais. I vie
tą užėmė vienas iš stipriųjų Amerikos 
žaidėjų — Robert Byrne, surinkęs 7.5 
taško iš 8 galimų. Pažymėtina, kad 
pustaškį nuo jo nugnybo mūsiškis 
Tautvaišas. Antroje vietoje liko ak
las Čikagos šachmatininkas Albert 
Sandrin su 7 t. Toliau sekė 5 šach
matininkai, jų tarpe ir Tautvaišas, ga
vę 6.5 t. Gana gerai pasirodė K. Jan
kauskas ir Vilutis surinkę net 6 t.’ K. 
Ramas laimėjo 5.5 t., A. Zujus 4, VI. 
Karpuška, V. Bikulčius, Narkevičius

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namo, farmu, žemės sklypu, apartamentu, bizniu.

RONCESVALLES — BOUSTEAD. $5.000 įmokėti. Mūro, atskiras, 9 kam
barių namas, 2 modemiškos virtuvės. Visas naujai tinkuotas. 2 garažai. 
Kaina $19.900.

BLOOR — KENNEDY AVE. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių 
per 2 augštus namas. 18 metų senumo. Dvigub. garažas, privatus įvaž.

RUSHOLMĖ RD. — COLLEGE.' $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 2 augštų, 
8 kambarių, 2 virtuvių namas. Vand. alyvos apšildymas. Garažas, šoni
nis privatus įvažiavimas. Kaina $19.000.

BLOOR — OSSINGTON. $3.000 įmokėti, mūro, 10 didelių kambarių na
mas. Kaina $15.000.

INDIAN RD. — RONCESVALLES. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, dvieju 
augštų, 10 kambarių namas. Kiekviename augšte vonia 4 gabalų, mod. 
virtuvės, garažas.

BLOOR — DUNDAS. $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių banga- 
liukas. Sklypas 50x160. Kaina $13.900.

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

J. KUDABA, namų telefonas RU 3-2105
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimta ir sąžiningą patarimą.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

SPORTAS
— po 3.5 t., Rutkauskas 3 t. Pirme
nybėse dalyvavo net 154 dalyviai.

Lituanikos II komanda laimėjo Či
kagos jaunių krepšinio pirmenybes, 
kurios buvo pravestos balandžio mėn. 
25 d. Antroje vietoje liko Neris. Viso 
dalyvavo 9 komandos.

Marquette parko vyrų krepšinio ly
gos pirmenybėse Aro krepšininkai už
ėmė II vietą. Meisterio vardą pelnė 
amerikiečių Blue Chips komanda. Dėl 
III vietos turi žaisti Lituanicos ir 
Korp! Neo Lituania penketukai. Iš 10 
pirmenybėse dalyvavusių komandų 4 
buvo lietuvių. Anksčiau Marquette 
parko pirmenybes yra du kartu laimė1 
ję Neries krepšininkai.

Lituanicos futbolo vienuolikė balan
džio mėn. 26 d. “National Soccer” ly
goje pasiekė ^trečiąją iš eilės pergalę. 
Ji nugalėjo St. Joseph, Mich., koman
dą 5:1 ir po 3 rungtynių turi 6 taškus, 
kas Lituanicai užtikrina I vietą lente
lėje. Rezervinė komanda įveikė St. Jo
seph rezervą 2:1 ir turi 4 taškus iš 3 
rungtynių. E. š.

AUŠROS ŽINIOS
Lauko teniso treniruotėms yra gau

tos aikštelės Dufferin parke (prie 
Dufferin Plazos). Treniruotės vyks 
trečiadieniais aikštelėse nr. 1 ir nr. 2 
ir penktadieniais aikštelėje nr. 1. No
rį treniruotis lauko tenise, prašomi 
kreiptis į sekcijos vadovę Daną Au- 
gaitytę, tel. RO 2-5520.

šį savaitgalį Klevelande įvykstančio
se Š. Amerikos pabaltiečių krepšinio 
ir stalo teniso olimpinėse pirmenybė
se, latviams nesudarius moterų krep
šinio rinktinės, moterų krepšinio rung
tynių nebus.

Praėjusį savaitgalį buvo pagerbti 
Toronto Church lygos nugalėtojai, 
tarp jų ir Aušros “midget” komandos 
žaidėjai: R. Tamulionis, A. Puzeris, 
G. Strumila, P. Genys, A. Stirbys, R. 
Siukšteris, A. Puteri's, A. Kryžanaus- 
kas ir A. Liorentas bei komandos tre
neris Jonas Mickevičius. Church ly
gos “midget” klasės čempijonatą Auš
ra išsikovojo jau 3 katrus.

Gegužės 16 d. Aušros jaunių krepši
nio komanda vyksta į Kennebunkport, 
Maine., dalyvauti gimnazijos dainų ir 
sporto šventėje.

Sportas Lietuvoje
Vilniaus Sportas nr. 45 rašo: “Tbi

lisyje pasibaigė Tarybų Sąjungos stip
riausiųjų šiuolaikinės penkiakovės 
meistrų turnyras. Tarp 47 dalyvių ja
me startavo ir du mūsų respublikos 
dinamiečiai — vilnietis A. špokas bei 
kaunietis J. Rapalys. Skubėdami į 
Gruzijos sostinę, mūsų penkiakovinin- 
kai nutarė pasinaudoti greičiausia su
sisiekimo priemone — lėktuvu. Deja, 
laiku atvykti jiems nepasisekė. Lėk
tuvas pavėlavo kone dvi dienas.”

Lietuvos šachmatų pirmenybėse po 
trijų ratų pirmavo V. Mikėnas 3 iš 3, 
A. Česnauskas ir L. Ambrasaitis 2 iš 
3. Už nesportišką elgesį iš turnyro pa
šalintas L. Vainauskas.

Lietuvos futbolo pirmenybėms ko
mandos jau pradėjo pasiruošimus 
draugiškais susitikimais. Kaikurių 
rungtynių pasekmės: Mažeikiai — 
Šiaulių Statybininkas 0:1, Kauno At
letas — Alytaus Dainava 1:1, Radvi
liškis — Šiaulių Elnias 3:1 ir 0:1.

K. B.

TORONTO' PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už padarytą 

staigmeną mūsų vedybinio gyvenimo 
proga, už tokią gražią ir vertingą do
vaną ir gėles. Ypatingai dėkojame ren-

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Jūrų skautijos vadas jjs. H. Ste- 

paitis ŠJm. balandžio mėn. 25-26 d. 
lankėsi Bostone, kur vyko Nemuno 
tunto metinė šventė.

— Jūrų skautų skyriaus vedėjui 
j.vjs. L. Knopfmileriui išvykus ilges
nių atostogų, ji pavaduoja Jūrų Skau
tijos vadijos reikalų vedėjas js. E. 
Vengianskas.

— S.m. balandžio 19 d. Neringos 
tuntas minėjo Šv. Jurgio dieną. Tun
tui išsirikiavus ir perskaičius įsaky
mus, vyko įžodis, kurį davė 7 jaun. 
jūrų skautai ir viena jaun. jūrų skau
tė: Birutė Varneckaitė, Algis Janu
šauskas, Arūnas Mašalas, Arvydas 
Senkus, Gintautas Varneckas, Riman
tas Žalnieriūnas ir Andrius Rasiulis. 
Tai buvo iškilminga valanda jaunie
siems, kurie prie vėliavos savo tėve
lių ir vadovų akyvaizdoje pasižadėjo 
būti ištikimais Dievui ir tėvynei, kas
dien padaryti gerą darbelį, mylėti ar
timus ir nepamiršti jūros. Uždėjus 
kaklaraiščius, tėveliai ir vadovai užri
šo atitinkamus mazgelius.

Jūrų Skautijos vado įsakymu, Inka
ro žymeniu buvo apdovanoti du ilga
mečiai rėmėjai: tėvų komiteto pirmi
ninkas dr. M. Anysas ir žinomas bu
riuotojas inž. B. Buntinas.

Sekė įdomus pašnekesys, kuris bu
vo pritaikytas tai dienai — apie asme
nybės tobulinimą.

Susėdus prie stalų arbatėlei, kalbė
jo Jūrų Skautijos vadas j.s. H. Ste- 
paitis, tunto dvasios vadovas T. Rafa- 
elis Šakalys, OFM. Tėvų kom-to pirm, 
dr. M. Anysas papasakojo savo atsi
minimus iš nuotykių karo laivyne I 
D. kare. Buvęs vyr. skautininkas v.s. 
St. Kairys prisiminė, kaip Toronto jū
rų skautai pirmą kartą lietuvių skautų 
gyvavimo laikotarpyje buvo atplaukę 
su savo jachta į pasaulinę džiambore.

Pasirodymams vadovavo v.v. J. Kup
revičius, o dainas, pritariant pianinu 
v.s. St. Kairiui, pravedė j.v.s. V. Ša
rūnas. Tenka pasidžiaugti, kad į suei
gą atsilankė gražus tėvų ir rėmėjų 
būrelis — dėkui jiems.

— Į trečią patyrimo laipsnį išlaikė 
Algis Sapijonis, Rimantas Grigas, Ra
mūnas Tamulionis ir Juozas Jaseliū- 
nas.

Statybos leidimų Metropolinia
me Toronte per š.m. pirmus tris 
mėn. išduota už rekordinę sumą 
— $60.129.415; už $40 mil. ver
tės leidimu dar ruošiama.

Ateitininkų žinios
VYR. IR JAUNESNIEJI MOKSLEI

VIAI praėjusį sekmadienį turėjo išvy
ką Hamiltono ateitininkų šventėn. Au
tobusu vyko 52 ateitininkai ir visi gai
lėjosi, kad tas Hamiltonas per arti 
Toronto. Dar liko daug neišdainuotų 
dainų! Prisiminta visos stovyklose dai
nuotos dainos. Tarp visų lietuviškų 
dainų įsiterpdavo ir garsiųjų “Beat
ties” “Yeh, Yeh, Yeh”. Lietuviškos 
dainos betgi vyravo ir jaunimas visa 
išvyka liko sužavėtas. Ačiū hamilto- 
niškiams už gražų priėmimą!

ATEITININKŲ STOVYKLOS dva
sios vadu šiemet sutiko būti jėzuitas iš 
Čikagos kun. G. Kijauskas. Jis yra vi
sos moksleivių sąjungos dvasios va
das. Stovykla bus nuo liepos 19 iki 
rugpjūčio 1 d.

TORONTO LITUANISTINĖS MO
KYKLOS 10-tą skyrių šiais metais bai
gė 4 vyr. moksleiviai: A. Bašinskas, 
J. Kvederys, R. Petrauskas ir V. Va
liulis. Baigusius nuoširdžiai sveiki
name!

PASKUTINIS SUSIRINKIMAS 
mokslo metų užbaigimui įvyks šešta
dienį, gegužės 30 d. Susirinkimas bus 
bendras jaun. ir vyr. moksleiviams. 
Norima pasikviesti ir tėvelius.

KUOPOS PIRMININKAS Edv. Puo
džiukas ruošiasi 13-to skyriaus egza
minams. Pirmininko pareigas dabar 
eina Algis Puteris.

FEDERACIJOS VADAS dr. J. Gir
nius rašo “Pirmyn Jaunime” red. A. 
Bušinskaitei: “Gavau ir perskaičiau 
Jūsų redaguotą Toronto at-kų moks
leivių laikraštėlio “PJ” š.m. pirmąjį 
numerį. Tikrai juo džiaugiuosi.. .n

ATEITININKŲ STOVYKLA — nuo 
liepos 18 iki rugpj. 1 d. Priimami 12 - 
18 m. berniukai ir mergaitės.

Lietuvių studentų 
žinios

R. JUKNEVIČIUS IR R. ASTRAUS
KAS, kurie dalyvavo meno parodoje 
stipendijoms gauti, iš 300 jaunuolių 
buvo įvertinti pirmomis premijomis. 
Jiems pasiūlytos stipendijos tęsti stu- 
djas Arts College.

R. Juknevičius dar reiškiasi muzi
koje — groja pučiamaisiais instru
mentais ir priklauso orkestrui, kuris 
dažnai groja per jaunimo šokius Pri
sikėlimo parapijoje.

DEPARTAMENTAS UNIVERSITE- 
TO REIKALAMS — Department of 
University Affairs — jau pradėjo vei- 
ti prie Ontario prov. valdžios. Jis 
stengiasi surasti vietas visiems, ku
rie baigia gimnazijas ir nori tęsti 
mokslą. Baigimo pažymių minimumo 
vidurkis nuo 65 bus mažinamas iki 60 
ar dar žemiau, kai bus pakankamai 
vietos visuose universitetuose. Dabar 
apie 9-10 tūkstančių abiturientų nepa
tenka į universitetus ne dėl “žemų 
pažymių”, bet dėlto, kad nėra visiems 
vietos. Naujasis departamentas parū
pins lėšas universitetams ir taipogi 
sudarys sąlygas gabiems studentams 
mokytis toliau. Tai gera naujiena vi
siems, kas nori siekti mokslų Kanado
je. Ontario prov. valdžia padengia be
veik 50% universitetų išlaidų, šiais 
metais ji un-tams davė virš $100 mil.

šiuo laiku mažiau kaip 15% jauni
mo lanko kolegijas, bet skaičius didė
ja ir artėja prie 20%. Dabar yra 75. 
000 studentu, o 1970 m. tikimasi tu
rėti 90100.000.

Socialinės pagalbos informaci
jos biuras veikia ketvirtadieniais 
nuo 7.30 v.v. iki 9.30 v.v. studen
tų būstinės patalpose, 997 Col
lege St. Tel. 534-5917. Informa
cijos teikiamos nemokamai socia
liniais, šeimos, jaunimo ir kitais 
klausimais.

NAUJA KOLEGIJA baigiama įreng
ti Scarboro priemiestyje prie Sv. Au
gustino teologinės kunigų seminarijos 
ir vadinsis “The CoUege of Arts”. Jau 
nuo ateinančio rugsėjo mėn. ji pradės 
darbą. Pastatyti Toronto arkivyskupi
jos lėšomis modernūs rūmai, kuriuose 
galės gyventi ir studijuoti 160 studen
tų. Bus priimami mokiniai, baigę XII 
arba XHI skyrių bent su 60% pažy
miu. Pilnas kursas — 3 arba 4 metai. 
Norintieji pereiti į teologinę semina
riją, galės tai lengvai padaryti. Parašy
mus įstoti kolegijon galima paduoti ir 
nelaukiant gimnazijos egzaminų re
zultatų šiuo adresu: Rev. W. B. Kerr, 
B.A., Rector, CoUege of Arts, Kings
ton Rd., Scarboro, Ont.

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką p.p. J. Z. 
Radvilams, J. Pąuriui ir K. A. Smols- 
kiams, lankiusiems mane sunkios li
gos ir operacijos metu, o taip pat už 
gėles ir dovanas.

Atsiprašau už įvykusį neapsižiūrė
jimą ir praleidimą padėkoje “Tž” nr. 
17, IV. 23 d. B. Simonaitis

Lietuvių skautų veikla
Į ŠIŲ METŲ SKAUTŲ-CIŲ STO

VYKLĄ važiuoja tik skautai-tės ir jų 
kandidatai, kurie privalės klausyti sto
vyklos vadovybės ir vykdyti jos nusta
tytą programą, šiuo laiku išdalyti vie
netų vadovams stovyklos registracijos 
blankai, kurie turi būti įteikti skautų- 
čių tėvams. Tėvai prašomi blankus už
pildyti, pasirašyti ir iki birželio 1 d. 
grąžinti tunto adjutantams pridedant 
$1.50 registracijos mokestį, kuris bus 
panaudotas draudimui.

RAMBYNO TUNTE tebevyksta kon
kursas tarp draugovių.

GEGUŽĖS 24 D. Šatrijos tuntas Pri
sikėlimo par. salėje ruošia parengimą. 
Pakviestas ir Rambyno tuntas.

Šį SAVAITGALĮ DLK Mindaugo 
draugovė važiuoja iškylauti į Romu
vą. Per ilgąjį savaitgalį važiuos sk. 
vyčiai ir sk. vyčiai kandidatai. Ke
liams pradžiūvus Romuvoje pradeda 
atgyti judėjimas.

TĖVŲ RĖMĖJŲ RENGTAS POBŪ
VIS bal. 26 d. Prisikėlimo par. salėje 
praėjo su dideliu pasisekimu. Dėkoja
me programos dalyviams — muz. D. 
Skrinskaitei, sol. J. Sriubiškienei, R. 
Merkelytei, St. Kairiui, St. Ramanaus
kui ir tėvų-rėmėjų komitetui už taip 
šauniai pravestą bei tiek darbo parei
kalavusį pobūvi.

“ROMUVOS” STOVYKLOS užbaigi
mo vajus įžengė į ketvirtą savaitę. 
Visuomenei dėkojame už nuoširdžias 
aukas. Skelbiam ketvirtą aukotojų są
rašą: $120 adv. G. Ben.; $100: dr. J. 
Urbaitis, dr. J. Sungaila; S50: Turner 
& Porter Funeral Home, Čikagos sese
rijos Aušros Vartų tuntas; $25: M. 
Meškauskas, dr. P. Morkis, adv. M. 
Hlinka, Ryan & Odette Funeral Home,
J. Usvaltas, P. Butėnas, P. Čeponis, A. 
Alonderis, A. Baltrūnas, V. Šarūnas, 
V. Vasis, J. Skrebutėnas, L. Abromai
tis, A. Tamulaitis, A. Klupšas, A. Ka
lendra; $20: C. Pšezdzeckis; $15: J. 
Dičpetris, P. Bakšys, A. Garbenis; 
$10: S. Kudaba, dr. J. Vingilis, dr. A. 
Dičpinigaitis, A. Ramanauskas, adv. 
Freedman, adv. Neiman, P. Lelis, A.
K. Rusinai, J. Sližys, J. Pilypavičius, 
J. Plioplys, S. Krasauskas, dr. C. Ku
ras; P. Žulys, V. Tamulaitis, S. Girdzi
jauskas, dr. P. Vytė, V. Macas, dr. K. 
Phillips, dr. J. McCollum, dr. C. Know
lton, dr. F. Lazenby, dr. R. Curkows- 
kyj, dr. F. Giardine, dr. W. Jone, 
dr. W. Metzler ir dr. J. Gollom; $5: 
P. Barauskas, S. Daugėla, Br. Gali
nienė, Z. Girdauskas, P. Gorys, M. 
Jankus, F. Jonaitis, J. Kizas, E. Krikš
čiūnas, P. Kripas, V. Kobelskis, J. 
Maurukas, A. Medelis, S. Paciūnas, 
E. Punkrys, J. Račkauskas, J. Riauba, 
S. Rukša, A. Šalkauskis, K. Tyla, B. 
Vaitiekūnas, A. Zarembaitė, dr. E. 
Zubrienė, J. Stanaitis.

KANADOS RAJONO VADEIVA v.s. 
V. Skrinskas, viešėdamas Čikagoje, 
lankėsi pas LSS pirmijos pirm. s. Kor- 
zaną ir brolijos vyr. skaut. j.s. Br.

Nekatalikai kalba katalikams
Toronte, Holy Rosary katalikų 

parapijos salėje sekmadienių va
karais vyksta “Tarpusavio susi
pratimo” paskaitų ciklas. Iki šiol 
kalbėjo: Toronto katalikų arki- 
vysk. P. F. Pocock, redaktorius, 
dr. A.D. Forrest (United Church), 
dr. R. Cameron (presbiterinin- 
kas) ir rabinas dr. S. Rosenberg. 
Kalbėtojų eilėje dar yra angliko
nų vysk. F. H. Wilkinson ir Tėv. 
paulistas J. B. Sheerin, CSP.

Savo paskaitoje įdomių minčių 
iškėlė dr. Forrest pareikšdamas, 
kad protestantams ir katalikams 
reiktų iš naujo peržiūrėti savo is
torijos vadovėlius ir juos perra
šant jieškoti tiesos, o ne savęs pa
teisinimo. Jis pabrėžė, kad jų 
bendruomenė yra visuomet pasi
ryžusi dėl didesnės vienybės įsi
jungiant į kitą. Pasidžiaugęs vi
sų geromis intencijomis, jis pri
minė, kad kaikurios katalikų 
skelbiamos tiesos, bent taip kaip 
daugelio protestantų šiuo metu 
suprantamos, yra nepriimtinos.

Gataveckams ir A. P. Bridickams, o 
taip pat visiems prisidėjusiems prie 
šio parengimo: p.p. Poškams, A. J. Ur- 
kiams, S. J. Zaviams, O. J. Demantavi- 
čiams, p.p. žeikams, A. J. Venslovai- 
ėiams, M. J. Vaškeviėiams, M. S. 
Kniukštams, O. J. Gataveckams, G. 
Kaknevičienei, L. Baleišiui, S. Kaly
čiui, J. Zakevjčiui, Em. Greitaitienei, 
J. Šulcui, M. Karasiejienei, S. Valiu
kevičiūtei. Taip pat dėkojame ir kun. 
J. Staškevičiui už dalyvavimą. Dar 
kartą lietuviškas ačiū visiems!

M. J. Sefleriai

Fort William, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas įvyks 

gegužės 16 d., šeštadienį, 7 v.v. Fort 
William Prosvita salėje Simpson St., 
kino “Lake Theatre” užpakaly. Prašo
ma susirinkti punktualiai. Susirinkime 
aptarus svarbius reikalus, seks Moti
nos Dienos minėjimas. Nuo 9 iki 12 
vai. gros puikus italų orkestras. Įėji
mo premija ir kitos įvairenybės. La
bai prašytume pakviesti kuo daugiau 
šveičiu iš savo draugų arpo. E. J.

Englewood Cliffs. — Prentice 
Hall leidykla planuoja išleisti 
studiją “Strangers Next Door”, 
nagrinėjančią rasinius, etninius 
ir religinius skirtumus JAV. Cor
nell un-to sociologai ruošė šią 
studiją 8 metus.

Juodelį. Kalbėjosi visais S. S-gos vei
kimo klausimais, kurie liečia Kanados 
rajoną ir “Romuvos” stovyklą. Tiek 
pirmijos pirm., tiek vyr. skautininkas 
stebėjosi Kanados vadovų ir tėvų ko
miteto sugebėjimu stovyklavietę nu
pirkti ir ją įrengti. Jie palinkėjo ir 
toliau ta pačia energija vykdyti užsi
motus darbus, pažadėdami visokią pa
ramą ir pagalbą. Vyr. skaut. j.s. Br. 
Juodelis surinko $207 stovykl. fondui. 
Nuoširdžiai dėkojame, nes žinome, 
kad jis yra užimtas kitais vadovavimo 
brolijai darbais.

RAMBYNO TUNTO skautai, ypač 
vilkiukai ir jų vadovai, nuoširdžiai dė
kingi: visų 3-jų parap. klebonams už 
leidimą pravesti Obuolių Dieną prie 
jų bažnyčių; visuomene — už gausią 
paramą; še tad. m-klos vedėjui J. And
ruliui — visų skautų atleidimą nuo 
pamokų; visiems tėveliams ir mamy
tėms ne tik už išleidimą vaikų Obuolių 
Dienai, bet ir už tiesioginį prisidė
jimą prie pravedimo.

IŠKILMINGAS ŠV. JURGIO MINĖ
JIMAS Hamiltone buvo pradėtas pa
maldomis ir “Libera” už žuvusius 
skautus-tes Lietuvoje ir tremtyje. Po 
pamaldų tėvai-rėmėjai visus pavaiši
no dešrelėmis ir kavute, o po to sekė 
iškilminga sueiga, kurią pravedė Ne
muno tunto adj. sk.v.v.sL Tumaitis. 
Per įsakymus pravesta ir davė įžodį 
keletas skaučių ir skautų. Įspūdin
giausias buvo skautininko įžodis, ku
rį, pirmijos pakėlimu, davė sk.v.v.sl. 
J. Karasiejus. Įžodį pravedė vadeiva 
v.s. V. Skrinskas, kartu perduodamas 
pirmijos ir vyr. skautininko sveikini
mus. Sveikino taipogi mons. dr. J. Ta
darauskas, s. E. Šakienė. Sueigoje be 
Hamiltono dalyvavo skautų iš Toron
to, ir St. Catharines. Sueigą užbaigus 
Tautos himnu, pradėtos vaišės — ar
batėlė. Po to įvyko šokiai, o vadovai 
ir tėvų-rėmėjų kom-tas aptarė stovyk
los reikalus.

HAMILTONO AV PAR. kleb. mons. 
dr. J. Tadarauskas, pr. metais stov. 
fondui aukojęs $250, dabar vėl paau
kojo $250. Tėvai-rėmėjai jau pasižadė
jo pastatyti 10-čiai palapinių grindis, 
o ateityje žada pastatyti ir vieną pa
statą vilkiukams. Monsinjorui ir tė- 
vams-rėmėjams stov. f-do v-ba nuošir
džiai dėkoja.

NUO LIEPOS 11 iki 18 d. — vado- 
vų-vių stovykla, o nuo 18 iki rugpjūčio 
2 d. visų skautų-cių įvairaus amžiaus 
stovykla. Patartina jau dabar įsigyti 
lovutes ir kt. stovyklavimui reikalin
gas priemones. Registracijos lapai jau 
išdalinti vietovių vadovams; juos at
spausdino ps. R. Žilinskienė, pasinau
dodama ev. Vilties parap. spausdinimo 
priemonėmis. Nuoširdus ačiū!

JAUN. SKAUČIŲ “Rūtos” d-govės 
margučių marginimo konkursą laimė
jo jaun. skautės: Iv. — R. šapočki- 
naitė, II v. — I. Baltaduonytė ir III v. 
— A. Senkevičiūtė.

Rabinas dr. Rosenberg iki šiol 
buvo bene pats įdomiausias kal
bėtojas. Jisai pareiškė, kad jeigu 
krikščionys nesistengs pažinti ju
daizmo, tai ir jų krikščionybė ne
turės didelės vertės, nes pagaliau 
krikščionybė yra susijusi su ju
daizmu, iš kurio kilo “Naujoji Je
ruzalė”. Jis pripažino, kad žydai 
irgi, vedami nepasitikėjimo, iki 
šiol nesistengė tinkamai pažinti 
ir suprasti krikščionybės, šiame 
amžiuje jis matąs didelį žmonių 
supasaulėjimą ir manąs, kad šio 
momento užduotis — būti Dievo 
pusėje. Jis labai išgyrė kard. Beą, 
pareikšdamas, kad, jei žydų klau
simas ir nebuvo santaryboje taip 
pastatytas, kaip kaikurie rabinai 
pageidautų, tai jau pats faktas, 
kad šis klausimas buvo iškeltas, 
daug ką pasako. Kalbėdamas apie 
padėti Toronte, jis pasidžiaugė 
krikščionių ekumenine dvasia šia
me mieste ir apgailestavo, kad 
šio miesto žydai yra vieni konser
vatyviausių ir nepalankiausių 
šiam sąjūdžiui. K. J. S.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
JANE — BLOOR, $2.000 įmokėti, 

6 kambarių mūrinis* namas, 
alyvos šildymas, garažas. 10 
metų atvira skola.

INDIAN RD. — BLOOR, $2.500 
įmokėti ir viena atvira sko
la 10-čiai metų, 10 kambarių 
per du augštus atskiras mū
rinis dupleksas, prašoma kai
na $18.3000, parduos už ma
žiau.

QUEBEC AVE. — BLOOR, $3.000 
įmokėti. 9 kambarių per du 
augštus atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, 2 virtuvės, kvadratinis 
planas. <

RUSHOLMĖ RD. — COLLEGE, 
apie $4.000 įmokėti, puikus 
10 didelių kambarių atskiras 
mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, 5 kambariai ir 
vonia pirmame augšte.

BABY POINT — $4.000 įmokėti, 
visai naujas 6 kambarių atvi
ras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

KINGSWAY, apie $5.000. įmokėti, 
5 kambarių atskiras mūrinis 
bungalas, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, gražus kiemas.

JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 
7 kambarių atskiras mūrinis 
namas, 2 modernios virtuvės, 
naujas alyvos šildymas, re
creation kambarys, garažas, 
didelis -kiemas, namas be 
skolų.

RUNNYMEDE — BLOOR, $6.000 
ar mažiau įmokėti, 10 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, garažas su plačiu įva
žiavimu, viena atvira skola 
balansui.

SWANSEA, apie $2.000 įmokėti, 7 
kambarių apynaujis atskiras 
mūrinis namas, užbaigtas re
creation kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
11 kambarių atskiras mūri
nis dupleksas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu. 
Viena atvira skola balansui.

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

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelĮ: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 

11.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

A. J. MORKIS
REAL ESTATE * MORTGAGE BROKER

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

$2.000 įmokėti, Queen • Lansdowne, 
6 kamb. namas, 2 virt., šilto van
dens šild., dvigubas garažas. Pra
šo $13.900.

$6.000 įmokėti, Royal York—West
way, 6 did. kamb. bungalas, poilsio 

kamb. plius mažas pusryčių kam
barys, pristatytas garažas, dide
lis sklypas, naujas rajonas. Pra
šo $22.300.

$10.900 pilna kaina, 6 kamb. mūr.
' namas, alyvos šild., garažas, 1 hi

poteka balansui. Įmokėti $1.000.
$5.000 įmokėti, Bloor — Quebec, 

10 kamb., atsk., mūr., namas, 2 
virt., 2 vonios, šilto vandens šil
dymas, garažas, 1 hipoteka bal.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) 5^-z % 
morgičius. Prašo $72.000. •

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE 
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernus 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti. Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

$3.000 įmokėti, Jane—Annette bun
galas, mūr., 5 kamb., moderni 
virtuvė, alyvos šild., alyvin. da
žais dažytas tinkas, garažas, vie
na hipoteka balansui.

$8.000 įmokėti, 14 kamb. tripleksas, 
mūrinis, šilto vandens šildymas, 
3 modem., virt ir vonios. $350 
mėn. pajamų, privatus įvažiavim., 
dvig. garažas. Prašoma kaina 
$31.000.

10 akru lygios, sausos žemės plo
tas, Miiton, Ont, prie pagrindinio 

kelio, arti Mil tono plytinės ir 401 
- 25 kelių. Pramatomas pramonės 
augimas. Prašoma kaina $7.500, 
įmokėti $2.500.
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviję, Estiję, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

Įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū

šies maistą iki 40 sv. 
Prašome reikalauti mūsų 

maisto katalogų.

BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

Lietuvių įstaiga

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. Tel. LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315. Ponia M. Venskėvičienė

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RAD1O-Hi-Fi 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 Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Aprašant mano diskusinį pranešimą 

Detroito žurnalistų skyriui (“Tėv. ž.” 
nr. 16), turbūt, iš įprasto geros va
lios įsibėgėjimo pagerbiant svečius, 
man buvo priskirti neturėti titulai:

1. aš niekad nesu buvęs “Vakarų” 
laikraščio redaktorium ir

2. dabar studijuoju ne inžineriją, 
bet tik lankau kuklius IBM kursus.

Su tikra pagarba
Henrikas Žemelis

Rochester, N.Y.

TORONTO CENTRINĖJE 
BIBLIOTEKOJE

Pastebėsite, kad lietuviškų knygų 
lentyna svetimų kalbų skyriuje yra 
neturtinga. Matyt, čia trūksta tiek 
knygų davėjų, tiek skaitytojų. Todėl 
peržiūrėkite savo knygų lentynas na
mie ir atiduokite skaityklon mažai 
naudojamas knygas, ypač mokslinius 
ir vertingus literatūrinius veikalus, 
kurių nedaug yra išeivijoje.

Bibliotekoje galite aptikti retų, įdo
mių knygų. Viena tokių yra Ballan- 
tyne “Pirmos pamokos sanskrito gra
matikoje”, išleista Kalifornijoje 1941 
m. J. R. Ballantyne buvo biblioteki
ninkas. Kiekvienam kalbų mėgėjui 
įdomus veikalas, čia pamatysite sans
krito prokalbės ryšį ne tik su lietuvių 
kalba, bet ir su kitomis Europos kal
bomis. Kai tuo tarpu sanskrito grama
tikos struktūra daugeliu atvejų pana
ši į lietuvišką, jos žodynas, balsių ir 
priebalsių kombinacijos bei visas al
fabetas turi gausybę mūsų kalboje ne
žinomų lyčių. Tačiau nėra abejonės, 
kad mūsų kalbininkams sanskrito pa
žinimas yra būtinas, čia išlikusios se
novinės mūsų kalbos šaknys, aptinka
mi mūsų kalboje vartojami seniausi 
žodžiai, kurių prasmė yra neabejoti
na: žyvata, lobis, degti, buvoti, dar
nia, ašva (ašvienis), bukta, pati ir dau
gelis kitų. Įdomu, kad kaikurių žodžių 
prasmė yra priešinga mūsų kalboje 
vartojamų žodžių prasmei. “Pati” reiš
kia “viešpats, ponas”. Mūsų “vyzdžiui” 
artimas žodis “vidya” — žiniją. Alfa
betas “Devaganari” raidyno visiškai 
skirtingas nuo lotynų alfabeto; viena 
raidė gali reikšti įvairius garsų jun
ginius.

Literatūros mėgėjas bibliotekoje 
ras ir “Sanskrito literatūros istoriją”, 
kurioje yra gausybė atpažintinų sim
bolių bei pasakojimų, būtinų mūsų se
novės istorijos aiškintojams. S. B.

GERB. p. REDAKTORIAU,
Gyvenimo kelias, atskyręs mane nuo 

lietuvių kolonijų, labai pradeda mane 
vesti ir nuo lietuvybės. “TŽ” yra pa
grindinis siūlas, kuris mane vis riša į 
savo tautiečių tarpą.

Atsiunčia $10 kaip rėmėjas.

Jūsų V. Kvedaras, D.DJS., North Bay

AD ASTRA

Toronto Bloor gatvės pašalės Lothi
an Mews prekyvietėje yra maža dai
lės galerija, išlaikoma Canadian High 
Art Foundation, kuri puoselėja dailę 
augstesniųjų mokyklų mokinių tarpe. 
Galerijoje šiuo metu vyksta parodėlė 
pavadinta “Ronald and Romuald”. Tai 
aštuoniolikmečiai Vokietijoje gimę lie
tuviai — Humbercrest Collegiate mo
kinys Ronaldas Astrauskas ir Romu
aldas Juknevičius, lankąs Bloor Col
legiate.

Abudu, atrodo, yra labai nuoširdūs 
dailės mėgėjai ir savęs išsakymo bū^ 
do jieškotojai — jie imasi įvairiausių 
technikų ir priemonių — piešia, tapo, 
lipdo — realistiškai, abstrakčiai, ku- 
bistiškai ir taip toilau. Deja, visa tai 
tuo tarpu lieka perdaug primityvu, 
nes tiek Ronaldas tiek Romualdas yra 
grynai savamoksliai, neturėję progos 
būti tinkamiau palavinti. Apgailėtina, 
nes abu meninio talento žymių be 
abejonės turi. Kodėl taip yra, paaiš
kina Juknevičiaus viešas pasisakymas, 
kad jis norėjęs mokykloje imti dailės 
kursą, tačiau artimieji tam pasiprieši
no, kadangi menininkai turį vargingą 
gyvenimą. Kaip tai nelemtai tipinga 
lietuvių išeivių materialistinė pažiūra 
beatodairiškai stumianti savo vaikus 
į “praktiškas profesijas”. Taip turime 
inžinierius, kuriems daug mieliau būtų 
smuikuoti, ir prigimties poetus, prak
tiškai apsidraudusius gydytojavimu. 
Žmogiškas nuostolis patiems, kūrybi
nis nuostolis mūsų tautai ir gyvena
majam kraštui.

Norėtume tikėti, kad Ronaldas ir 
Romualdas dailei atsiduos visa širdi
mi, kol dar nevėlu. Jiems, gal būt, 
skirta būti daugiau negu sekmadieni
niais drobių gadintojais saugių profe
sijų patogumuose — tiktai vargu ar 
ramybėje. P. Alba

Kas darytina gegužės mėnesį
V. ŽIEMYS-ŽEMECKAS

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. Uzbalis

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

KAZYS VASILIAUSKAS su šeima, 
gyvenąs Cicero lietuvių kolonijoje, 
yar pakėlęs sparnus grįžti Į savo Tė
vynę, kurią jis paliko traukiantis nuo 
Raudonosios Armijos II-jo pasaulinio 
karo metu.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi- I 
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal.

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE, (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

VIENA PREKĖ, kuri gimė okupuo
toje Lietuvoje, o Amerikoje buvo tik 
padauginta, tai “Pilėnų” operos albu
mas, šiomis dienomis pasiekęs Čikagą.

Ši pirmoji lietuvių pilna opera 
plokštelėse yra išleista Eurotone bend
rovės Niujorke. “Pilėnų” opera, su
kurta talentingo kompozitoriaus Vy
tauto Klovos (tekstas J. Mackonio), 
vaizduoja senųjų laikų lietuvių kovas 
prieš kryžiuočius.

“Pilėnų” operoje dainuoja patys žy
miausi šių dienų okup. Lietuvos solis
tai: J. Stasiūnas, E. Saulečiūtė, M. 
Aleškevičiūtė, Z. Tervydis, V. Adam- 
kevičius, A. Lietuvninkas, Z. Paulaus
kas ir kiti. Operą pastatė Vilniaus tau
tinė opera; dirigentas I. Akermanas.

Visa opera yra įrašyta trijose ilgo 
grojimo plokštelėse, kurių grojimas 
užtrunka virš 2 valandų. Albume taip 
pat yra įlipintas ir operos turinys 
anglų kalboje. Viršelis papuoštas gra
žia, spalvota nuotrauka iš šios operos 
sceninio pastatymo.

EDVARDAS ŠULAITIS

pasirodęs Čikagoje, tai “Muzikos Ži
nios”, leidžiamos Amerikos Lietuvių 
R. Kat. Vargonininkų Sąjungos. Prieš 
kelias savaites pasirodė naujas šio lei
dinio numeris {dar-už 1963 metus).

“Muzikos Žinios”, galima sakyti, 
yra vieno žmogaus — J. Kreivėno 
“kūrinys”: jis yra žurnalo redaktorius, 
paskutiniame numeryje jis prirašė 
daugiau negu pusę medžiagos, pats 
perrašo mašinėle tekstą, pats nuveža 
į spaustuvę ir t.t. Be J. Kreivėno, ku
ris yra muzikas, mokytojas, visuome
nininkas, laikraštininkas, o Ameriko
je pragy venimą pelno' kaip banko va
lytojas, vargu ar šis simpatiškas žur
nalas išvystų dienos šviesą.

“Muzikos Žinios” yra įdomios ne tik 
muzikos specialistui, bet ir šiaip eili
niam žmogui, šalia muzikinių kūrinių 
talpinami ir populiaria kalba parašyti 
straipsniai.

Gegužės mėn. pražysta daugy
bė krūmelių bei medžių ir svogū
ninės gėlės. Pavasariniai žiedai 
yra visuomet patys skaisčiausi ir 
labiausiai laukiami, šiuo metu ir 
vejelės žolė tampa žalio aksomo 
fonu žydintiem augalam.

Su sodelio grožiu pagausėja ir 
darbai jame. Paprastai šiuo me
tu visokios rūšies žemė būna pa
kankamai pradžiuvusi ir žemės 
purenimą gėlynų bei dekoratyvi
nių krūmelių eželėse reikia būti
nai atlikti kas dvi savaites. Kartu 
su žemės purenimu galima surišti 
ir kovą su piktžolėmis. Šaknimis 
besidauginančios piktžolės, k.a. 
varputis, dabar yra lengva išrau
ti, nes žiemos šaltis jį yra išjudi
nęs iš gilesnio žemės sluogsnio. 
Su vienu kauptuko smūgiu ar 
kultivatoriaus patraukimu galima 
sunaikinti šimtus dygstančių pikt
žolių. Leidus joms įsigalėti, , reik
tų panaudoti valandas darbo jų 
pašalinimui. Taigi, kovoti su pikt
žolėmis, kai jos silpnos, yra leng
viau ir ekonomiškiau. Dažnas pu
renimas yra lygus patręšimui.

Taip pat šiuo metu yra patarti
na naikinti plačialapes piktžoles, 
k.a. pienes, traukučius ir pan., 
nes tuo išvengiama jų sėklų pri
nokimo. Tiesa, šiuo metu piktžo
lės iš vejelės gali būti pašalina
mos tik rankiniais įrankiais. Che
mikalai padeda tik orui labai atši
lus ir piktžolėms pradėjus labai 
stipriai augti, Chemikalai, kaip 
Niagara 2, 4-D, tikrai gerai vei
kia.

Daugumoje sodelių tik gegužės 
mėn. pradedama pjauti žolė veje
lėje. Pjauti trumpai nes oras dar 
neperkarštas ir pavėsis šaknims 
nėra taip svarbus, gi trumpesnė 
žolė daug gražiau atrodo. Karš
čiams užėjus, reikia kirpti bent 2 
colių augščio. Tuo būdu bus su
teiktas šaknims pavėsis ir apsau
gota žemė nuo pergreito vandens 
išgaravimo.

Vienas pačių svarbiausių darbų 
gegužės mėn. — augalų sodini
mas. Sodinimo darbas turi būti 
atliekamas kruopščiausiai, nes 
paprastai augalai iš medelyno 
brangiai kainuoja. Netinkamu so
dinimu juos galima labai lengvai 
prarasti arba žiauriai sukrėsti jų 
ateities klestėjimą ir groži. Sodi
nimo taisyklės yra gana papras
tos, bet jų reikia griežtai laikytis. 
Visų pirma duobė augalui turi 
būti iškasama žymiai didesnė, ne
gu sodinamo augalo šaknų skers
muo. Gylis tik tokis, kad būtų 
lengvai galima padengti šaknis 
tokiame augštyje, kaip kad augo 
medelyne. Duobę .iškasus, jos 
dugne padaryti kauburėli ir ant 
jo pastačius augalą, šaknis vieno
dai į visas puses paskleisti ir pa
dengti puvėsinga lengva žeme. Po 
to žemę reikia stipriai kojomis 
suslėgti, kad būtų geras sąryšis 
tarp žemės ir šaknų ir tuomet ge
rai palaistyti. Vandeniui tik susi- 
gėrus galutinai duobę padengti 
paliekant tik mažą lėkštės pavi-

dalo įdubimą. Niekuomet nepaso
dinti pergiliai, nes pergiliai esan
čios šaknys negauna pakankamai 
oro ir užtrokšta, o su tuo augalas 
miršta. Geriau jau peraugštai, ne
gu pergiliai.

Gegužės mėnuo yra paskutinis 
sodinimui žydinčių krūmelių bei 
kitų lapuočių augalų, kai tuo tar
pu nuolat žaliuojantys augalai ga
li būti sodinami ir vėliau, nors ir 
jiems šis mėnuo yra pats tinka
miausias.

Taip pat daugmetės gėlės turi 
būti sodinamos gegužės mėn. pra
džioje, o kanos ir jurginai — ant
roje gegužės pusėje. Vasarinės 
gėlės bei palergonijos neturi būti 
sodinamos prieš gegužės 24 d., 
nes šalnos pietinėje Ontario da
lyje nesibaigia prieš augščiau mi
nėtą datą. Daugeliui gal nežino
ma, kad šiuo metu galima sodinti 
gražiąsias lelijas vasaros žiedams. 
Iš jų būtų sekančios veislės: kara
liškoji lelija—lilium regale; auk
sinė lelija — lilium auratum.

Šiais laikais medelynuose yra 
be galo daug vertingų žydinčių 
krūmelių, medžių ir amžinai ža
liuojančiųjų. Iš vertingiausiųjų 
norėčiau paminėti: . žydinčioj! 
obelaitė — malus almey, purpuri
nio raudonumo; žydinčioj! slyvai
tė — prunus cistena, tamsiai rau
doni lapai, balti žiedai; verkiantis 
karpytlapis berželis—betula pen- 
dula laciniata; ružavų uogų šer
mukšnis — sorbus hybrid-rowan
croft pink coral; žemukas persi
kas — peach - red haven, šis vai
sinis medelis gražiai žydi anksty
vą pavasarį, duoda puikius, ska
nius vaisius; kadangi yra žema
ūgis, tad jam kiekvienas sodelio 
mėgėjas gali atrasti laisvą kam
pelį.

Kompromisas
Ligonė Londone išreiškia savo 

paskutinį pageidaviirią. Ji norė
tų būti palaidota savo gimtajame 
Edinburghe; prašo yyrą, kad jis 
pažadėtų išpildyti jos paskutinį 
pageidavimą. Vyras spiriasi, nes 
kelionė į Škotiją tolima ir bran-

Taupyk ir skolinkis VIENAS RETESNIŲ LEIDINIŲ,

Ottawa. — Dominijos Statisti
kos Biuras praneša, kad kovo 
mėn. bedarbių skaičius buvo 11 
tūkst. žemesnis už pr. metų kovo 
mėn.

— Žinai, brangioji, man nepa
tinka tavo užsispyrimai. Tačiau 
aš siūlau kompromisą. Tuo tarpu 
būsi palaidota Londone, bet jei
gu tau, dėl kokių nors priežas
čių, nepatiks toji vieta, tai be jo
kiu tolimesnių diskusijų būsi nu
vežta į Edinburghą...

Retas atsitikimas
Sutikęs savo pažįstamą Jonas 

klausia:
— Ar šis automobilis tavo?
— Taip, bet tik laikas nuo lai

ko.
— Ką tai reiškia “laikas nuo 

laiko?”
— Mat, kai automobilis yra nu

plautas — jis yra mano žmonos; 
kai yra šventė arba balius — ma
no dukters; kai matai apie auto
mobilį būrį jauniklių — tai au
tomobilis sūnaus; kai reikia pa
taisyti ar pakeisti padangas — 
tuomet jau mano...

Stipriausias žmogus
— Kas buvo pasaulio istorijoje 

stipriausias žmogus? — klausia 
Petriukas.

— Tai bent klausimas, — atsa
ko vyresnysis broliukas. — Gi 
Mikalojus Kopernikas. Jis pajudi
no žemę ir sulaikė saulę ...

Kalendorius
Anglų rašytojas John Dryden, 

gyvenęs' 17 š., tiek daug skaityda
vo, kad tas erzindavo jo žmoną.

— Galimas dalykas, aš turė
čiau būti knyga, — sušuko jį kar
tą, pritrūkusi kantrybės, — tada 
tu nors retkarčiais manimi susi- 
domėtumei!

Dryden atsakė:
— Puiki mintis! Aš norėčiau, 

kad tu, mano brangioji, būtumei 
kalendoriumi. Tada juk kasmet 
turėčiau naują laidą ...

Parinko Pr. Al.

ar JŪSŲ automobilio

gerai išplanuotas?
SKAMBINKITE
P. BARAUSKUI -
RO 6-0811 arba 
RO 6-0832

49 Cameo Cres., TORONTO 9, Ont.

DR. E. ZUBRIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Toronto Lietuvių „
Kredito Kooperatyve PAKAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4¥2 % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atyežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
įsteigta 1945. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą.
Turinti Dept, of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

Dėmesio!•
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

Be muito
dovanos į Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitų dalykų.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintu vaisių.

AUGSTOS KOKYBĖS TĖKŠTI- 
LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

Pinigai į
Sov. Sąjungą

PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ.

Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už 
patarnavimą iki $35.00 — $3.50. 
Virš $35.00 — 10%.

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir t.t.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
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.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nno 10 vai. ryto 
iki 6 JO vai. vak. šeštadieniais nno 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

PARKDALE B/A SERVICE STATION 
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

GRAMERCY, N
US East 2Sth Street, #906, New York IS, N.Y.

VALAU FOTELIUS
m įvaikius kilimus.

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

Tel. MU 9-0598

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 & B TAILORS
A. Beresnevičius KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

A , ,K ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6195. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat. RO 9-4612 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 9-7132
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ŠV* JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Šį sekmadieni pagerbiame mo

tinas. Praėjusi sekm. pamaldų metu 
išdalytos šv. Mišių intencijos už moti
nas, šį sekmadienį surenkamos rinklia
vos metu.

— Gegužinės pamaldos nuo pirma
dienio iki penktadienio kas vakarą 
7.30 vaL Šį ketvirtadieni — šeštinės, 
Viešpaties dangun žengimo šventė. 
Ketvirtadienį 730 v.v. laikoma šv. Mi
šios.

— Pirmosios Komunijos vaikams iš-’ 
kilmės įvyks gegužės 24 d. šventei 
ruošti sudarytas specialus komitetas 
iš tėvų, kurių vaikai dalyvaus šventė
je: A. Misiūnas, R. Bražukienė, A. 
Jankaitienė, A. Rųsinienė ir B. Žio- 
bienė.

— Įspūdingai ir labai nuoširdžioje 
dvasioje praėjo parapijos komiteto su
ruoštas pobūvis ankstyvesnės emigra
cijos lietuviams pagerbti. Vaišėse da
lyvavo virš dviejų šimtų svečių. Tiek 
rengėjai, tiek svečiai pareiškė pagei
davimą ir ateityje daugiau suartėjimo 
pobūvių. Parapijos vadovybė dėkoja 
šeimininkių komitetui su jų vadove 
L. Krakauskiene, už gražiai suruoštas 
vaišes; dėkojama kalbėtojams: gen. 
konsului dr. J. Žmuidzinui ir Vincui 
Ramanauskui, dėkojama visiems sve
čiams už gausų atsilankymą. Pobūvis 
buvo bandomasis: gal būt, dėl techniš
kų kliūčių, kaikas neapsižiūrėta ir ne
pakviesta, už tai rengėjai atsiprašo. 
Atrodytų betgi, kad rengėjų pagrindi
nė užduotis sueiti į glaudesnį kontak
tą su visais Toronto lietuviais, yra pa
vykusi.

— Gerojo Ganytojo stovyklos pasta
tuose vykdomi pasirengimų darbai: šią 
savaitę dažomi pastatai ir bandoma 
vykdyti ankstyvesnis projektas: sto
vyklos salės pastate iškirsti sieną, kad 
pamaldų metu iš vidaus ir oro pusės 
būtų galima sekti pamaldų eigą.

— Dėkojama agr. Vladui Bačėnui 
už skoningą papuošimą gėlėmis baž
nyčios ir salės.

— Šį šeštadienį, vakare, parapijos 
salėje įvyksta parapijos choro arbatė
lė — pobūvis.

— Antradienį lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Juozas Savulionis. Velio- 
nies žmonai ir artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

— Pakrikštytas Algis Viktoras Bal
sys.

LIETUVIŲ KAPINIŲ TARYBA 
PRANEŠA, kad šį šeštadienį, gegužės 
9 d., vykdomi pavasariniai kapinių ka
pų papuošimai. Tai dienai bus prista
tyta trąšios žemės gėlėms ir velėnoms. 
Sklypų savininkai taip pat galės pasi
imti raktą nuo vandens pastatėlio. Pri
menama, kad nuo gegužės 1 d. iki spa
lio 1 d. dirtbinos gėlės ar vainikai, 
pagal bendrą kapinių tvarką nuimami 
ir kapus leidžiama puošti tik gyvomis 
gėlėmis. Antkapiams pamatai išlieja
mi apie gegužės mėn. vidurį.

A.a. JUOZAS SAVULIONIS. — šeš
tadienio naktį šv. Juozapo ligoninėje, 
aprūpintas ligonių sakramentais, mirė 
a.a. Juozas Savulionis, 65 m. amž. Ve
lionis kilimu iš Dzūkijos, dalyvavęs 
kovose su lenkais prie Suvalkų. Palai
dotas antradienį iš šv. Jono Kr. bažny
čios lietuvių kapinėse. Velionis buvo 
tiesaus būdo žmogus, paliko našlę 
žmoną.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

Statybinės medžiagos
• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-7.30 v.v.
2 Mulock Avė., tel. 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

SPECIALIOS KAINOS PERKANTIEMS PAGAL “FREEZER PLAN”. 
Mes išrenkame jums geriausią “Baby Beef” — ketvirtį ar pusę jautuko, 
supjaustome pagal jūsų nurodymus, atitinkamai supakuojam ir pristatom 
į namus.

Taipgi turime didelį pasirinkimą įvairių šviežių, rūkytų mėsų, 
paukštienos, importinių maisto gaminių, šviežių daržovių ir 
vaisių. Be to, pas mus gausite lietuviškų sūrių, palaido svies
to, gardžių silkių ir šviežių, jaunų paršiukų. Pristatymas ne
mokamas!

PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Ave. Tel. LE 5-1258
Savininkai EDVARDAS ir IRENA PUNKRIAI

AL GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

RONCESVALLES GATVE. 8 kambariai per 2 augštus, 2 moderniškos vir
tuvės. 2 vonios, naujas vandeniu alyva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. įmokėti tik $3.000. Viso $14.900.

HUMBERSIDE GATVE. 10 kambarių. plytų namas. 2 vonios. 2 virtuvės; 
geras įvažiav., garažas; vandeniu šildomas. įmokėti $4.000. Viso $17.900.

LINDSEY GATVE, prie vaikų darželio. 8 kambariai, gerų plytų namas, 
geras planas; nepereinami kambariai. Viso $13.000.

HIGH PARK. DUPLEKSAS. $24.500. {mokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.

CLOVERDALE SHOPPING MALL. PENKIŲ BUTŲ. $58.000. įmokėti 
apie $15.000. 3-jų metų senumo, gražus modemiškas pastatas su balko
nais ir geležiniais laiptais, Terrazzo. Vandeniu alyva šildomas. Garažai. 
Nuoma — $645 į mėn.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Praėjusį sekm. 73 par. vaikučiai 

priėmė pirmą Komuniją. Iškilmingas 
Mišias, asistuojant T. Rafaeliui ir T. 
Kornelijui, laikė ir pirmą Komuniją 
davė kleb. T. Placidas. Giedojo Par. 
suaugusių choras. Iškilmes stebėjo ir 
apeigose dalyvavo pilna bažnyčia vai
kučių tėvelių ir artimųjų. Po to par. 
salėje buvo iškilmingi pusryčiai, ku
riuose dalyvavo virš 400 žmonių.

— Gili padėka Nek. Pr. M. seserims 
už kruopštų vaikučių paruošimą pir
mai išpažinčiai ir Komunijai. Jų įdėto 
darbo vaisiais ir vaikučių tėvai ir par. 
vadovybė yra sužavėti. Atlygink Die
ve!

— Sį ketvirtadienį yra Kristaus 
Dangun žengimo šventė. Visi katalikai 
privalo išklausyti šv. Mišias. Prisikėli
mo bažnyčioje jos bus 7, 7.30 ir 8 v. 
ryto ir 8 v.v. Per visas Mišias klauso
mos išpažintys.

— šį sekm., švenčiant Motinos Die
ną, kviečiame visus maldoje prisimin
ti savo gyvas ir mirusias motinas. 
Sakramentų priėmimas joms yra di
džiausia vaikų dovana.

— Šį sekm. Mišios vėl bus laikomos 
įprasta tvarka: bažnyčioje — 8, 9, 10 
ir 11 vai., o salėje — 1130 vai.

— Pr. sekm., vaikučiams priėmus 
pirmą Komuniją, nutraukiamos ir pir
mos komunijos pamokos. Kitos reli
gijos pamokos nutrauktos jau praėju
sį sekmadienį.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais laikomos 8 v.v., o sekm. baž
nyčioje — po Sumos ir salėje — po 
11.30 v. Mišių.

— Motinos iDenos novenos Mišios 
laikomos kasdien 8 v.r. Be to, visos 
mirusios ir gyvos motinos prisimena
mos bendroje maldoje per Gegužines 
pamaldas.

— Par. choro bendra repeticija — 
šį ketv. po Gegužinių pamaldų. Sezono 
užbaigimo proga chorui pagerbti arba
tėlė pramatoma gegužės 23 d., šeštad.

— Jaunimo choro repeticija •— šį 
penktad., 6.30 v.v. muzikos studijoje.

— Prisikėlimo parapija Toronto šeš
tadieninei mokyklai paremti įteikė 
$1.000 auką.

— Kitą savaitę bus lankomi Toronte 
ir užmiesty gyveną šiais metais dar 
nelankyti parapijiečiai, su jais iš anks
to asmeniškai susitarus.

— šį sekm. jaunimo sekmad. šokiai 
muzikos studijoje bus paskutinį kartą, 
šokiai vėl bus tęsiami prasidėjus ru
dens sezonui.

ORGANIZUOJASI KANADOS LIE
TUVIAI DAKTARAI. — Toronto ir 
apylinkės lietuviai daktarai (medici
nos ir odontologijos) susibūrė į Onta
rio Lietuvių Gydytojų Draugiją. Tos 
draugijos valdybos iniciatyva buvo su
ruoštas bendras metinis susirinkimas 
— vakarienė “Town & Country Club”. 
Dalyvavo 45 asmenys. Jų tarpe buvo 
nemažas skaičius daktarų, atvykusių 
net iš tolimesnių Ontario vietovių. Pa
kilioje to vakaro nuotaikoje užmegsti 
glaudesni tarpusavio ryšiai, kurie pa
dės išvystyti platesnę veiklą ateityje.

Po vakarienės įvyko posėdis, kuria
me buvo svarstomi organizaciniai rei
kalai. Nutarta įkurti Kanados Lietuvių 
Gydytojų Draugiją, — apjungiant vi
sus lietuvius gydytojus Kanadoje ir 
įstoti į Pasaulio Liet. Gydytojų Dr-ją. 
Naują valdybą sudaro: dr. dr. St Pa- 
cevičius, J. Yčas, E. Galiauskienė, J. 
Vingilis.

Vakaras buvo užbaigtas dr. J. Yčo 
bute — jaukioje lietuviškoje aplin
koje. E. G.

IŠKILMINGAS MOTINOS DIE
NOS MINĖJIMAS Toronte įvyks
ta šj sekmadienį, gegužės 10 d. 
pamaldomis visose lietuvių para
pijų bažnyčiose ir iškilminga aka
demija 4 vai. p.p. Prisikėlimo pa- 
rap. salėje. Paskaita Liet Vaikų 
Namų vyresniosios sesers Patilęs. 
Meninėje programoje dalyvauja 
Z. Orentienės baleto studijos mo
kiniai ir lietuviškasis kolonijos 
jaunimas. Minėjimo metu bus pa
skelbta viena kolonijos motina, 
kuri rengėjų, apylinkės valdybos 
parinkimu, verta atžymėjimo. Mi
nėjimą rengia apyl. v-ba. Prie 
durų priimama laisva auka fakti- 
nosioms rengimo išlaidoms pa
dengti. Kviečiami visi kolonijos 
lietuviai minėjime gausiai daly
vauti.

FREEDOM FESTIVALIS pra
dedamas šį ketvirtadienį O’Keefe 
Centre, ten pat kasose perkami ir 
bilietai. Šiemet festivalis truks 
net keturias dienas — uždarymas 
įvyks sekmadienį. Vienintelis lie
tuvių pasirodymas šiemet yra šeš
tadienį — šoks Hamiltono taut, 
šokių grupė “Gyvataras”. Toron
to “Gintaras” ir “Varpo” choras 
šiemet dėl nepatogaus laiko (stu
dentų egzaminų) festivalyje ne
dalyvauja.

Sv. Jono Kr. Draugijos susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 10 d., 3 v.'p.p., salėje virš “T. 
žiburių”. Tai paskutinis susirin
kimas prieš vasaros atostogas.

236 SLA kuopa Toronte šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks ge
gužės 10 d., 1 v. p.p., Liet. Namų 
salėje. Bus renkami delegatai į 
visuotinį SLA seimą, kuris įvyks 
Amerikoje liepos mėn. Prašome 
narius gausiai dalyvauti. V-ba

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS. — 
Praėjusį sekmadienį Prisikėlimo par. 
salėje Įvyko šeštadieninės Maironio 
vardo mokyklos Toronte mokslo metų 
užbaigimas. Mokyklos vėd. J. Andrulis 
turiningu žodžiu apibūdino mokslo me
tų eigą, pažymėdamas, kad mokyklą 
lankė šeši šimtai mokinių. Po tris 
kiekvieno skyriaus mokinius, kaip ge
riausius ir stropiausius klasėje, vedė
jas paskelbė viešai. Mokyklą sveikino 
gen. konsulas dr. J. žmuidzinas ir 
m-los tarybos vardu T. Placidas, OFM. 
Baigusiems dešimtą skyrių devyniems 
mokiniams buvo Įteikta mokyklos už
baigimo pažymėjimai, prijungiant sim
bolines dovanėles. Išleidžiamuosius 
mokinius pasveikino skyriaus auklėto
jas mokyt. J. Jankaitis. Meninę pro
gramą atliko mokiniai, išpildydami 
montažą, paruoštą mokyt. A. Bušins- 
kaitės. Po oficialiosios dalies, skyrių 
mokytojai Įteikė skyriaus baigimo pa
žymėjimus, o mokyklos tėvų komitetas 
— visus mokinius pavaišino.
MOTERIS, atvykusį iš Lietuvos prieš 
3 metus, JIESKO DARBO Toronto 
mieste. Galėtų šeimoje prižiūrėti nau
jagimį, atliekamu laiku pagaminti 
maistą ir atlikti kitus namų apyvokos 
darbus arba šeimininkauti suaugusių 
šeimoje. Atlyginimas pagal susitari
mą. Skambinti po 6 v.v. tel. OX 44878.
Išnuomojamas 4 kamb. APARTAMEN
TAS naujame pastate; šaldytuvas, 
nauja elektrinė krosnis, garažas. Tin
ka 34 asmenims. Skambinti telef. 
LE 6-6335.
Išnuomojamas FRONTINIS KAMBA
RYS moteriai su baldais ar be baldų. 
Galima naudotis virtuve. Skambinti 
betkuriuo laiku tel. 766-0318.
Išnuomojama suaugusiems 2 kamba
riai, virtuvė ir “saulės” kambarys su 
ar be baldu. Galima naudotis garažu. 
Tel. LE 6-7435.
SPRINGHURSTE (Wasagoje) ant eže
ro kranto išnuomojamas nedidelis va
sarnamis. Viduje patogumai — šiltas 
vanduo. Skambinti RO 74184.
Parduodamas 100 AKRŲ ŪKIS prie 
Wasaga paplūdimio, mūrinis gyvena
mas namas ir daugiau trobesių. Visa 
kaina $11.500. Turime ir daugiau ūkių 
pasirinkimui. J. N. Fisher tel. Stayner 
659.
PARDUODAMAS daržovių auginimo 
mažas ūkelis — 15 akrų žemės su gra
žiais naujais trobesiais; tik 3 mylios 
nuo Wasagos paplūdimio. J. N. Fisher, 
tel. Stayner 659.
PARDUODAMAS 100 akrų ūkis NE- 
TOLI WASAGA paplūdimio gražioje 
vietoje, nauji trobesiai, tekantis upe
lis. Prieinama kaina. Teirautis: J. N. 
Fisher, tel. 659.
DAR 3 SKLYPAI PARDUODAMI Ni- 
da Crescent, New Wasaga Beach ša
lia Prisikėlimo parapijos stovyklos. 
Kreiptis: B. Buntinas tel. RO 9-6088, 
LE 44993 arba vietoje.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

BALTIC MOVERS
Baldu parvežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę' į 
Montrealį, Londoną, Windsors, Hamil
tons, North Ray, Sndburi ir kitur.

3® DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Savaitės įvykiai
(Atkelta ii 1 psL) 

niečių ginčas teikia daug vilčių ir 
satelitams, nes rusai godžiai gau
do sau simpatijas ir pradeda 
jiems pataikauti. Net Maskvos 
įsakymai nevisada vykdomi.

Jungtinių Tautų kariuomenė
Kipre jau yra pėnkias savaites. 

Ligi šiol ji buvo tik stebėtoja, 
nors vyksta kovos tarp turkų ir 
graikų. Paskutinę savaitę JT ka
riuomenė nuginklavo tik vieną 
graikų bandą.

Amerikos respublikonai vis ne
randa visiems priimtino kandi

dato į valstybės prezidentus. Ei
na tolimesnės rungtynės tarp ke
lių kandidatų. Sakoma, kad grei
tai pasisakys buv. prez. Eisenho- 
weris ir nurodys už kurį kandida
tą jis stovi. Ar tai bus partijai 
privaloma?*

Anglija siunčia kariuomenę pa
stiprinti savo jėgas, esančias 

prie Yemeno, kurias puola ara
bai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS direk
torius kun. Lubinas sekančios savai
tės pradžioje lankysis Toronte ir pa
darys pranešimą visuomenei PIRMA
DIENĮ, GEGUŽĖS 11 d., 8 v.v. ŠV. 
JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE.

VAIKŲ KONGRESAS. — Mokykli- 
nio amžiaus vaikų kongresas Įvyks bir
želio 27 d., šeštadienį, Toronto užmies
ty, Woodbridge miestelyje, šią savai
tę kongreso reikalu įvyksta platesnio 
masto pasitarimas ir sudarymas spe
cialaus komiteto, šventei pamokslinin
ku pakviestas BALFo reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus iš Niujorko.

Senosios imigracinės kartos lie
tuvių pagerbimas, įvykęs pereitą 
šeštadienį šv. Jono Kr. parapijo
je, praėjo su dideliu pasisekimu. 
Salė buvo pilna lietuvių, labai 
įvairių visais atžvilgiais. Skyrėsi 
jie savo atvykimu į Kanadą dato
mis, pradedant nuo atvykusių per 
Angliją šimtmečio pradžioj (1906 
m.), vėliau atvykusių 1930 metų 
krizės laiku ir pagaliau baigiant 
atvykusiais po II pas. karo. Sky
rėsi jie taip pat ir savo politinė
mis pažiūromis, pradedant nuo 
Šv. Juozapo ir šv. Jono draugijų 
kūrėjų ir baigiant kraštutiniais 
kairiaisiais. Nežiūrint to, nuotai
ka buvo labai šilta ir broliškai lie
tuviška, kokios, kaip senųjų imi
grantų atstovas savo kalboje pa
žymėjo, jis nėra matęs Toronte 
jau virš 20 metų.

Pobūvyje kalbėjo gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas, Šv. Jono Kr. 
par. komiteto pirm. V. Aušrotas, 
par. kleb. kun. P. Ažubalis ir se
nosios imigracijos atstovas Rama
nauskas; dėkojo p. Motiejūnas. 
Meninę dalį atliko sol. V. Veri- 
kaitis, akomp. D. Skrinskaitei. 
Pranešėju buvo par. k-to narys 
Mieliauskas.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

Maloniai pranešame,
kad balandžio 27 d. atidaryta nauja LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ 
KRAUTUVE. Pas mus galima gauti įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, 
sviesto, įvairių rūkytų dešrų, kumpių, skilandinių dešrų. Be to, geras 
šviežių mėsų pasirinkimas, šviežios daržovės ir geras importuotų euro
pietiškų sūrių ir delikatesų pasirinkimas. Pristatymas į namus nemokamas.

European Meat and Delicatessen
2899 BLOOR ST. W. • TEL. 233-9783 

Savininkai Albina ir Justas Krasauskai
—i

408 Roncesvalles Ave. 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, UC” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Raudonoji Kinija nori visiškai 
pasiliuosuoti nuo rusiškos glo
bos, sumokėdama Rusijai visas 

skolas, kurių šiuo metu yra pus
antro bilijono dol. Reiškia, turi 
iš ko mokėti.

Bulgarijos sostinėje Sofijoje 
įvyko sumišimas, kai šį sekma

dienį ortodoksams švenčiant Ve
lykas, ginkluota policija nenorė
jo leisti tikinčiųjų dalyvauti pa
maldose cerkvėje.

Ryškėja Amerikos naujoji už
sienio politikos linija—švelnes

nė santykiuose su Rusija ir ašt
resnė Kubos ir Vietnamo atžvil
giu. Gegužės m.ėn. rusai atitrauks 
iš Kubos paskutinius savo karius, 
kurių buvo likę 22.000. Palieka
mos tik trumpo skridimo (36 my
lių) raketos. Rusai neva daro nuo
laidas Amerikai, gi iš tikro yra 
prie to priversti dėl vidaus sun
kumų ir nesklandumų su Kinija. 
Amerika gi išmontavo savo rake
tas Anglijoje, Turkijoje ir Itali
joje,

Kun. dr. Pr. Gaida, “TŽ” re
daktorius, išvyko į Šv. Juozapo 
ligoninę tulžies operacijai. Guli 
kambaryje Nr. 443. Redakcijos 
kolektyvas, tarnautojai, bendra
darbiai ir skaitytojai linki jam 
greitai pasveikti.

Apylinkės valdybos posėdyje 
nustatytos detalės Motinos Die
nos minėjimui. Svarstyta apie 
platesnio masto Toronto lietuvių 
susirinkimą, kurio metu būtų ga
lima plačiau pasisakyti kolonijos 
aktualijomis.

Apyl. v-bos pirm. inž. E. Čup- 
linskui laikinai išvykstant į Euro
pą, pirmininko pareigas eina vi- 
cepirm. Pranas Bastys, 114 Glen
dale Ave., Toronto 3, Ont. Tel. 
LE 4-9843.

Dr. J. Girnius, Ateitininkų Fe
deracijos vadas, pr. sekmadienį 
dalyvavęs su paskaita Hamiltono 
ateitininkų metinėje šventėje, ap
silankė ir “TŽ” redakcijoje.
MIRUSIAM BURMISTRUI PAGERB

TI VAKARAS rengiamas gegužės 28 
d., 8.15 v.v., Royal Alexandra teatre, 
260 King St. W. Specialią programą 
ruošia Precious Blood par. jaunimo 
klubas. Vakaro pelnas bus skiriamas 
Malvern ir Neil McNeil gimnazijų sti
pendininkams. Į rengėjų komitetą, 
kaip lietuvių atstovas, pakviestas kun. 
P. Ažubalis. Bilietai gaunami Dunlop 
Bros., 2090 Danforth Ave., OX 14135; 
kaina — $5, $4.50 ir $4. Rengėjų tar
pe yra ir adv. A. Maloney.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

STANLEY WM. FROLICS, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai
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SS MONTREAL
ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS

— Liet, šeštad. mokyklų 15 metų 
minėjimas praėjo iškilmingoje nuotai
koje. Šv. Kazimiero bažnyčioje daly
vaujant Aušros Vartų ir dr. V. Kudir
kos mokyklų mokiniams buvo atlaiky
tos šv. Mišios. Reikšmingą pamokslą, 
pritaikytą tai dienai, pasakė kun. dr. 
F. Jucevičius. Mišių metu ypatingai 
gražiai giedojo jaunučių choras.

Po pamaldų Šv. Kazimiero par. sa
lėje įvyko iškilmingas minėjimas. Jį 
atidarė* dr. V. Kudirkos mokyklos ve
dėja J. Blauzdžiūnienė ir paprašė dr. 
H. Nagį pravesti visą programos eigą. 
Dr. H. Nagys savo kalboje pabrėžė 
kaip tremtyje reikalinga šeštad. mo
kykla. Po to sveikino KLB pirm. dr. 
P. Lukoševičius, Šv. Kazimiero par. 
kleb. kun. dr. F. Jucevičius ir J. Rim- 
kevičienė. Vėliau sekė atestatų įteiki
mas baigusiems šeštad. mokyklą. Tėvų 
komitetas apdovanojo knygomis ir gė
lėmis. Aušros Vartų mokyklą baigė 9 
mokiniai, dr. V. Kudirkos — 11.

Po iškilmingo akto sekė programa, 
kur mokytojų gerai paruošti mokiniai 
atliko deklamacijas, šokius ir dainas. 
Darbštaus tėvų komiteto ir darbščių 
šeimininkių dėka visi buvo pavaišinti.

— Pereitą sekmadienį p. Giriūnai 
suruošė priėmimą viešniai, atvykusiai 
iš Anglijos, dantų gydytojai Birutei 
Valterienei. Dr. B. Valterienė šalia 
savo profesijos dar yra solistė, laimė
jusi Anglijoje tarptautiniuose festi
valiuose ne vieną premiją. Viešnia šia
me kontinente praleis 3 mėn. Ta pa
čia proga, susirinkusios į pagerbtuves 
ponios pasveikino dr. V. Giriūnienę, 
apdovanojo gėlėmis ir palinkėjo jai 
ilgiausiu ir darbingiausiu metu.

E. N.

-- UŽ A.A. JUOZO MAŽEIKOS VĖ
LĘ metinės gedulingos pamaldos bus 
laikomos Aušros Vartų bažnyčioje ge
gužės 14 d., 8 vai. ryto.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Šį ketvirtadienį — Kristaus Dan

gun žengimo šventė. Pareiga išklausy
ti šv. Mišias. Pamaldos: 8, 9, 10, 11 
ir 7.30 v.v.

— Šį sekmadienį — Motinos Dienos 
minėjimas. 5 v. p.p. bus Mišios už mo
tinas. Po pamaldų — motinų pagerbi
mas parapijos salėje. Bus dr. J. Gir
niaus paskaita. Dr. J. Girnius dar tik 
pirmą kartą kalbės Montrealyje. Meni
nėje dalyje išgirsime viešnią iš Ang
lijos sol. B. Valterienę. Po to bus mo
kinių pasirodymai ir tautiniai šokiai.

— Gegužės 17 d., per Sekmines, 11 
vai. Mišių metu bus Pirmoji Komuni
ja. Vaikai renkasi pas seseles 10.30 v. 
šeštadienį, 5 v. p.p. parapijos bažny
čioje — išpažintis.

— Kiekvieną gegužės mėn. savaitę 
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio bus 
kalbama Marijos litanija po 7 vai. Mi
šių. Penktadieniais ir šeštadieniais 
7.30 v. vakare — litanija ir kitos ce
remonijos. Sekmadieniais giedama Ma
rijos litanija po Sumos.

— Parapijos spaudos kioske galima 
gauti neseniai išėjusią Tėvo Korneli
jaus Bučmio, OFM, knygelę “Gegužės 
mėnuo”. Visiems patariame šią knyge
lę įsigyti.

— Tėvai, norintieji leisti vaikus į 
mokyklą, turi registruotis savo vietinė
se mokyklose gegužės 4 ir 5 d. tarp 
9 vai. ryto ir 4 vai. p.p. Priimami tik 
tie vaikai, kuriems sueina šešeri me
tai prieš 1964 m. gruodžio 31 d.

— Tik pamaldų metu policija lei
džia pastatyti automobilius La Verend- 
rye gatvės bažnyčios pusėje tarp Joli- 
coeur ir Desmarchais gatvių. Akve- 
dukto pusėje automobilių statyti nega
lima.

— Šį sekmadienį po Sumos — šv. 
Onos draugijos susirinkimas.

— Šį sekmadienį po Sumos — Gyv. 
Rožinio Dr-jos susirinkimas.

— Balandžio 27 d. mirė Petras Stul
ginskis, 68 m. amž. Palaidotas penkta
dienį iš AV bažnyčios. Giminėms ir 
pažįstamiems nuoširdi užuojauta.

— Užpr. sekmad. rinkliava — $328.
— T. Vaišnys, SJ, išvyksta į Niujor

ką ir į Čikagą. Grįš maždaug po dvie
jų savaičių.

KLB MONTREALIO STOVYKLOS 
PLANUOTOJAI — inž. J. Kibirkštis ir 
inž. V. šipelis praeitą savaitgalį buvo 
išvykę į Lac Sylvere sudaryti stovyk
lavietės topografinį planą.

Stovyklos lėšų telkimo komisijos 
pirm. P. Adamonis, talkinant E. Pie- 
čaitienei, sudarinėja galimai pilnesnę 
Montrealio lietuvių kartoteką. Ji bus 
panaudota siunčiant informacinį ap
linkraštį stovyklos reikalu, o vėliau 
— aukų rinkimui namuose. Pr. R.

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVES 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĘ — GYVYBĘ 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS ((f A 
savo Kredito Kooperatyve LI IMO

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%, už Šerus — Už asmenines pasko- 
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. šv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.

LIETUVIŲ FONDO MONTREALY
JE REIKALU. — Jau su daugeliu iš 
mielų montrealiečių teko kalbėtis 
Fondo įnašų reikalais. Kaikuriems įda
viau ir pareiškimų blankus, kuriuos, 
pasikalbėjus su artimaisiais, buvo ža
dėta grąžinti su parašais arba “Lite” 
įmokėti pinigus. Iki šiol atsakymo su- 
aiškus ir vėliau ar anksčiau visi gal
vojame savo dalį atiduoti. Dabar pats 
laukta tik iš keletos. Reikalas visiems 
patogiausias laikas tai padaryti, 'nes 
užėjus atostogoms visuomet sunkiau 
su pinigais.

Taip pat noriu paprašyti ir visų tų, 
su kuriais dar neturėjau progos susi
tikti, kad nors dalimis numatomas 
įnašas būtų mokamas “Lito” bankely
je Fondo sąskaiton D 889.

Atstatomai Lietuvai užtikrindami 
pagrindinį kapitalą, jo investavimo 
procentais padėkime išlikti gyvai lie
tuvybei gal dar ir ilgoje tremtyje ir 
išeivijoje.

Juozas Lukoševičius, įgaliotinis

“LITO” VALDYBOS ir komisijų 
mėnesinis posėdis šaukiamas ateinan
tį pirmadienį, gegužės 11 d.. 7 v.v. 
banko patalpose.

N. PR. MARIJOS SESERŲ Montre
alyje įsikūrimo dešimtmečio sukaktis 
viešai buvo paminėta pr. šeštadienį 
AV par. salėje, dalyvaujant gražiam 
būriui seserų bičiulių. Garbės prezi- 
diuman buvo pakviesti KLB krašto 
valdybos pirm. dr. P. P. Lukoševičius, 
KLB Kultūros Fondo įgal. dr. H. Na
gys, seimelio prez. atstovas Vyt. Kudž- 
ma, abiejų par. klebonai, kongregaci
jos viršininkė Motinėlė Augusta ir sės. 
M. Felicija, abi atvykusios iš Putnam, 
“NL” red. J. Kardelis, sės. M. Berna
deta, sės. M. Margarita ir rėmėjų bū
relio v-bos pirm. A. Zubienė. Vakarą 
pravedė Pr. Rudinskas, įžanginiame 
žodyje nušvietęs seselių įnašą koloni
jos gyvenime ir jų rūpesčius. Motinė
lė Aiigusta supažindino su vienuoli
jos visuomeniniais uždaviniais ir dar
bu, o sės. M. Felicija, pirmoji Mont
realio vyresnioji, jautriai prisiminė 
pirmąsias dienas ir asmenis joms pa
dėjusius kuriantis. Dr. P. Lukoševi- 
čius, Tėv. Pečkys, SJ, ir red. J. Kar
delis savo kalbose dar daugiau išryš
kino seselių darbus mūsų tarpe. Dau
gumas organizacijų ir pavienių asme
nų sveikinimus pareiškė sukakties pro
ga išleistame leidinėlyje — programo
je. čia randame ir Lietuvos gen. kon
sulo dr. J. žmuidzino sveikinimą. Mi
nėjimą ir po to įvykusį koncertą ren
gė seselių rėmėjų būrelis. Vakaras 
praėjo labai jaukiai ir kultūringai.

PRUDENCIJOS BIČKIENĖS, Čika
gos Lietuvių Operos solistės, koncer
tas seselių dešimtmečio minėjimo pro
ga klausytojams paliko neišdildomą 
prisiminimą, pralenkiantį visus skaity
tus ar girdėtus geriausius atsiliepi
mus. Lietuvos Operos solistė Elzbieta 
Kardelienė, po koncerto sveikindama 
solistę, išsireiškė, kad ne tik Čikagos, 
bet ir Lietuvos operoje P. Bičkienė tu
rėtų atitinkamą vietą. Kiek prisimena
me, tai tik antras solistas gavęs tokį 
Lietuvos operos primadonos įvertini
mą. Pirmasis teko sol. J.- Vazneliui, 
koncertavusiam praeitą rudeni. Solis
tė, lankydamasi Montrealyje pirmą 
kartą, rado čia daug pažįstamų iš Lie
tuvos ir Vokietijos laikų, kurie svei
kino ir gėlėmis apdovanojo. Buvusių 
Kempteno stovyklos gyventojų vardu 
sveikino O. Makauskienė ir Aug. Ali
šauskas, prisimindamas, kaip “stovyk
los lakštingala” palengvinusi sunkias 
DP dienas. Sekmadienį sol. Bičkienė 
išvyko atgal i Čikagą, pakeliui susto
dama Toronte, šio mėnesio pabaigoje 
ji vyksta į Medeliu, Kolumbijoje, kur 
dainuos rengiamame dideliame kon
certe lietuvių namų atidarymo pro
ga. Linkime sėkmės ir laukiame, kad 
sol. Bičkienės koncertas Montrealyje 
būtų ne paskutinis.

SĖS. M. MARGARITA, vienuolyno 
vyresnioji, šią savaitę apleidžia Mont
real!. Neišbuvusi nė metų, ji sugebė
jo gyvai įsijungti į vietos lietuvių gy
venimą ir apgailestaujame, kad dėl 
pablogėjusios sveikatos turi taip gra
žiai pradėtą darbą nutraukti. Linkime 
sės. Margaritai greitai pasveikti.

Sės. M. Bernadeta atvyko iš Put
nam ir perėmė vyresniosios pareigas. 
Iki šiol ji ėjo studenčių ir moksleivių 
bendrabučio vedėjos pareigas Putna- 
me ir turi daug patirties jaunimo veik
loj. Linkime naujai vyresniajai grei
tai įsijungti ir Montrealyje.

STUD. A. RUDINSKAS, studijuojąs 
farmaciją Montrealio un-te, su grupe 
studentų šią savaitę lanko, vaistų ga
mybos laboratorijas Niujorke. Ta pa
čia proga aplankys ir pasaulinę pa
rodą.

District* Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS




