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Visatos, žmonijos ir kiekvieno mūsų Viešpats yra gailestingas 
ir kantrus, daugiau negu žmogaus protas gali tai suprasti. Tas 
pats Viešpats kartu yra ir teisingas. Kaip nebūdamas visagaliu, 
visažinančiu, meile, Dievas nebūtų Dievas, taip Jo visiškas tobu
lumas reikalauja Jį būti ir teisingu. Dievas nebūtų teisingas at
lygindamas tik gerus darbus, o palikęs neatlygintus bloguosius. 
Atskirų asmenų darbai vieni atlyginami šiame gyvenime, kiti am
žinybėje. Gi bendri tautų ar kitokių bendruomenių darbai atlygi
nami žemiškame gyvenime.

Tautos ir valstybės mini žygdarbius ir laimėjimus, stropiai 
nutylėdamos klaidas ir nusikaltimus. Kiek kartų atsitiko praeity
je ir mūsų laikais, kad negalėdami savo nusikaltimo paslėpti ku
rios nors "tautos žmonės kėsinasi kaltę kitiems primesti. Tokiu 
būdu tačiau negalim^išsiteisinti ir savo kaltes išpirkti pas Dievą. 
Senovėje pranašai pasakydavo, o dabar ir patiems reikia suprasti, 
kad už daugeli dalykų Dievas viešai baudžia ar atlygina, kad pa
mokius kaltuosius ir įspėjus būsimas kartas.

★ ★ ★

Nereikia smulkiai prisiminti ką šiandien kenčia didelė krikš
čionijos dalis, jos tarpe ir mūsų tauta. Ne mums čia smulkiai teis
ti, kas, už ką ir kiek kaltas, bet šiandien Europos tautas plaka 
rykštė, kuri išaugo jų tarpe. Mums turi rūpėti, kad ta rykštė kuo 
greičiausiai liautųsi plakusi žmoniją ir mūsų tautą, kad jos blogi 
vaisiai nepasiektų toliau.

Mąstydami apie savo tautą turime prisiminti, kad mūsų lai
kais atskira tauta savo likimo jau nesprendžia. Visų tautų likimas 
vis daugiau ir daugiau priklauso visos žmonijos sprendime. Net 
dėl šios grynai žemiškos priežasties kiekvienam sąmoningam žmo
gui turi vis labiau rūpėti, kokia šiandien yra žmonija. Gerai da
rome nuolat primindami pasauliui mūsų tautos ir tėvynės kančias 
ir jai padarytą neteisybę, apeliuodami į "žmonijos sąžinę ir teisingą 
sprendimą. Laukdami užuojautos ir pagalbos turime tačiau pa
galvoti, kokia šiandien ta žmonija. Jeigu žmonija nemąstys ir ne
gyvens Dievo ir žmogaus meilės ir teisybės dėsniais, Į ką tada 
apeliuoti ir ko tikėtis? Laukti ar netikėti tautų ginkluoti konflik
tai iki šiol mūsų tautai ir tėvynei ne ką davė. Per juos iš didelės 
ir galingos valstybės likome viena iš mažųjų šalių ir tautų. Dievo 
nepaisanti vieša žmonijos opinija tyli matydama mūsų ir "kitų se
nų tautų naikinimą.

★ ★ ★

Kiek daug dar trūksta žmonijos protams ir širdims, kad ji 
visur elgtųsi tik teisingai ir garbingai. Kas nori geresnį laikų, 
tas privalo" turėti drąsos ryžtis keisti žmonijos dvasią. Viso pasau
lio katalikai tam tikslui skiria ypatingu būdu gegužės 13 dieną. 
Ir mes lietuviai, ne vien pamaldieji, o kiekvienas, kuris tikime 

. Dievą esant ir trokštame daugiau Jo palaimos mūsų Lietuvai, sau 
patiems ir visai žmonijai, jungkimės malda, apsimarinimais, au
ka, gerais darbais į visos Bažnyčios bendrą šauksmą, kad per
maldavus Dievo teisingumą, kad savyje ir kituose pažadinus di
desnį norą kuo nors prisidėti apšviesti aplink mūs gyvenančius, 
Kristaus šviesos dar nesupratusias tautas. Visą geguži, bęt ypa
tingai 13-ją dieną maldaukime būti užtarėja pas teisingąjį Vieš
patį, Švenčiausią Mariją, tą Mariją, kuri dėl žmonių klaidų ir 
nelaimių verkė mūsų Šiluvoje, kuri per nekaltus vaikelius šaukė 
žmoniją atgailon Liurde ir Fatimoje.

Trokštame, kad mūsų tauta galėtų kuo greičiau Įsijungti i 
laisvų tautų šeimą, laukiame pagalbos iš kitų tautų, tad savomis 
maldomis ir atgaila jungkimės dabar kartu su visais geros valios 
krikščionimis, kad sutaikius su Dievu visus žmones, kad visus iš
mokius ir patraukus spręsti ir tvarkyti visus reikalus Dievo ir 
žmogaus meilės, teisybės šviesoje.

Ruošiantis Kanados šimtme
čio jubilėjaus paminėjimui, 

plačiai veikia savanoriška orga
nizacija, ži n o m a “Canadian 
Centenary Council” vardu. Ap
jungiant arti 500 smulkesnių or
ganizacijų, šis stambus vienetas 
įkurtas 1960 m. Iš pradžių vei
kiant tik laikinu sekretoriatu, 
1962 m. spalio mėn. atidaryta 
pastovi įstaiga adresu: 268 First 
Ave., Ottawa, Ont. Septyni tar
nautojai teikia informacijas or
ganizacijoms, bendrovėms ir 
privatiems asmenims jubilėjaus 
paminėjimui pasiruošimo rei
kalu. Organizacija kasmet daro 
du visuotinus susirinkimus ir 
leidžia mėnesinį informacijis 
biuletenį. Metinis biudžetas sie
kia $125.000. Trečdalį pajamų 
teikia federalinė valdžia, gi liku
si dalis sudaroma iš aukų ir na
rio mokesčio.

Ontario prov. švietimo minis- 
teris W. Davis paskirtas nau

jo universitetų reikalams depar
tamento miništeriu. Ont. prov. 
premjeras J. Robarts patikino, 
kad naujas ministeris nepakeis 
universitetų autonomijos, nors 
daugelis kritikuoja šio posto 
įsteigimą. Prieš laisvos veiklos 
varžymą ypač pasisakė liberalų 
ir naujųjų demokratų partijų at
stovai Robert Nixon ir Donald 
MacDonald.

Amerikos prez. L. Johnson 
paskelbus kovą prieš neturtą, 

panašus klausimas iškilo ir Ka
nadoje. Kiek neturtingų yra Ka
nadoje? Dr. A. Rose, viešosios 
gerovės profesorius Toronte pa
reiškė, kad galėtų būti apie 3 
mil., arba kas šeštas žmogus. 
Pirmiausia, žinoma, reikėtų at
sakyti i klausimą, “kas yra ne

Daugiau žinau apie Kiniją nei apie Lietuvą
DABARTINIS VILNIUįk^ENKĖS AKIMIS

Dievaž, apie Lietuvą žinau ma
žiau, kaip apie Kiniją — sako 
“Vėlinėse” Kamerjunkeris!

Šiais žodžiais Varšuvos “Swiat” 
laikraštyje Barbara Wachowicz 
pradeda savo Įspūdžius iš Vil
niaus. Kaikurios aprašymo vietos 
gana teisingos.

Straipsnio autorė pastebi, kad 
prieš vykdama i Vilnių ramia są
žine galėjusi pakartoti Kamerjun- 
kerio žodžius, nes lenkų spaudos 
puslapiuose rašoma daugiau apie 
Kiniją ir Kubą, negu artimus kai
mynus.. Taigi, jeigu jau Lietuva, 
tai būtinai Jogaila, Ad. Mickevi
čius, Syrokomlia ar kokios nors 
Bulhako (Bulhakas — garsiausias 
Vilniaus fotografas — K. B.) nuo-

Kas naujo Kanadoje?
turtingas”. Neturtas dažnai ne
reiškia tik pajamų dydį, bet daž
niausiai yra dvasinis stovis. 
Taip pat priklauso nuo vietos. 
Šeima su 3 vaikais ir $4.500 me
tinių pajamų mažame miestely
je būtų vidutinėje klasėje, To
ronte betgi, jau prašytų miesto 
pastatytų aparmentų, nes nepa
jėgtų mokėti didesnės nuomos.

Harold Banks, buvęs uostų 
darbininkų ir jūrininkų unijos 
vadas buvo nuteistas 5" metam 
kalėjimo už planuotas muštynes 
prieš kitą jūrininkų uniją. Tei
sėjas pareiškė," kad jokiam 
“gangsterizmui” Kanadoje nėra 
vietos.

Prancūzų kalba turi būti mo
koma mokyklose ne kaip sveti
ma užsienio kalba, bet kaip vie
na, iš Kanados kalbų, — buvo 
pareikšta dviejų kalbų ir kultū
rų tyrimui sudarytai komisijai. 
Kingstono universiteto profeso
rius A. M. Lower prilygino Ka
nadą Kipro salai, kur dvi tauty
bės veda šaltą karą.

Ontario prov. liberalų kon
vencija įvyks ši rudenį "ir bus 

renkamas liberalų vadas. Savo 
kandidatūrą išstatė lietuviams 
gerai pažįstamas Andy Thomp
son, kuris turi daug galimybių 
būti išrinktu, nes yra remiamas 
visų didžiųjų partijos šulų.

Teroristų organizacija Kvebe
ke, arba" išlaisvinimo armija 

(ALQ) policijos pranešimu visiš
kai sulikviduota. Organizacija 
nebuvo skaitlinga, tik pasireiškė 
keliais išsišokėliais. Teroro 
veiksmu gali pasitaikyti ir atei
tyje. tačiau jie negali būti pri
skirti organizuotam sąjūdžiui.

SIKSTINO MADONA RAFAELIS

Kvebekas negali skųstis savo 
mažuma Otavos parlamente ir 
federalinėje vyriausybėje. Iš 
265 parlamento atstovų Kvebe
kas turi 75, iš 102 senatorių 24 
yra iš Kvebeko ir iš 25 ministe- 
rių kabineto narių 8 atstovauja 
Kvebeko provinciją.

Kanadiečiai skundžiasi užsie
nio kapitalu, bet patys nerizi

kuoja investuoti į Kanados pra
monę, — pareišė Montrealio 
biržos prez. George Hees. Jis pa
iliustravo pavyzdžiu, kad neapsi
moka laikyti santaupų banke: 
$100, padėti į banką 1958 iš 3% 
iki 1963 m. galo būtų paaugę 
iki $115,92, perkant Kanados 
taupymo lakštus (Savings bonds) 
$100 būtų užaugę iki $121,72. 
Investuojan tuos pačius $100 į 
10 didžiųjų įmonių šėrų per 5 
metus ta suma būtų užaugusi 
iki $224,55. Visi jo siūlomi Še
rai yra nespekuliatyviniai, bet 
didžiųjų Kanados įmonių.

Visų Kanados ežerų vanduo 
yra žymiai nukritęs ir" vandens 
mažėjimu susirūpino net parla
mentas. Opozicinės partijos iš
kėlė liberalams net nepasitikė
jimo klausimą, kad vyriausybė 
tuo reikalu nieko nedaranti.

Kanados indėnai, kurių šiuo 
metu Kanadoje yra apie 250.000 
yra susiskirstę į 5.000 įvairių re
liginių, kilmės, ar socialinių 
sektų.

Vankuveris. — Planuojami sta
tyti du pylimai ant Columbia 
upės bus taip stipriai padaryti, 
kad pajėgs atlaikyti ir žemės dre
bėjimus. Pylimai atsieis $245 
mil.

traukos, pilnos miškų ir ežerų. 
O iš lėktuvo Lietuva" ir atrodo 
kaip Bulhako nuotraukose: 21% 
miškų, 15% ežerų, 2750 km. 
upių. (Nors straipsnio autorė 
gimnaziją baigusi pokario metais, 
tačiau jos žinios apie Lietuvą yra 
labai menkos, nes vadovėliai go- 
mulkinėj Lenkijoj beveik neduo
davo jokių žinių apie mūsų tėvy
nę, kadangi juose daugiausia nag
rinėjama yra Sov. Sąjunga, trum
pai suminint jos “broliškas res
publikas” — K. B.)

Pirmieji susitikimai
Autorė rašo, kad “kadaise” 

(suprask prieš 1939 m. — K. B.) 
nuo Nemuno kranto prie Druski
ninkų galima buvo matyti lietu
viškas liepas ir sargybas. Galima 
buvo, garsiai šaukiant, ir pasvei
kinti Lietuvos pasienio policinin
kus, tik deja, kaip su apgailesta
vimu rašė lenkų publicistai — 
išskyrus aidą, nesulaukiant jokio 
atsakymo...

Vilniaus aerodrome B. Wacho
wicz buvo pasveikinta Jono, Gra
žinos ir Raimundo (autorė vardus 
rašo lietuviškai), kurie įteikę bal
tai-raudonų gėlių puokštę. Virš 
20 m. amžiaus Gražina ir Rai
mundas — tai filmų aktorė ir re- 
žisorius. Atrodo, kad jie lenkę ir 
nuvežė į Neringos viešbutį, kuris 
jai savo vidine išvaizda priminė 
Zakopanės stilių, o išviršine — 
Varšuvos Grand. (Zakopanė — 
lenkų žiemos kurortas Tatrų kal
nuose, Grand — vienas geriausių 
viešbučių Varšuvoj — K. B.)

Su fotografuojančiais
Prie Neringos viešbučio ji pa

žino dar vieną vienmetį, kuris jai 
iškeitė pinigus sumokėti už taksi. 
Tai buvo meno ir kultūros vice- 
ministeris.

Po kelių dienų straipsnio au
torė sėdėjo parke prie Gedimino 
kalno ir staiga ji išgirdo kalbant 
lenkiškai: *

— Vaclovai, sėsk, padarysiu 
tau nuotrauką su ta lietuvaite!

— Ką, tu taip be jokios atodai
ros — krępacijos (krępacija — 
Vilniaus lenkų darinys; turėtų 
būti “krępowania”. Autorė tą žo
dį rašo kabutėse — K. B.).

Praeiviai užklausė, ar ji lenkė, 
o gal tuteiša — vietinė? Nustebo 
išgirdė, kad ji tik pravažiuojanti.

— O, pravažiuojanti?! Tai gal 
norite pamatyti Aušros Vartus? 
Yra! Yra ir Syrokomlia, Lelevelis 
(žymus lenkų istorikas ir politi
kas, gimęs sulenkėjusio vokiečio 
šeimoj. Tikroji pavardė Loell- 
hoeffėl — K. B.), yra ir Pilsuds
kio motina Rasų kapinėse!

Autorė drauge su Jonu pagrin
dine Vilniaus gatve, dabar turtin
ga knygynais ir porcelanų krau

Naujas katalikiš
kas Komunijos 
priėmimo būdas
Popiežius Paulius VI-sis yra 

gavęs daugybę prašymų pakeisti 
Komunijos priėmime būdą, kad 
tikintieji pačiame Komunijos 
priėmimo akte galėtų aktyviau 
dalyvauti ir išpažinti tikėjimą į 
švČ. Eucharistijos paslaptį. Todėl 
nuo dabar kunigas, dalindamas 
šv. Komuniją, darys su ostija 
kryžiaus ženklą ir sakys “Corpus 
Christi”, kas lietuviškai reiškia 
“Kristaus Kūnas”. Tikintieji, 
prieš priimdami Komuniją, atsa
kys “Amen”, šis “Amen” (kas 
reiškia patvirtinimą: “Taip yra”) 
bus priimančių viešas ir girdimai 
išreikštas tikėjimas ir parodyta 
meilė prieš priimant Kristų Eu
charistijoje. šis Šv. Tėvo parėdy
mas Įsigaliojo ir pritaikytas prak
tikoje nuo pr. sekmadienio — ge
gužės 10 d.

Peterboro. — Katalikų bažny
tinio teismo pirm. Toronte Rev. 
M. Foy pareiškė, kad reikia įsta
tyminių pakeitimų, kurie suteik
tų teisines privilegijas gydyto
jams ir socialinės srities darbuo
tojams. šiomis teisėmis dabar 
naudojasi advokatai ir dvasinin
kai, tačiau psichiatrai ir sociali
nės globos atstovai dažnai pati
ria slaptų ir intymių žinių, kurios 
priverstinai gali būti išgaunamos.

tuvėm, pasiekė Katedros aikštę, 
kurioje, pasak jos, prieš šimtus 
metų buvo lietuvių šventovė su 
amžina Perkūno ugnim, o pati 
katedra paversta muzėjumi.

Ne vien bažnyčios
Nuo Gedimino pilies, Vilnius 

lenkei priminė amfiteatrą, .ap
suptą iš trijų pusių pušimis ap
augusiais kalnais, kuriuos mėly
na juosta kerta Neries upė. čia 
autorė prisiminė žodžius patėvio, 
apsilankiusio Vilniuje prieškari
niais metais: “Vilnius — vien tik 
bažnyčios”. Tačiau B. W., patai
kaudama šiandieninei santvarkai, 
rašo, kad dabartis įnešė pakeiti
mų į Vilniaus vaizdą: gyvenamie
ji namai Antakalnyje ir Žvėryne, 
nauji pastatai Neries pakrantėse 
su Černiachovskio tiltu, televizi
jos stoties stiebas, fabrikų kami
nai naujuose pramonės kvarta
luose.

— žinai, sako toliau jos vado
vas Jonas, 1938 m. vienas seimo 
narys pasakė: “Neturime jokių 
minerainių turtų. Su tuo turime 
apsiprasti”. Taigi, 80% gyvento
jų dirbo žemės ūkyje, 50% suda
rė svetimas kapitalas, 50.000 be
darbių, 80.000 emigrantų; stiklas
— iš "Belgijos ir Vokietijos, ce
mentas iš Švedijos, 100% žemės 
ūkio mašinų iš Vokietijos. (Jonas 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais buvo tik 6 m. amž. — K. B.) 
Nors ne! — juokais sušunka Jo
nas, — Vilniuje buvo fabrikas, 
kuris pasitenkino akėčių ir plū
gų gamyba, šiandien tas fabrikas 
nėsivadina “Socha”, bet “Komu- 
naras” ir gamina ne tik naujoviš- 
kiausias žemės ūkio mašinas, bet 
ir “kombainus” durpėms.

Jonas parodė dar Panerius, ku
rių vardas vokiečių okupacijos 
metu lietuvių tarpe "buvo pradė
tas minėti su didžiausia panieka, 
panašiai kaip lenkų Majdanek 
(kaimas prie Liublino, kuriame 
vokiečiai buvo Įrengę koncentra
cijos stovyklą žydams naikinti — 
K. B.), šiandien Paneriai — di
džiausias pramonės kvartalas Vil
niuje. Be “Elfos” fabriko, auto
rė dar mini “Leliją” — vardą pa
rinktą pačių darbininkių, kurių 
dauguma baigiusios gimnazijas.

Paminėjusi Vilniaus universi
tetą ir kt. augštąsias mokyklas, 
autorė persikelia į Pilies, Didžią
ją ir Aušros Vartų gatves (dabar 
jos sujungtos į vieną, Gorkio g-vę
— K. B.), kurias ji vadina seniau
siu Vilniaus keliu: juo keliavo į 
tremtį Ad. Mickevičius, juo vedė 
1863 m. sukilėlius, šv. Jono baž
nyčioje vargonininkavo muz. St. 
Moniuška, kas antras namas turi 
lentelę su užrašu “architektūri-

(Nukelta į 8 psl.)

Savaitės įvykiai
NORS RUSIJOS KOMUNISTŲ VALDŽIA YRA ATEISTI

NĖ, prisipažįsta esanti carinės Rusijos įpėdinė ir tuo remia 
savo teises į Palestinoje esančius Rusų Bažnyčios turtus, žydų 
valstybė pripažino, kad sovietinė vyriausybė yra legalus caro 
įpėdinis. Tad yra pavojaus, jog didžioji Alyvų kalno dalis per
eis komunistinės Rusijos nuosavybėn.
Chruščiovas pirmą kartą nuvažiavo į Afriką, ir, būtent, pas 
Egipto Nasserį. Gegužės 15 d. pradės veikti Ašvano kanalas, 
kurį kasė ir finansavo rusai. Nikita ta proga apžiūrėjo kariuo
menę, laivyną ir oro kariškas pajėgas, kurias‘apginklavo Rusi
ja. Kiniečių premjeras, anksčiau lankęs Egiptą, buvo menkai
priimtas.
Rusija atkreipė savo dėmesį ir 
į kitą Afrikos valstybę — Alže- 

riją, kuriai padvigubino savo pa
skolas ir pašalpas. Rusai jau pa
žadėjo Ben Belai, kuris dvi savai
tes praleido Rusijoje, 126 su pu
se mil. dol. kreditų. Jie taip pat 
pasižadėjo pastatyti plieno dirb
tuves, alyvos institutą, pasiųsti 
300 medicinos personalo ir duoti 
ginklų. Rusija nori išlaikyti Af
rikos "valstybes palankias sau ir 
neprileisti komunistinės Kinijos 
Įtakos. Varžytynės tarp komunis
tinių valstybių prasidėjo ryškioje 
formoje.

Amerikos gynybos sekr. McNa
mara vėl išskrido į P. Vietna

mą. Bet pirma jis lanko vakarinę 
Vokietiją, r

Tarp Amerikos ir Rusijos vyks
ta derybos dėl naujo 100 mili

jonų bušelių kviečių užpirkimo. 
Nežiūrint koks bebūtų 1964 m. 
derlius, rusai jau dabar nori šį 
pirkini užsitikrinti.

Amerikos spauda pranašauja, 
kad 1965 m. įiznio atžvilgiu bus 
labai geri, hrhamaisiais metais 
patenkinta Amerikos vyriausybė 
ir ekonomistai.

Buvęs prez. Eisenhoweris at
kakliai perša savo brolį, universi
teto rektorių Miltoną Eisenhowe- 
rį, kaip kandidatą prezidento rin
kimuose.

Amerikos ir Anglijos atstovai 
pareiškė protestus Rusijos vy
riausybei po to, kai jų 4 karo 

attaches Odesoje rusų buvo pa
kviesti į vakarienę ir" apnuodyti 
liko be sąmonės iki 'rytoj aus. Ma
tyt, rusai turėjo tikslą juos iš
krėsti ar padaryti kokius "bandy
mus.

Vakarų Vokietija Afrikoje ko
voja su Rytine Vokietija. Zan

zibar© revoliucinė vyriausybė bu
vo užmezgusi diplomatinius ir 
ūkinius santykius su Rytinės Vo
kietijos vyriausybe. Tanganyka 
visą laiką palaikė santykius tik su 
Vak. Vokietija. Zanzibarui einant 
į uniją su Tanganyka, iškilo ir 
dviejų Vokietijų klausimas. Ma
noma," kad V. Vokietija bylą lai
mės, ir Zanzibare paliks tik ge
neralinis Ryt. Vokietijos konsu
latas.

Vokietijoj vis dar pasigendama 
1.200.000 be žinios dingusių vy
rų. Tai II pasaulinio karo pa

sėka". Didelė jų dalis “dingo” Ru
sijoj, kuri, neprisilaikydama jo
kių tarptautinės teisės dėsnių, ka
ro * belaisvius pavertė vergais ir 
apie juos niekam nepranešė.

Amerika ir Rumunija kartu 
pranešė, kad jos abi pradeda 

derybas ūkiškais reikalais. Dery
bos prasidės šį penktadienį Va
šingtone. Atrodo, kad šios dery
bos pereis ir į politines kalbas. 
Rumunija slysta iš rusų globos ir 
nori būti savistovė. Tai buvo ma
tyti ir iš jos laikymosi rusų-kinie- 
čių ginče. Salia Jugoslavijos atsi
randa ir antras satelitas, siekiąs 
sau laisvės.

Amerika, nepatenkinta Prancū
zijos bendra laikysena, kiekvie

nu kartu mėgina tai pabrėžti ir 
net pasityčioti. Rusk, kalbėdamas

Studento mirtis nuo raminančių vaistų
Toronto universiteto studentas 

paskutinio kurso istorijos fakul
tete W. B. McKenzie, 23 m. amž., 
buvo rastas negyvas Victoria Col
lege studentu namuose. Jis var
tojo taip vadinamas “pep pilis” 
(barbiturus), kad jaustųsi ramus 
per egzaminus ir pasiektu geres
nių rezultatų. Policijos tvrimai 
nustatė, kad T. un-te 3 iš 10 stu
dentų vartoja vaistus, nežinoda
mi, kokią žala daro savo sveika
tai. Vartoja, žinoma, be gydyto

Briusely, vėl užkabino De Gaulle 
politiką ir pabrėžė, kad atominia
me amžiuje negali būti absoliu
taus suverenumo.

Čekoslovakijoje irgi atolaidis? 
Prieš kiek laiko nacionalizuotos 
komunistų nuosavybės žada būti 
grąžintos "savininkams, taip pra
nešė Čekoslovakijos žemės ūkio 
ministerijos žurnalas. Žinoma, 
pradeda grąžinti mažesnes nuo
savybes.

Kiniečiai atmetė rusų pasiūly
mą šaukti pasaulinę komunisti

nių partijų konferenciją ir ten 
spręsti tarp Maskvos ir Pekingo 
kilusius ginčus. Rusai siūlo tokią 
konferenciją šaukti ši rudeni. Ki
niečiai mano, kad ji galėtų vykti 
tik po 4 ar 5 metų. Jei dabar to
kia konferencija būtų sušaukta, 
tai dauguma palaikytų Chruščio
vą. O po 5 metų kiniečiai tikisi 
turėti daugumą savo pusėje.

Rusai prisipažįsta, kad jie yra 
ir Azijos valstybė. Sekančių 

metų kovo mėn. yra suplanuota 
Indonezijoj šaukti Afrikos - Azi
jos valstybių konferenciją. Pa
rengiamame "susitikime, kur da
lyvavo 22 valstybių atstovai, ki
niečiai daro pastangų išjungti ru
sus iš šios konferencijos. Tačiau 
rusai tvirtina, kad jie yra užėmę 
40% visos Azijos teritorijos, tai
gi yra ir Azijos valstybė.

Britai kariauja visai rimtai Pie
tų Arabų Federacijoje. Tarp bri
tų yra užmuštų ir sužeistų. Pietų 
Arabų Federacija yra nauja ara
bų sąjunga, į kurią įeina 14 šei
chų ir sultonų žemės, ir kuri yra 
susirišusi su Adenu, Anglijos ko
lonija. Ten dabar maišosi ir Egip
to Nasseris, pasiuntęs Į kaimyni
ni Yemeną 30.000 savo karių.

Kipro saloje nesutikimai ir ko
vos tarp graikų ir turkų tęsiasi. 

Kipro prez. arkiv. Makarios per
eitą savaitę lankė turkų, graikų ir 
maišytas gyvenvietes, visus ragin
damas sustabdyti jėgos veiksmus. 
Suomių kariuomenė Kipro saloje 
naudoja ne šarvuočius, bet dvi
račius.

Vietname nužudyto prezidento
Ęiem brolis šeštadienį teismo 

nutarimu sušaudytas.

Estų kultūros 
šventė

Šį savaitgalį, gegužės 16-18 d^ 
Toronte įvyksta didžiulė estų kul
tūros šventė, jau trečioji iš eilės 
Amerikos žemyne. Programoje, 
kurioje dalyvauja estai iš visos 
Kanados ir daugelio JAV vieto
vių, — dainų šventė, dalyvaujant 
jant 900 dainininkų ir 100 orkest
rantų, tautinių šokių šventė, da
lyvaujant per 200 šokėjų ir 130 
vaikų, ir gimnastika, dalyvaujant 
per 200 sportininkų ir sportinin
kių. Visa tai įvyks šeštadienį, 3 
v. "p.p., Maple Leaf Gardens. Ry
šium su tuo Estų namuose, 958 
Broadview Ave.," įvyksta meno 
paroda, dalyvaujant 46 estų dai
lininkams iš Kanados, JAV, Eu
ropos ir Australijos. Paroda ati
daroma gegužės mėn. 14 d., 8 v.v. 
ir truks iki gegužės mėn. 18 d.

jų žinios.
Studentams geriausi vaistai yra 

— tai ruoštis egzaminams iš lė
to. per visus metus, o ne viską 
palikti pavasariui 2-3 savaitėms. 
Laiko ir saiko išbalansavimas 
studentų gyvenime yra vienas 
svarbiausiu faktorių.

Dalinai kaltė, gal, krinta ir un
to vadovybei, kuri nepilnai išaiš
kina ir reikalauja tokios akade
minės tvarkos, kokia yra senuose 
Europos universitetuose.
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Šiandien visas pasaulis kalba 
apie taiką. Daugiausia apie tai 
kalba komunistiniai kraštai. Ta
čiau jų taikos samprata yra ga
lutinis pavergimas ir nutautini
mas užgrobtų kraštų.

Tikrosios taikos kelias yra 
vienas — paties Dievo nurody
tas ir kelis kartus žmonėms pa
kartotas 1917 m. gegužės 13 d. 
Fatimoje. Ypatingai yra įsidė
mėtinas tas faktas, kad tuo lai
ku, kai Marija kalbėjo apie ko
munizmo grėsmę pasauliui, Ru
sijoje dar nebuvo komunistinės 
valdžios. O apie betkokį komu
nizmo pavojų ir apie Rusijos at
sivertimą tada dar niekas nega
lėjo net svajoti.

Marija tada kalbėjo: “Žmonės 
-turi daryti atgailą ir atlikti sa
vo kasdienines pareigas... Jei 
bus įvykdyta ką aš prašau, Ru
sija atsivers ir pasaulis sulauks 
taikos, o jei žmonės ir toliau 
ižeidinės Viešpatį, komunizmas 
išsiplės visame pasaulyje . .

Marijos žodžiai tapo realybe. 
Komunizmo grėsmė šiandien 
beldžiasi į viso pasaulio tautų 
duris. Dabar tik lieka laukti Ru
sijos atsivertimo. Bet ar tai 
įvyks? Į tai galime atsakyti tik 
mes kiekvienas individualiai, 
nes nuo mūsų pačių tai priklau
so.

Svarstant ir giliau įsisąmoni
nant į Marijos pasakytus žo
džius, "atrodo, kad šiandien pa
saulis nieko nėra taip skubiai 
reikalingas, kaip maldos ir at
gailos, kad tuo būdu būtų Įgy
vendinti Marijos prašymai, ku
rių dar nevykdo didelė žmonijos 
dalis, žmogus pats vienas, nežiū
rint ką jis bedarytų, yra bejėgis 
palengvinti komunizmo paverg
tų tautų kančias, grąžinti pasau
liui taiką ir išsigelbėti iš savo 
rankomis pagaminto ginklo, 
skirto sunaikinti žmonijos kultū
rą, civilizaciją ir pati žmogų.

Kristus yra tikrasis" taikos Ka
ralius ir i ji turi būti nukreip
tos žmonijos akys. Bet kad grįž
tų žmonijai taika, yra tik viena 
sąlyga: žmogus turi pasikeisti 
savo dvasioje ir paklusti Dievo 
Įsakymams ir jo valiai. Jei to ne
suprasime, iš dabarties nelai
mių neišgelbės žmonijos nei tur
tingųjų auksas, nei didžiųjų po
litikų iškilmingos kalbos" žmo
nijos" viltis yra pavienių asmenų 
ir ištisų tautų sutartiniame gri- 

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

Rašyti arba kreiptis:
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VD ▲ AĖKI AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAGtnlAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ALBION MOTORS„

JUOZAS STALIORAHTS G. McCALLEN
Namą tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

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

* BOLTON
o^ALBION S

MOTORS >•
1\ l

_______\ HVVY.7

§
1

Vision

HWV. 401- ei 
ce

■t

W
ES

TO
N

tomobilj. Apsilankykite.arba paskambinkite klausdami Joe, John ar Jerry. 
Parodomasis kambarys‘atidarytas kasdien 9—9 v.v. Taip pat mes tarime 
gera, pasirinkimą O.K. naudotą, apynauju modelių automobilių ir sunk
vežimių.

NEAUGŠTU 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:

Tel. Bolton 857-1030R.R. 3, Bolton, Ont. <si«!
Lietuviška CHEVROLET, OLSMOBILE automobiliu atstovybė ALBION MOTORS LTD. yra prie 50 plento, 7 
mylios i šiaurę nuo 7 plento, į pietus nuo Bolton miestelio. Dėl didelio parduodamu autovežimių kiekio ir 
mažesniu išlaikymo išlaidu priemiestyje mes galime jums pasiūlyti dideles nuolaidas kainoje perkant naują au-

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold

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

nusipirkti Gold Stripe.

žime prie Dievo.
Gal kaikas paklaus ar yra pras

mė daryti atgailą? Kas netiki, 
tam nėra prasmės ne tik maldo
je ir atgailoje, bet net ir pačia
me jo gyvenime. Tikintis žmo
gus žino, kad Marijos prašymai 
yra ne veltui pasakyti. Jie pasa
kyti tam, kad būtų atstatytas ry
šys tarp Dievo ir žmogaus, kurį 
nesilaikantis Dievo įsakymų 
žmogus jau seniai nutraukė ir 
kurio pasėkoje matome pasau
lyje dabar egzistuojantį chaosą.

Senajame Testamente skaito
me, kad žydų tautai esant ne
laisvėje Viešpats kalbėjo prana
šui Jeremijui: “Jeremijau, tu 
nesimelsk ir neprašyk manęs 
malonės, aš tavęs neišklausysiu 
tol, kol tavo tauta nedarys at- 
atgailos.”

Lietuvių tauta šiandien yra 
didesniame varge, negu žydai 
Babilono nelaisvėje. Ir šiandien 
Dievas lygiai taip pat kalba 
mums visiems, kaip kalbėjo Je
remijui — aš nelaiminsiu jūsų 
darbo vaisių, kol jūsų tauta ne
darys atgailos.

Šiemet gegužės 13 d. yra 
švenčiama Maldos Atgailos Die
na už Lietuvos laisvę ir nusidė
jėlių atsivertimą. Mieli lietuviai, 
turime visi giliau pagalvoti apie 
Marijos žodžių prasmę, apie ko
munizmo nešančius žmonijai 
didžius žiaurumus bei mūsų 
tautos likimą ir nuoširdžiai pa
sižadėti savo širdyje vykdyti Ma
rijos prašymus, pasakytus Fati- 
moj.

Kupiniems gražių vilčių
Sukelti 100.000 dolerių Kana

dos Lietuvių Fondui yra visoms 
lietuviškoms širdims. Kanadoje 
garbės reikalas. Šioji suma ata- 
tiktų JAV lietuvių užsibrėžtajam 
milijonui, nes mes juk ir esame 
iu dešimtoji dalis keleriopu at
žvilgiu.

Kiekvienam dirbančiam lietu
viui su nedidelėmis išimtimis bū
ti Fondo nariu su šimto doleriu 
Įnašu tikrai gražus ir didžiai pras
mingo Įsipareigojimo reikalas. 
Vidutinio pajėgumo tautiečiui, 
kurie sudaro daugumą, tektų pa
daryti kiek didesnį įnašą, o la
biau pasiturintieji * turėtų duoti 
pagal savosios širdies balso stip-

/ Lietuvos prisikėlimą JI.
Kelių jieškojimas

Prieš penkiolika metų politi
niai išeiviai ėmė veržtis iš vargo 
ir nedalios stovyklų į naujuosius 
kraštus, išsibarstydami plačiose 
pasaulio pakelėse. Daugelis vežė
si lietuviškų knygų, Lietuvos že
mės saują. Naujuose išeivijos 
kraštuose akys atkreiptos ne į 
ateitį, bet į praeitį. Atgaivintos 
kaikurios organizacijos tetarnau
ja tik jų praeičiai prisiminti. Mes 
atsitiktinai bandėme moti Į ateitį, 
tačiau net nebandėme rimtai atsi
dėti, tiesiant į ją naujus kelius. 
Tarp vyresniosios ir jaunosios 
kartos praraja didėja. Vyresnioji 
karta, gyvendama praeitimi, ne- 
sumoja spręsti nūdienių klausi
mų. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti 
LB, kuri kaikuriuose kraštuose, 
pvz. JAV, nesugebėjo Įgyvendinti 
visuotinumo ir platesnių polėkių 
planingai suorganizuoti veiklą.

Idealizmo JAV netrūko ir šian
dien netrūksta, nors jis jau gero
kai pažeistas. Vadovaujančių ai
manos dėl talkininkų stokos yrą 
tik nesugebėjimo organizuoti pa
siteisinimas. Vadovaujantis par
tiniais ar asmeniniais sumeti
mais, kaikurie sugebėjo, sutelkti 
bendradarbių būrelius, tačiau tuo 
ryškiai pažeistas bendruomeniš
kumo pradas. Jie dažnai bandė 
Įtikinėti, net nesuvokdami veik
los apimties. Šiuo keliu eidama 
LB tapo Įvykių stebėtoja. Jos pa
vėsyje buvo suorganizuotos dai
nų, šokių šventės, tačiau šie pro
tarpiniai didesni Įvykiai negali 
pateisinti LB būties, nei išlaikyti 
lietuvybės.

Kai LB dažnai darė žygius, ska
tindama lietuvių veiklą, jau pa- 
jaučiamas sustingimas. Daugelis 
mielai pajuda į pramoginius pa
rengimus, kad ten susitikus, pa
bendravus, tačiau, medžiaginei 
gerovei didėjant, susidomėjimas 
lietuviškąja kultūra atbunka. LB 
nerado priemolių iš šio sustingi
mo išjudinti. $!uo metu dar puo
selėjame kaikdrias viltis dėl atei
ties, nenorėdami prisipažinti, kad 
per pastarąjį dešimtmeti kovą dėl 
lietuvybės išlaikymo esame jau 
pralaimėję.

Pasimetimas švietimo bare
Tremtinių Bendruomenės švie

timo Valdyba, vadovaujama M. 
židonio, per trumpą laiką sukūrė 
mokyklų tinklą ir sukūrė švieti- 

rūmą ir atsižvelgiant i savųjų iš
teklių dydi.

Pačioje pradžioje norėtųsi Įspė
ti visus tuos, kurie imsis" ar jau 
imasi šio darbo, būti ypatingai 
taktingiems ir nepertempti sty
gos. Yra gerai žinoma, kad kai
kurie pajėgesni duoti, norėdami 
to ’išvengti, gali jieškoti visokių 
išsisukinėjimų, apėjimų ir nepa
sitenkinimų savo širdies balsui 
prislopinti. Tektų taip pat ir Į 
tuos tautiečius kreiptis ir nuošir
džiai paprašyti, pridedant: jei ta
voji širdis tau sako, kad nereikia 
— neduok, bet esi prašomas, tad 
nekenk bendram reikalui; buk 
santūrus ir sąžiningas.

Vieni iš mūsų prisimename ge
rai, o kiti ir turime Tautos Fondo 
išduotus Lietuvio Pasus su įlipdo- 
mais ženklais paaukotai sumai at
žymėti. Pagrindinis tų ilipdomų 
ženkliukų tikslas ir buvo sudary
ti tą akivaizdini Įrodymą, kad 
štai esi aukojęs ir kiek.

Į dabartini Lietuvių Fondą 
Įneštoji suma visada bus toks Įro
dymas Tau ir kitiems apie Tavąją 
lietuvišką širdį. Juk kapitalas 
yra neliečiamas. A. Vilniškis

Ottawa. — Karališkoji bankų 
ir finansų komisija savo reko
mendacijose vyriausybei siūlo pa
naikinti papildomą 15 c. mokestį 
už čekius iš tolimesnių vietovių.

Vašingtonas. — Prancūzijos 
ambasadorius Herne Alphand 
Įteikė prancūzų dovaną — $100. 
000 čeki teisingumo min. Robert 
F. Kennedy žuvusio prez. John 
F. Kennedy bibliotekos statybai. 

V

mo sistemą. JAV LB paruošė 
daugelį planų, tačiau jie nebuvo 
įgyvendinti. Bandymas atgaivin
ti Lietuvos mokyklinę sistemą JA 
V-bėse nepavyko. Neatkurtas ten 
buvęs pobūdis, vyravusios nuo
taikos, mokyklų programų Įgy
vendinimas liko atviru klausimu.

JAV yra 126 lietuviškosios pa
rapijos, 65 apylinkės, tačiau vei
kia tik 40 pradinių mokyklų ir 
dvi augštesnės. Veik kiekviena 
mokykla savotiškai tvarkosi. LB 
nėra nei vairuotojas, nei vykdy
tojas.

Tėvų nuotaikos sudrumstos. 
Dalis nesvyruoja savo vaikus 
siųsti į betkurią lietuvišką mo
kyklą,* tačiau kita dalis jau abe
jinga, o trečioji tėvų dalis Į lie
tuvišką mokyklą vien ranka nu
moja.

LB dėjo kaikurių pastangų lie
tuviškam švietimui suvienodinti, 
tačiau jos liko bergždžios.

Vaikų darželių LB neorganiza
vo. Kaikurie vaikų darželiai tar
nauja tik lietuvių "vaikams nulie- 
tuvinti. M. Varnienė dėjo milži
niškas pastangas, stengdamosi su
kurti Montessori darželi Čikago
je, tačiau visumoje šis klausimas 
liko atviras.

Daugelyje pradinių mokyklų li
tuanistiniai dalykai, dėstomi tik 
liekamu laiku, primena pramogą. 
Tik keliose mokyklose lituanisti
niai dalykai — Lietuvos istorija, 
geografija, literatūra kasdien 
dėstoma po pusę valandos.

Lietuviškosios mokyklos yra 
tikras patriotinio Įsibėgėjimo ir 
didelio mokytojų pasiaukojimo 
vaisius. Čia nėra nieko bendro su 
tuščiagalvišku šaukimu: Lietuva 
— mano didysis sentimentas, bet 
tik sentimentas.

Lietuviškųjų pradinių mokyk
lų lygis krinta. Iki šiol dar nepa
vyko sukurti centralizuotos mo
kyklinės sandaros. LB neturi Įta
kos mokytojų parinkime. Iki šio 
meto neįgyvendinta lituanistinių 
dalykų mokyklinė bendroji prog
rama. O ir mokslo priemonė
mis aprūpinimas nepakankamas. 
Neturima net Lietuvos žemėla
pio, skirto mokykloms. Lietuvos 
istorijai ir geografijai mokyti 
veik visai neturima priemonių. 
Šiuo požiūriu padėtis žymiai ge
resnė augštesnėse lituanistinėse 
mokykloje, tačiau LB joms ma
žai talkindavo.’

Lietuviškos mokyklos deda di
delių pastangų lietuviškumui pa
laikyti, tačiau jos per menkos at
sispirti prieš svetimą Įtaką.

Tėvai ir mokytojai, sutartinai 
siekdami lietuviškojo jaunimo 
Įsąmoninimo, gyvenimo tikrovės 
dažnai apviliami.

Jei mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonį -— švelnų, tačiau

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

deniu ar miešimu, ši degtinė skirta jums. Ji yra rūpestingai atskiesta su

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

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.

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

Vyresniajai kartai žvelgiant Į 
praeitį, nenorint nieko pamiršti 
ir nieko naujo išmokti, jaunimas 
pasineria nūdienos srovėje, eg
zistencijos vandenyse. Jis dažnai 
ranka numoja į lietuvių tautos 
gyvybinius klausimus, nes jų jau 
nepajėgia suprasti. Jis retai te- 
įsijungia į lietuvišką veiklą, nes 
ją laiko neprasminga. Lietuvių 
tautos pavergimas laikomas blo
giu, tačiau kartais taip tolimas, 
kaip, pvz., badas kurioje Azijos 
vietovėje. Retai teužgirsi jauni
mą bekalbant lietuviškai. Lietu
višką laikraštį, lietuvišką knygą 
dažnai pakeičia leidiniai kitomis 
kalbomis.

sias specialybes, pelningesnius 
verslus, nors kartais turi talentų 
ir kūrybinėms sritims. Ir čia bū
tis nusveria idėjas. Idėjines spe
kuliacijas jau apsprendžia dides
nieji traukos centrai ir utilita
rizmas.

Jaunimą ir vyresniąją kartą iš
skyrė ne idėjinis konfliktas, bet 
skirtingos galvosenos, skirtingi 
tikslai, kiti vertės matai ir. nevie
nodas atsparumas prieš svetimas 
Įtakas. Čia ir užtinkame lietuviš
kojo tragiškumo užuomazgą. Kai 
vyresniosios kartos ąžuolai išver
čiami, reikia atidžiai dairytis ar 
yra vilties išugdyti atžalas. To
kios mintys skverbiasi ne tik me
no kūrėjų, kultūrininkų, moksli
ninkų, spaudos darbininkų, bet 
ir patyrusių politikų eilėms retė- 
jant. *

Kaikurios organizacijos, pvz., 
ateitininkų, skautų ir kiti jauni
mo sambūriai bando surasti liep
tą tarp praeities ir ateities, ta
čiau tai gana sunkus uždavinys.

JAV LB telieka kieto, planin
go darbo tęsėjimas švietimo, kul
tūros baruose ir talkinimas kovo
je dėl Lietuvos laisvės.

Mes girdime užuominų apie JA 
V-bių LB polėkius, tačiau sunku 
pasakyti kuria linkme ji juda. Jei 
atskiri lietuviai ir jų draugijos 
liautųsi veikę, mus imtų siaubti 
kapinių nykuma.

Neapleiskite slystančių
Dirbtinių dantų

Ar jums dirbtiniai dantys krinta, slysčioja bei 
juda jums kalbant, valgant, juokiantis ar čiau
do nt? Kam jums turėti trukdymu bei nemalo
numų tokiais atvejais? FASTEETH šarminiai 
(berūgščiai) milteliai, uždulkinti ant jūsų dirb
tinių dantų, išlaikys dirbtinius dantis daug 
tvirčiau krūvoje. Suteiks pasitikėjimo ir sau
gumo jausmą ir jausitės patogiau. Nejausite 
jokio kcučuko skonto bei sulipimo jausmo. 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvie
noje cheminių gaminių parduotuvėje.

Feirar. — Mario Magrini Itali
joje mirdamas užrašė testamentu 
savo turtą $1,6 mil. vertės popie
žiui Pauliui VI ir kat. Bažnyčiai.

Si degtinė
nepraranda savo

skonio
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Jie sako
Evangelistas Billy Graham: “Aš nesirūpinu tiek komu

nizmu, kiek šiandieninės Amerikos moraline padėtimi.”
Chaput - Rolland, Kvebeko žurnalistė: “Įjunkime dau

giau religijos Į politiką ir mažiau politikos į religiją ir tada, 
galbūt, išmoksime geriau vieni su kitais sugyventi.”

Edwin Shank, neseniai Vietname žuvęs JAV aviacijos 
kapitonas: .. .“Aš niekad nebuvau taip nusivylęs, kaip da
bar. čia kovoju dėl savo krašto. Aš myliu Ameriką... Bet 
mano kraštas man nepadeda, neturi drąsos. Esu tikras, kad 
nieko nebus daroma iki rinkimų. Kodėl? Todėl, kad jiems 
yra svarbiau didesnis balsų skaičius, negu mano ir mano 
draugų gyvybės...”

Toronto Star: “Viskas yra išbalansuota. Kuo didesnį kū
no svorį žmogus nešioja, tuo trumpiau jam tenka tą svorį 
nešioti.”

Platonas: “Mes lengvai galime atleisti vaikui, kuris bi
jo tamsos, bet gyvenimo tragedija yra, kad daugumas iš mū
sų bijo šviesos.”

Irena Kairienė “Moters” nr. 2: “Nenaudokite sunkių 
orientališkų kvepalų eidamos apsipirkti ir Įstaigon. Tokiais 
kvepalais lengvai galima susargdinti aplinkui esančius.”

Naujosios valstybės

SUDANE PERSEKIOJAMA 
KRIKŠČIONYBĖ

V. ZALATORIUS

Didžiausioje Afrikos valstybė
je Sudane krikščionybės perse
kiojimas pasiekė aštriausias for
mas. Maždaug 300 vien katalikų 
misijonierių buvo ištremta, 350 
katalikų mokyklų ir kelios baž
nyčios uždarytos arba sugriautos, 
o daugelis krikščionių suimta.

Karinės diktatūros veiksmus 
gen. I. Abudas teisina neva misi
jonierių kišimusi į krašto politi
ką, o ypatingai sukilimo kursty
mu pietinėse Ekvatorijos, Augš- 
tutinio Nilo ir Bar-al-Gazala pro
vincijose. Neramumai šiose pro
vincijose tebevyksta. Jiems vado
vauja L. Hileris. Provincijos rei
kalauja nepriklausomybės nuo 
centrinės Chartumo vyriausybės.

Pusė milijono katalikų
Pietinių provincijų krikščio

nys, kurių daugumą sudaro pusė 
milijono katalikų, yra geriausiai 
organizuota ir pažangiausia gy
ventojų grupė. Trečdalis Sudano 
12 mil. žmonių gyvena pietuose. 
Jie beveik visi negrai, daugiausia 
stabmeldžiai ir neapkenčia ara
biškos kultūros šiauriečių maho
metonų, kurie juos šimtmečiais 
valdė ir išnaudojo. Juodukų at
mintyje dar tebėra gyvi praeito 
šimtmečio vergų prekybos atsi
minimai, kai šiauriečiai Įsiverž
davo Į jų kaimus, žudydavo vy

rus, grobdavo jaunuolius, mote
ris ir vaikus ir veždavo į šiaurę 
parduoti. Chartume, kuris dabar 
yra Sudano sostinė, anuo metu 
buvo viena didžiausių vergų pre
kyviečių Afrikoje.

Net ir nepriklausomybę atga
vus, 1956 m., pietinė krašto dalis 
sudaniečiams liko lyg koks Sibi
ras rusams. Ten buvo investuoja
ma mažiausia kapitalo, tiesiama 
mažiausia kelių ir statoma mo
kyklų. Malakalio ir Jubos mies
tai pietuose Chartumo valdinin
kams buvo ir tebėra ištrėmimo 
vietos už kyšių ėmimą ir kitus 
blogus darbus."

Mahometonų vyriausybė, maty
dama krikščionių misijonierių pa
sisekimą, ėmė įpiršti valstybini 
mahometonizmą pietiniams stab
meldžiams ir krikščionims. Ka
dangi tas islamo piršimas vyko 
prieš pastarųjų norą, tai vyriau
sybės pastangos dar labiau paaš
trino šiauriečių - pietiečių santy
kius ir privedė prie dabartinių 
neramumų.

Kalba 150 kalbų
Ten buvę misijonieriai tvirti

na, kad apie “revoliuciją” ar di
desnio masto neramumus juokin
ga ir šnekėti, nes žmonės neturi 
ginklų. Susisiekimas neįžengia
muose tropiniuose miškuose ne
įmanomas, o 150 vietinių genčių 
kalba skirtingomis kalbomis.

Kad vyriausybė į neramumus 
žiūri rimtai, rodo 6.000 vyrų kari
nės ekspedicijos pasiuntimas. Tai 
sudaro trečdali visos Sudano ka
riuomenės. Užsienio stebėtojai 
neramumus lygina su Mau-Mau 
sąjūdžiu Kenijoje prieš 10 metų.

Tarp pietinių genčių yra viso
kių keistuolių^ Pelkių nuarai 
vaikšto nuogi ir geriausiai žino
mi savo papročiu stovėti ilgas va
landas ant vienos kojos. Haden- 
dovai yra apaugę gaurais, kaip 
beždžionės. (Bepigu n u a r a m s 
lakstyti be marškinių, kai viduti
nė metų temperatūra pas juos 
yra 77°" F •— vienas šilčiausių 
kraštų pasaulyje.)

Kramtoji guma
Beveik per visą Sudaną teka 

Baltasis Nilas, kuris ties sostine 
Chartumu susilieja su Mėlynuo
ju ir teka tolyn Į šiaurę, Į Egiptą 
ir į Viduržemio jūrą. Kitas kai
mynas Sudano šiaurėje yra Libi
ja, o pietuose Uganda, Kenija ir 
Kongas. Vakaruose yra buvusios 
prancūzų kolonijos Čadas ir Cent
rinė Afrikos Respublika; rytuo
se — Etiopija.

Sudanas,. vieno milijono kva
dratinių mylių valstybė, turi siau
rą priėjimą prie Raudonosios jū
ros su Sudano uostu, mažesniu už 
Klaipėdą.

Svarbiausia kliūtis ūkinei pa
žangai yra kapitalo ir kelių sto
ka. Spėjama, kad derlingas "pieti
nis Sudanas galėtų būti visos Af
rikos aruodu.

Daugiausia pelno sudaniečiai 
padaro iš eksportuojamos arabiš
kos gumos, kuri naudojama 
kramtomos gumos gamybai. Ji 
pagaminama iš akacijos medžio 
ir eksportuojama ypač į JAV.

Tarp vakariečių ir sovietų
Diktatoriaus Adubo santykiai 

su užsieniu nėra blogi. Jis gauna 
pagalbos ir iŠ JAV, ir iš Sov. Są
jungos. Kuvaitas 1962 m. suteikė 
Sudanui didelę ilgalaikę pasko
lą. Arabų Lygoje Sudanas su Li
banu atstovauja nuosaikiausiam 
elementui.

Sudaną 1899 m. į savo sferą 
buvo Įtraukę anglai po didelių 
skerdynių ir varžybų su prancū
zais. Jie jį administravo drauge 
su Egiptu, dabartine Jungtine 
Arabų Respublika. 1956 m. buvo 
pravestas plebiscitas, ir gyvento
jai pasisakė už nepriklausomybę 
bei atsiskyrimą nuo Egipto. '
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ATSAKYMAI t ANKETĄ

$10.000 Kanados Lietuviu Fondui
Kanados Lietuvių Fondo val

dyba, dalyvaujant tarybos pirm. 
V. Ignaičiui, aptarė tolimesnį 
Fondo veiklos planą. Nutarta 
esamą LF vajaus komitetą pra
plėsti, įtraukiant į jį daugiau mo
terų. Trys to komiteto nariai — 
dr. A. Pacevičius, inž. V. Balsys 
ir J. Simanavičius — visuotinia
me narių susirinkime buvo iš
rinkti į Fondo valdybą. Jų vieton 
į komitetą bus pakviesti kiti.

Komiteto papildymą pavesta 
atlikti vicepirm. J. Simanavičiui. 
Valdybos sekr. P, Lėliui pavesta 
informuoti visuomenę apie Fon
do veiklą per spaudą. Nutarta 
Prisikėlimo' parapijos bankelyje 
atidaryti Fondo sąskaitą, nors 
faktinai sąskaita ten buvo jau ati
daryta, įnešus Prisikėlimo parap. 
Įnašą. Laukiame taip pat pirmojo 
jnašo Hamiltono “Talkoje”, kad 
ir. ten sąskaita būtų atidaryta.

Perimta iš organiz. komiteto 
sekr. p. Januškos Fondo organi
zavimo bylos labai tvarkingame 
ir pavyzdingame stovyje, šiuo 
metu Fonde yra: “Paramoje” 
$4.998,25, “Lite” $1.100, Prisikė
limo prap. bankelyje $105; viso 
$6.203,25.

Suprantama, naujoji Fondo 
valdyba iš karto stebuklo nepa 
darys, bet dirbant planingai su

Lietuviškųjų šeštadieninių mokyklų

tam tikra sistema ir turint sąmo
ningųjų lietuvių pritarimą, val-

Dr. A. Pacevičius, 
Kanados Lietuvių Fondo valdy

bos pirmininkas.

dyba numato šiais metais pakel
ti KLF sumą iki $10.000. Tai yra 
minimalus užsibrėžimas.

KLF padidėjo $500. — Gegu
žės 7 d. gauta šie įnašai: kleb. 
kun. Petras Ažubalis įnešė savo 
vardu $100 ir Šv. Jono Kr. para
pijos vardu $100, viso $200 
Juozas Dragašius $100
Albinas Kantvydas $100 
Petras Lelis $100

viso $500 
Kantvydas ir Lelis jau turėjo 

įnešę po $100, dabar padidino sa
vo įnašus iki $200. Tokiu būdu 
Fondo suma paaugo nuo $6.200 
iki $6.700, o narių skačius — nuo 
42 iki 45.

Už gautus įnašus nuoširdžiai 
dėkojame. KLF valdyba

Atsiprašymas už klaidą. — “T. 
Ž.” nr. 19 , geg. 7 d., atspausdin
tame Liet. Fondo rašte per neat
sargumą praleisti šie nariai, įne
šę po $100, — dr. J. šemogas, dr. 
H. Nagys, inž. Iz. Mališka ir Pri
sikėlimo parapija. Už šią klaidą 
atsiprašome.

P. Lelis, KLF v-bos sekr.

Essenas. — Krūppo plieno b-vė 
V. Vokietijoje atidarė savo biurą 
Maskvoje. Tai pirmoji firma iš 
vak. pasaulio, gavusi sovietų su
tikimą plėsti prekybinius santy
kius.

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

zavimą silpnesnėm lietuvių 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?

E. Daniliūnas iš Londono, Ont.:
1. Malonu, kad “T2” šitokius 

gyvybinius klausimus iškelia į 
dienos šviesą. Palikti silpnąsias 
kolonijas jų pačių likimui reikš
tų griovimą pamatų, ant kurių 
norime atstatyti savo namą. Ne
žiūrint kur kuri tautos dalelė li
kimo būtų nublokšta — yra mūsų 
pamatai: mes negalime nurašyti į 
nuostolius nė vieno lietuvio, nes 
jie visi mums yra labai reikalin
gi. Kai tik mes nustosime rūpin
tis viens kitu — kas gi mus tada 
bejungs? Mes visi turime jaustis 
vienos šeimos lygiateisiais na
riais!

2. Mano nuomone, pagalbą tu
rėtų organizuoti PLB Kultūros 
Taryba- Apie jos darbus taip ne
daug girdime, b ši sritis tokia 
plati ir dėkinga. Kult. Taryba tu
rėtų imtis iniciatyvos ir visą šį 

reikalą koordinuoti. Kodėl didžio
sios kolonijos turi finansuoti ma
žąsias? Esame viena šeima ir jos 
tradicijomis turime vadovautis ir 
šiame reikale. Pagaliau mažųjų 
apylinkių lietuviai didžiųjų apy
linkių parengimuose palieka ne
maža pinigo, kai tuo tarpu apie 
didžiuosius šitaip pasakyti kol 
kas dar negalime.

3. Ką ir kaip? Atsakymui norė
čiau suskirstyti kolonijas į vidu
tines ir visai mažas, į artimas ir 
tolimas. Pvz. Londonas — artima 
ir vidutinė kolonija. Tokia pat 
Delbi ir kt. panašios Londonui, 
sakyčiau, yra reikalinga tik vie
nintelė pagalba — stipresnis di
džiųjų kolonijų ja domėjimasis. 
Kai didžiosios kolonijos ką ren
gia, žymi dalis lietuvių parengi
mus dar lankančių Londono lie
tuvių ten vyksta. O kai Londonas 

pvz. rengė kun. J. Danieliaus ju- 
bilėjinį pagerbimą, kuriame daly
vavo net du vyskupai ir, abejoju, 
ar ir didelės kolonijos ką daug 
geriau būtų galėjusios padaryti, 
— iš didžiųjų kolonijų buvo tik 
vienas asmuo ir tas pats buvęs 
londonietis... (Ar netrūko šiuo 
atveju pastangų iš rengėjų pu
sės? Tokių jubilėjų atvejais daug 
lemia kvietimai. Paskelbimo 
spaudoje neužtenka. Red.). Kai 
mes vykstame į didžiųjų parengi
mus, nežiūrime, ar ten turime pa
žįstamų, pas kuriuos galėtume su
stoti, ar kas vaišins, ar tikrai bus 
kas nors įdomaus ir t.t. Mes vyks
tame ne tik pasigėrėti menu, bet 
ir broliškų ryšių palaikymo su
metimais. Tokiu principu turėtų 
vadovautis ir didžiosios koloni
jos; tokios pagalbos mums užtek
tų. Apyl. valdyba, parapijų ir or
ganizacijų vadovai turėtų paska
tinti savo" narius aplankyti ir ne
žymias kolonijas. Jei menininkai 
tokioms kolonijoms darytų nuo
laidą, žinoma, būtų irgi labai nau
dingas dalykas.

Tolimoms vidutinėms — siųsti 
kalbėtojus ir menininkus, paden
giant didžiąją dali išlaidų. Vidu
tinio tolumo ir visai mažų koloni
jų lietuviams sudaryti ‘ sąlygas 
retkarčiais atvykti į didžiųjų ko
lonijų svarbesnius parengimus.

Tolimoms mažoms — padėti apsi
rūpinti spauda, lietuviškomis 
plokštelėmis ir bet. filmais. Šie 
dalykai labai naudingi visoms ko
lonijoms, bet, manau, tik mažoms 
ir tolimoms jie kiek sunkiau pa
siekiami ir, žinoma, joms jie ir 
svarbesni. Savo laiku kėliau liet, 
plokštelių reikalą. Jų dabar jau 
turime ir dar daugiau turėsime 
už visai prieinamą kainą, tačiau 
liet, filmai yra palikti savam liki
mui ir jie dar nepajėgė iškopti į 
užtikrintą dienos šviesą. Jie pa
likti darbščiųjų pijonierių pasi
šventimui ir... kišenei... Mano 
nuomone, filmai yra' labai svar
būs palaikyti liet, dvasiai sunkiai 
pasiekiamose kolonijose. Negaliu7 
suprasti, kodėl kultūriniams rei- < 
kalams vadovaują asmenys į juos 
nekreipia jokio dėmesio.

Pietų Amerikai — spauda, fil
mai, vienas kitas solistas, kalbė
tojas ir retkarčiais sportininkų 
išvykos. Tokios išvykos būtų nau
dingos net ir Vakarų Kanadai. 
Suprantama, kad tai milžiniškos 
išlaidos, , bet juk tai būtų tik vie
ną sykį per keletą metų!

Baigdamas norėčiau linkėti, 
kad į ši svarbų reikalą atkreiptų 
dėmesį mūsų vadovaujantieji as
menys, kuriems priklauso šitokių 
reikalų iniciatyva.

1963-64 mokslo metus užbaigus
Būtų daug geriau, jei galėtume 

šiuos žodžius pasakyti kiekvieno
je Kanados lietuviškoje šeštadie
ninėje mokykloje susirinkusiems 
mokiniams, mokytojams, tėvams 
ir bendruomenės atstovams. Ta
čiau turime pasitenkinti šiuo bū
du, nes ne savo žemėj būdami tu
rime apsiprasti su nedatekliais 
bei kompromisais. Vieno tačiau 
kompromiso mes nenorime ir ne
galime pripažinti — lietuviško
sios mokyklos turi išsilaikyti ši
tam krašte tol, kol bent vienas su
sipratęs lietuvis išliks, kol bent 
viena šeima jaus, kad Lietuva bu
vo palikta ne dėl materialinio 
gerbūvio ar nuotykių jieškojimo, 
bet todėl, kad kitiems būtų nuo
lat primenama savos žemės ver
gija. Tiesa, šioji kultūrinė kova 
dažnam atrodo persunki, neverta 
viso vargo. Kitiems ji tiesiog nai
vi ir beprasmiška, tarsi nykštuko 
kova su milžinu. Bet ir tokios ko
vos buvo laimėtos! Laimėtos to
dėl, kad dvasia yra galinkesnė už 
medžiagą, tikėjimas tvirtesnis už 
oportunizmą.

Jums, mieli mokiniai, mes lin
kime ištvermės. Baigę savą mo
kyklą, jūs būsite turtingesni žmo
nės, nes jūs įsigysite tai, ko ne
turi nei vienas jūsų draugų. Vie
ną dieną jūs pajusite, kad karto
ta pasaka, apie Lietuvą nėra vien 
tiktai tolima svajonė, bet realy
bė, dėl kurios ir su kuria galima 
gyventi.

Jums, mokytojai, jokia raštiška 
padėka negali ir negalės padėkoti

už tas dienas, praleistas klasėse 
su vaikais. Jums ne mes dėkoja
me. Jums dėkoja jūsų ir mūsų vi
sų žemė — Lietuva/

Ir jums, tėvai, mes taip pat dė
kojame už tai, kad mokėjote įti
kinti savo vaikus lietuviškos mo
kyklos svarba ir tai pat, kad suge
bėjote įrodyti, jog vaikai tebeger
bia savo tėvus. Juos tebemyli.

Dėkojame ir visiems KLB Kul
tūros Fondo įgaliotiniams už jų 
nepailstamą talką ir darbą.

Gi visoms vietovėms Kanadoje, 
kur veikia lietuviškosios šeštadie
ninės mokyklos, mes tiesiame 
draugišką ranką ir tariame lietu
višką ačiū. Išlaikykite tas mokyk
las, nes be jų mums visiems bus 
nykiau gyventi išeivio dalią. Be 
jų mes būsime kaip žmonės, ku
rie miršta neįrašę i savo testa
mentą svarbiausio dalyko — pri
minimo savo vaikams dėl k o mes 
čia atsiradome ir ko mes siekė
me. Kai nebebus jaunų lietuvių, 
tęsiančių mūsų darbą ir kovą, ne
bebus prasmės laikyti uostuose 
sugrįžimo laivų, nes- savoji žemė 
mūsų nebelauks nei gyvų, nei mi
rusių.

Iki pasimatymo šį rudenį, kai 
pradėsime naujus mokslo metus!

Jūsų
Dr. II. Nagys 

KLB Kultūros fondo pirm.
Dr. L Gražytė

KLB Kultūros fondo sekr.
1964 m. balandžio 25 d.

Montrealis

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Minimalinio Atlyginimo Įstatymas
praplečiamas visai Ontario provincijai

Praėjusiais metais Minimalinio Atlyginimo Įstatymas Įsi

galiojo Toronto — Hamiltono ir Oshawa pramonės rajo

nuose. Pasirodė esąs sėkmingas, ir to pasėkoje man ma- 

lonu pranešti šito Įstatymo praplėtimą visai provincijai 

nuo birželio 29 d. Prašau perskaityti rūpestingai pagrin

dinius klausimus, kad suprastumėte tiksliai, kaip šis es

minis ir progresyvus Įstatymas išeis jums i naudą.

HON. H. L. ROWNTREE, Q.C.
Minister of Labour

Pas mus ir kitur i
i

• NIUJORKO PASAULINĖ PARO-
DA jau atidaryta. Toronte kiekvienais 
metais vykstančioje parodoje viskas 
daroma privilioti 3 mil. lankytojų per 
2 savaites. Niujorke dar prieš atida
rant jau buvo parduota bilietų už $30 
mil. Parodos plotas — 646 akrai; ja
me yra 150 pavilijonų. Viskam pama
tyti reikėtų 12 dienų ir kasdien pra
leisti po 10 vai. Vatikano pavilijone 
galima matyti Michelangelo “Pieta” 
po neperšaunamu stiklu. Paroda truks 
iki spalio 18 d. ir 1965 m. vasarą vėl 
bus atidaryta. Kanada parodoje neda
lyvauja.

• DIDŽIAUSIA PASAULYJE dar- 
bininkų unija yra “Teamsters” — įvai
rių susisiekimo šakų darbininkų. Na
rių skaičius — 1.700.000. Praėjusiais 
metais unija turėjo 3 mil. dol. gryno 
pelno. Unijos vadas Hoffa nuteistas 
kalėti už bandymus papirkti teismo 
prisiekusiuosius. Jo bylai ginti iš visų 
narių renkama po dolerį.

• KAIP APIBUDINTI MĖGSTAN
ČIUS TELEVIZIJĄ? Jeigu vyras, tai 
jis dažniausiai yra “overweight”; sė
di minkštoje kėdėje, retkarčiais nu
leidžia dešinę ranką pasiimti alaus 
bonkos nuo grindų, su dešine ranka 
siekia į “džiovintų bulvių” maišą ir 
kemša bumon. Akys Įsmeigtos tele- 
vizijon.

Užpakaly stovi prie prosinimo len
tos jo žmona ir, stebėdama televiziją, 
dirba; apsirengusi chalatu, plaukai 
prisagstyti sagučių. Vietoj batų minkš
tos šliurės. Kai kitame kambaryje

pradeda verkti kūdikis, abu ginčijasi, 
kuriam eiti pažiūrėti.

• KODĖL? Kodėl visi bažnyčioje ar 
salėje atsisėda tik prie kraštų. Atėję 
vėliau turi skersom, lipdami visiem 
ant kojų, eiti Į eilės vidurį. Salėje ga
lima teisintis, kad prie šono sėdint 
geriau matyti, bet tas pasitaiko dau-
giausia bažnyčioje. Taip pat kodėl 
daugumas bijo pirmųjų suolų bažny
čioje? Stovi kartais susigrūdę “bobin- 
čiuje” ir neina į tuščius suolus atsi
sėsti. Ar tai iš drovumo, ar iš perdėto 
kuklumo, ar dėl nemokėjimo elgtis 
per pamaldas? Greičiausia, viskas kar
tu. Reikėtų daugiau drąsos ir akty
vaus dalyvavimo pamaldose.
. • VISUR KALBAMA apie perdidelį 

gyventojų prieauglį, bet Japonija pra
dėjo rūpintis permažu prieaugliu. Gy
ventojų susigrūdimu Japonija stovi 
trečioje vietoje pasaulyje — viename 
kv. kilometre turi 264 žmones. Kana
doje kv. km. yra tik 2 žmonės. 1920 
m. Japonijoje buvo 55 mil. gyvento
jų, 1963 m. — 96 mil. Tarp kitko, Ja
ponijoje yra legalizuoti abortai.

• TORONTE PRIE MAPLE LEAF 
GARDENS daugelis paauglių laukė ei
lėje daugiau negu 48 va!., kad galėtų 
nusipirkti bilietus į “Beatles” koncer
tą, jeigu jį galima vadinti koncertu. 
Vyresnieji iš jų šaipėsi ir stebėjosi. 
O kaip su eilėmis prie alkoholinių 
gėrimų krautuvių prieš Kalėdas? Ten 
niekas nestovi daugiau valandos, bet 
vistiek eilė lieka eile. Kaip su eilė
mis arklių lenktynėse? Seninjui gali
ma, jaunimui ne. V. K.

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.

Trumpai sakant, Naujieji Minimalinio Atlyginimo 
nuostatai, įvesti ir įgyvendinti Ontario Darbo Minis
terijos, yra skirti apsaugoti kiekvieną provincijoj dir
bantį ir dirbančią nuo išnaudojimo, nustatant atlygi
nimą $1.00 į val/($1.25 statybos darbuose).

Nuostatai jau įsigalioję Toronte — Hamiltone — 
Oshawoje, bus praplečiami ištisai visai provincijai 
birželio 29 d. Kad darbdaviai turėtų pakankamai lai

ko prisitaikyti prie darbininkų augštesnio atlyginimo, 
nuostatai bus vykdomi palaipsniui.

Trumpai, štai kaip Ontario Darbo Ministerija pla
nuoja imtis žygių. Provincija bus padalyta i dvi zonas. 
Pirmoji zona apima tirščiau apgyventas ir pramonės 
sritis bei centrus. Šioje zonoje minimalinis atlygini
mas $1.00 į valandą bus pasiektas ne vėliau kaip ko
vo mėn. sekančiais metais. Antroje zonoje, likusioje

provincijos dalyje, atlyginimai bus pakelti sekančių 
metų gruodžio mėn.

Statybos darbuose minimalinis atlyginimas $1.25 į 
vai. bus pasiektas panašiu būdu abejose zonose.

Žemėlapis ir algų diagramos šiame puslapyje rodo 
abi zonas ir algų nustatytus pakėlimus abejose zo
nose.

Bendrasis Minimalinio Atlyginimo Nuostatas netai
komas: registruotiems pameistriams, stovyklų pa
tarėjams ir studentams, dirbantiems poilsio vieto
se; sargams, prižiūrintiems ir gyvenantiems apart- 
mente; nejudomo turto ir apdraudos agentams ir 
agentams, nusistatantiems savo darbo valandas; 
profesionalams ir mokytojams; tarnams ir žemės 
ūkio darbininkams.
Specialūs atlyginimai (80 et. I-je zonoje ir 75 et. 
Il-je zonoje) pritaikomi specialiais atvejais: studen
tui, kuris nedirba daugiau kaip 28 valandas į savai
tę; sezoniniam darbininkui, dirbančiam prie vaisių

SPECIALIOS GRUPĖS
ir daržovių paruošimo neilgiau kaip 16 savaičių 
metuose.*
Specialūs atlyginimai (60. et. I-je zonoje ir 50 et. 
Il-je zonoje) pritaikomi sekančiais atvejais: išvežio- 
tojams, pasiuntiniams, laikraščių pardavėjams, 
patarnautojams prie kėglių, dirbantiems atsitikti
nius darbus ir jaunesniems kaip 18 m. amžiaus.*
’Abejose specialių atlyginimų kategorijose I-sios zonos at
lyginimai bus pritaikomi Il-je zonoje 1965 m. gruodžio 27.

PASTABA DARBDAVIAMS
Ten, kur darbininkai dirba akordinį darbą bent

ZONA I
Bendrasis ir viešbučių bei restoranų nuostatas

1964 m. birželio 29 d.
1964 m. rugsėjo 28 d.
1964 m. gruodžio 28 d.
1965 m. kovo 29 d.

VYRAMS MOTERIMS

$1.00 $ .85
.90
.95

1.00

, Nuostatas statybos darbuose
1964 m. birželio 29 d. $1.25

ZONA II
Bendrasis ir viešbučių bei restoranų nuostatas

* VYRAMS MOTERIMS

1964 m. birželio 29 d. $ .85 $ .80
1964 m. gruodžio 28 d. .90 .90
1965 m. gruodžio 27 d. 1.00 1.00

Nuostatas statybos darbuose ,
1964 m. birželio 29 d.
1965 m. gruodžio 27 d.

$1.15
1.25

keturi penktadaliai iš jų tūri uždirbti nemažiau 
nustatyto minimumo.
Atlyginimai besimokantiems yra sekantys: Kur dir
bantiesiems mokamas akordinis atlyginimas, besi
mokantieji gauna 20 et. mažiau laike pirmųjų trijų 
darbo mėnesių. 10 et. mažiau sekančiais trimis mė
nesiais. Visais kitais atvejais besimokantieji gauna 
10 et. mažiau pirmus keturis darbo mėnesius turint 
galvoje Minimalinio Atlyginimo Įstatymo normas. 
Viešbučių ir Restoranų Nuostatas nustato besimo
kančiam specialų 10 et. žemesnį atlyginimą pirmą 
darbo mėnesį.

Ontario Darbo Ministerija pabrėžia fakta. kad tai yra tik pagrindiniai Minimalinio Atlyginimo Nuostatų punktai. Norintieji tiksliau susipažinti 
su nuostatais, prašomi rašyti: THE LABOUR STANDARDS BRANCH, THE ONTARIO DEPARTMENT OF LABOUR, 74 VICTORIA STREET, 
TORONTO 1. ONTARIO, arba skambinti telefonu 365-5251

ONTARIO DEPARTMENT OF LABOUR
Įstaiga planuojanti dirbančiųjų gerbūvį

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVIUIEJE
V. KAPSUKO PREMIJOS
Naujai įsteigtomis V. Kapsuko var

do premijomis žurnalistams apdova
noti: S. Laurinaitis už straipsnius 
“Tiesoje”, J. Karosas už publicistinę 
knygą “Kalba Vilniaus akmenys” ir 
A. Marcinkus už televizijos apybrai- 
žą t^Tik maža dalis”. S. Laurinaitis 
yra “Tiesos” redaktoriaus G. Zimano 
pavaduotojas, didelę dalį savo raši
nių paskyręs išeivijos ir mūsų politi
nių veiksnių niekinimui. J. Karosas 
daugiausia domėjosi tais Vilniaus ak
menimis, kurie atskleidžia su sovie
tiniu komunizmu surištą “revoliuci
nę” Vilniaus praeitį. Žurnalistų S-gos 
vertintojų komisija taipogi nepagai
lėjo šiltų žodžių F. Pažūsio straips
niams “Valstiečių Laikraštyje” ir ku
nigus puolantiems R. Cemnolonskio 
rašiniams “Tarybinio Mokytojo” 
puslapiuose.

LENINO GIMTADIENIS
Vilniaus filharmonijos salėje pa

minėtos 94-tosios Lenino gimimo me
tinės. Iškilmėse dalyvavo visi didieji 
Lietuvos komunistai, į prezidiumą 
buvo išrinktas sovietinės komparti
jos ck su drg. Nikita priešakyje. Sce
ną puošė iki koktumo nuvalkiotas šū
kis: “Su marksizmo-leninizmo vėlia
va komunistų partijos vadovaujami 
pirmyn į komunizmo pergalę!” Pra
nešimą apie Lenino gyvenimą pada
rė Lietuvos kompartijos ck ideologi
nio skyriaus vedėjo pavaduotojas P. 
Mišutis.

Dar didesnė tragikomedija vyko 
Lenino aikštėje, kur su būgnais ir 
trimitais buvo suvaryti mažieji pio
nieriai. Kompartijos įsakymu, lietu
viškos žibutės papuošė Lenino pa
minklo papėdę, o mažieji lietuviukai 
kartojo iš rusų kalbos išverstus žo
džius: “.... Aš — Tarybų Sąjungos 
pionierius savo draugų akivaizdoje 
iškilmingai pasižadu!.... Prisiekiam 
gyvent kaip Leninas gyveno... ir 
mūsų (lietuviškai turėtų būti “savo”, 
V. Kst.) gimtinę mylėt, kaip ją my
lėjo jis!...”

SUSIRŪPINTA GINTARU
S. Budrys, P. Gudynas ir S. Pinkus 

“Literatūroje ir Mene” svarsto ginta
ro problemą. Lietuvos žinioje šian
dien yra didžiausios pasaulyje ginta
ro kasyklos Kaliningrado srityje, kur 
iškasama 90% pasaulinio gintaro. Ta-

čiau gintaro klodai nėra neišsemia
mi — anksčiau ar vėliau jie užsi
baigs. Rašinio autoriai skundžiasi: 
“Nemaža mūsų respublikos ir Kali
ningrado ‘Dailės’ kombinatų išlei
džiamų gintaro dirbinių yra žemo 
meninio lygio, miesčioniškų, o kar
tais ir tiesiog antimeniškų. Tai — 
gintaro gadinimas.”

Gintaro dirbinių gamybos srityje 
gausu paprastų amatininkų ir daili
ninkų, kurie nesugebėjo prasimušti 
studijų metu pasirinktose dailės ša
kose. Gintaro specialistus ruošia Tel
šių dailės technikumas, bet ir jų ko
kybė esanti silpna, nes trūksta gerų 
mokytojų. Latviai, kaip rodo gintaro 
gaminių parodos Maskvoje, yra gero
kai pralenkę lietuvius. Straipsnio au
torių nuomone, gintaro specialistų 
paruošimą reikėtų perkelti į Vilnių, 
kur gyvena geriausi Lietuvos daili
ninkai. šį uždavinį turėtų pasiimti 
Valst. dailės institutas. Be to, būti
na bent vieną patyrusį dailininką nu
siųsti į gintaro kasyklas, kad jis per
žiūrėtų visą iškasamą žaliavą ir at
rinktų Palangos gintaro muzėjui įdo
miausius gabalus — su natūraliomis 
užkonservuotos gyvybės priemaišo
mis. Rašinys baigiamas prasmingu 
įspėjimu: “Gintaras yra ne tik mūsų 
liaudies pasididžiavimas, bet ir dide
lis, vertingas meninis turtas, kurį rei
kia su didžiausiu atsakingumu saugo
ti nuo gadinimo, kad jis kaip saulė 
žėrėtų ir džiugintų ateities kartas.”

PIETŪS “AKVARIUME”...
Antakalnio naujų statybų rajone 

išdygo universalinės parduotuvės pa
statas, kuriame įrengta ir kavinė-val- 
gykla. Vilniečiai nepatenkinti pla
čiais valgyklos langais, nes jiems vis 
dar trūksta užuolaidų. M. Gudaitis 
pvz. nepatenkintas tokia “gyvąja rek
lama”: “Prekybininkams tai nedide
lis prekybos taškas. Laikytojas jį ir 
jaukiu galėtų pavadinti... jei ne tie 
platūs langai. Įeini ir — ypač jeigu 
tenka atsisėsti arčiau lango — pasi
darai gyvu manekenu: pietauji ir 
kartu demonstruoji save praeiviams. 
Pietauti tokiame akvariume tikrai ne
jauku. Ir praeiviui nemalonu — jis 
pro plačius langus kartu su lankyto
jais mato ir betriūsiančias prie kati
lų virėjas, o toliau — per virtuvės 
langą — atgabenusį prekes sunkve
žimį kieme ...” V. Kst.

LONDON, Ont
BAŽNYČIOS FONDO stovis, klebo

no paskelbtas parapijos biuletenyje, 
atrodo maždaug šitaip: Fondan sukel
ta viso $14.434,16. Iš tų pinigų jau 
įmokėta už bažnyčią $1.500. Fondo ka
soje š.m. balandžio 26 d. buvo $12. 
934,16. Po šios datos dar įplaukė vie
na kita auka. Už paskolą iš vyskupi
jos teks mokėti augstesnį nuošimtį, 
negu buvo žinota pagal ankstesnę in
formaciją, būtent, šeštą. Viso to išva
doje — klebonas ir parapijos komi
tetas nori, jei tik aplinkybės leis, ne
skolinti daugiau 12.000. To dėliai jie 
labai prašo visus, kurie dar nėra au
koję fondui arba kurie yra numatę 
savo auką netrukus papildyti, tai at
likti dabar, šiuo atveju bus išlošta pi
nigo, nes nereiks imti didelės pasko
los Jr sumokėti daug palūkanų. Mūsų 
bendra našta palengvės. Kartu jie dė
koja visiems, kurie garbingai atliko 
pavyzdingo parapijiečio pareigą, įneš
dami fondo kason savo auką. Didelis 
ačiū ypač tiems, kurie aukojo tikrai 
nuoširdžiai, skirdami didžiausią gali
mą auką pagal savo ekonominį pajė
gumą. Jei sąlygos leis, netolimoje 
ateityje bus išleistas biuletenis, ap
imąs visų aukotojų pavardes ir pada
rytus įnašus. Taigi pridėjus prie sa
vų $15.000 — šią ribą tikimasi pasiek
ti netrukus — minėtą $12.000 paskolą 
susidaro $27.000, iš kurių $25.000 ati
tenka mokėjimui už bažnyčią, o pora 
tūkstančių dol. — bažnyčios remon
tui, altorių įrengimui, inventoriaus 
supirkimui ir t.t. Minėtas šeštas nuo
šimtis nėra žemas, tačiau yra visai 
aišku, kad geresnės paskolos norimai 
sumai tikrai niekur negautume. Ši pa
skola turi vieną privalumą: galima 
mokėti betkurio dydžio sumomis — 
kad ir visus iš karto sumokėti — ir 
apie tai nereikia nei pranešti nei pa
lūkanas pirmyn mokėti! Antras irgi 
nemažas pliusas — už tris pirmuosius

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

perkėlė 
| naujas patalpas — 

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

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

RICHARD PIKNA
B.A., LL.B.

advokatas,
notaras

Suite 205 
50 KING STREET EAST 

Hamilton, 
Ontario

Telefonas
528 - 7922

mėnesius, klebono žiniomis, nereiks 
mokėti jokių palūkanų! Yra ir dau
giau smulkesnių teigiamumų, tačiau ‘ 
visus juos sunku ir išvardinti.

Šiluvos Marijos parapijos klebonas 
ir parapijiečiai, atrodo, tikrai gali di
džiuotis, kad pora šimtų lietuvių ko
lonijoje sukėlė daugiau dvylikos tūks
tančių dolerių! Ar tai tik nebus savo
tiškas rekordas ir šioje. srityje?! Du 
tūkstančiai, kaip jau anksčiau buvo 
minėta, buvo mums įteikti Šv. Jono 
Kr. parapijos, vadovaujamos kleb. 
kun. P. Ažubalio, Toronte. Viena kita : 
šimtinė buvo paaukota pavienių asme
nų iš kitų kolonijų. Visiems aukoto
jams priklauso nuoširdi mūsų parapi
jos padėka. D. E.

KATAL. MOTERYS PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS. — Šių dienų stambes
nė Londono naujiena — didelis mote
rų subruzdimas. Klebono iniciatyva 
įsisteigęs KL Kat. moterų skyrius, tu
rėdamas prieš akis didelius mūsų pa
rapijos įvykius, sujudo visuose darbo 
baruose. Valdyba pasiskirstė pareigo
mis šia tvarka: pirmininkė — J. Da- 
niliūnienė, vicepirm. V.. Blyskienė, 
sekr. ir parengimų vadovė —-'E. Na
vickienė,, iždininkė — A. Aušrotienė, 
ypatingiems ir socialiniams reikalams 
P. Kisielienė ir R. Bartkienė. Šalia 
čia suminėtų pareigūnių valdyba dar 
turi dvi sekcijas, būtent, pobūvių ir 
bažnyčios puošimo. Pirmojon įeina O. 
Ratkevičienė — sekcijos vadovė, J. 
Eimantienė, V. Gudelienė, O. Kudu- 
kienė ir O. Žemaitienė. Bažnyčios puo
šimo sekcijoje: O. Petrašiūnienė — 
sekc. vadovė, P. Kuzmienė, G. Mačie
nė ir C. Šakienė. Revizijos komisiją 
sudaro: O. Svilpienė — pirmininkė, 
A. Stygienė ir J. Brazlauskienė. Tai
gi viso 18. Dvasios vadas kun. B. Pa- 
cevičius. Klebonas tikisi, kad ši orga
nizacija “sutelks visas kolonijos po
nias į pirmąsias eiles”. Iki šiol tokios 
organizacijos Londone neturėjome. Į 
valdybas daug asmenų įtraukta todėl, 
kad šie metai naujai gimusiai parapi
jai bus nelengvi visais atžvilgiais. Kaį. 
moterų skyriui atiteks irgi labai didė
lė darbo našta. Narių skaičiumi sky
rius gal gali lenktyniauti dr sū' dides
nėmis kolonijomis, bet, žinoma, ne 
darbais, kuriuos matysime tik ateity
je. Linkėtina, kad dabartiniam ponių 
entuziazmui ir.įjų tnarių skaičiui ati
tiktų ir nuveikei darbai. j

AUKOS BAŽNYČIOS FONDUI vjs 
dar plaukia. Nuoširdžių aukotojų skai
čius nuolat didėja. Londoniečiai K. įr 
O. Kudukiai įsijungė į stambiųjų au
kotojų eiles, fondan įnešdami $400. 
Be jų dar aukojo: $200 — V. ir Z. Ba- 
binskai iš Mount Brydges, $150 — Ba
šinskai; A. ir O. Petrašiūnai įnešė s$- 
vo antrąją šimtinę. Taip pat po $100 
aukojo: Vyt ir M. Petrauskai, A. ir 
A. Jonynai, Ą. ir O. švilpai ir Pikli- 
kas. Visi iš Londono. B. Keburis, di
delis Londono prietelius, kad ir gy
vendamas Woodstocke, jaučia parei
gą paremti savo parapiją nuoširdžia 
$100 auka! Po $50 — J. Narakienė iš 
Londono ir L. Narkevičius iš Mount 
Brydges. Po $25 — Staškevičius iš To
ronto. $20 — Katkai iš Londono. Vi
siems aukotojams klebonas nuoširdžiai 
dėkoja ir meldžia jiems Viešpaties pa
laimos.

KLEBONAS PRAŠO parapijiečius į 
liet, pamaldas lankytis ir vasaros me
tu tokiu pat stropumu, kaip iki šiol. 
Ne paslaptis, kad vasaros metu baž
nyčiose tenka pastebėti lankytojų 
skaičiaus sumažėjimą.

DŽIUGINANTIS REIŠKINYS —

Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai. K. Inčiūra

1964 m. gegužės 16 d., Canadian Legioif/didžiojoje ir 
šeštadienį, 5 vai. p.p. puošnioje salėje

111 CHURCH STREET, ST. CATHARINES, ONT.

įvyks
DIDELIS PAVASARIO

KULTŪRINIS VAKARAS
Į Niagaros pusiasalį atvykstazHamiltono teatras ^ATvA I YKJ ACJ/ Vadovauja 
“AUKURAS” su Kazio Binkio 5 veiksmų drama /k I JL/Ak I IXAkJ E. Dauguvietytė • Kudabienė

ŠOKIAI, grojant geriausiam apylinkėje 6 asmenų “CAVALIERS” orkestrui. Pelnu remsime sportininkus, vyks
tančius į AUSTRALIJĄ. Maloniai visus kviečiame ir nuoširdžiai laukiame.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 278 kuopos valdyba 
KLB-nės St. Catharines apylinkės valdyba

S HAMILTON
NAUJA TAUTOS FONDO SKY

RIAUS VALDYBA. — Lygiai jau try
lika metų kai Hamiltone veikia Tau
tos Fondo skyrius, nes 1951 .V.5. raš
tu apylinkės v-ba paskyrė St. Bakšį 

^pirmininku, kuris savo keliu pakvies
damas narius sudarė skyriaus valdybą. 
Ši valdyba susirinko pirmam posėdžiui 
1951 m. gegužės 27 d., todėl ši data 
skaitoma skyriaus veiklos pradžia.

St. Bakšiui pirmininkaujant valdy
ba dirbo iki 1956 m. balandžio 1 d., 
telkdama lėšas VLIKui. Šiai valdybai 
pasitraukus, Tautos Fondo pirminin
ku buvo pakviestas J. Mikšys, kuris 
sudarė valdybą ir ši valdyba pirmam 
posėdžiui susirinko 1956 m. gegužės 
26 d. J. Mikšio vadovaujama skyriaus 
valdyba dirbo aštuonis metus, kurią 
1964 m. balandžio 24 d. pakeitė A. 
Vainausko pirmininkaujama valdyba. 
Šios valdybos nariai yra: L. Skripku- 
tė, A. Pilipavičienė, P. Sakalas, K. Mi
leris, K. Norkus ir St. Dalius.

Naujai paskirta Tautos Fondo sky
riaus valdyba turėjo pirmąjį posėdį 
1964 m. gegužės 1 d., kuriame buvo 
aptarta tolimesnė skyriaus veikla ir 
ateities darbai. Pirmuoju darbu eina 
metinio pasilinksminimo — šokių su
ruošimas Viktorijos dienos proga ge
gužės 18 d. Brant Inn salėje, Burling- 

^tone. Šis parengimas yra virtęs tradi
ciniu, nes juo atžymima skyriaus veik
los įkūrimo sukaktis. Valdyba nuošir
džiai kviečia visus atvykti į šiuos šo
kius, kurie, kaip jau visi žino, šioje 
salėje visada būna labai nuotaikingi.

Tolimesniu darbu eina metinės rink
liavos TF pravedimas. Nors jau kelis 
metus ši rinkliava nebuvo pravesta, 
tačiau ji dabar bus tuojau pradėta 
vykdyti. Kai į duris pasibels aukų rin
kėjas, būkime duosnūs, nes visų mūsų 
pareiga paremti VLIKo vedamą lais
vinimo darbą. Rinkliavą manoma pra
vesti gegužės - birželio mėn.

Skyriaus valdyba šiais metais su
ruoš dar du pasilinksminimus — šo
kius toje pačioje Brant Inn salėje, 
Burlinktone — birželio 30 d. išvaka
rėse prieš Dominion Day ir rugpjū
čio 3 d. Civic Holiday.

Naujai sudaryta TF skyriaus valdy
ba tikisi iš mūsų visuomenės tokios

pat nuoširdžios paramos, nes mūsų 
darbo pasisekimas remiasi 
sios visuomenės jautrumu ir nuolati
niu talkinimu.

TF atstovybės Kanadoje 
Hamiltono skyriaus v-ba

ŠV. JURGIO DIENOS PROGA Ha
miltono skaučių ir skautų surengta pa
vasario šventė praėjo gražioje lietu
viškoje nuotaikoje. Buvo svečių iš 
Buffalo, St. Catharines, o iš Toronto 
visas autobusas skaučių ir skautų.

Šventė pradėta pamaldomis, už ku
rių iškilmingumą ir pritaikytą pa
mokslą nuoširdžiai dėkojame mons. 
dr. J. Tadarauskui.

Po trumpų užkandžių įvyko iškil
minga sueiga su jaunųjų ir skautinin
kų įžodžiais. Jaunosios vadovės ir va
dovai už pavyzdingą skautišką veiki
mą buvo pakelti į vyresniškumo laips
nius. Sekė nuotaikingas, linksmo po
būdžio laužas, kur turėjo progos pasi
reikšti visos skiltys ir svečiai iš To
ronto.

Po programos tėvai rėmėjai visus 
skaniai pavaišino. Prie vaišių paruo
šimo prisidėjusioms ponioms nuošir
džiai dėkojame. Prasidėjo jaunimo 
laukiami šokiai, o vyresnieji turėjo 
progos pasitarti stovyklos reikalais.

Š.m. skautiškoji veikla artinasi prie 
galo. Be eilinių sueigų užbaigimui dar 
turėsime dienos iškylą. Vasaros atos
togų metu dvi savaitės stovykloje vai
kams duoda daugiau naudos, kaip vi
sos metinės sueigos kartu. Jeigu svei
kata ir sąlygos leidžia siųskite vaikus 
į Kanados rajono “Romuvos” skautų 
stovyklą, prie Fox ežero netoli Hunts
ville nuo liepos 18 d. iki rugpjūčio 2 
d. Registracijos lapai išdalinti. Prašo
me tėvų juos užpildyti ir per vaikus 
grąžinti tiesioginiams vadovams iki 
birželio 1 d. Gali važiuoti vaikai nuo 
8 m. amžiaus. Laiku grąžinti registra
cijos lapai palengvins administracinį 
darbą. Dėl smulkesnių informacijų 
stovyklos reikalais tėvai kviečiami 
kreiptis į tuntininkus.

Širvintietė

lietuviško-

OBUOLIŲ DIENA “ROMUVAI”. — 
Sparčiai artėjant stovyklavimo laikui, 
norima bendromis jėgomis įsirengti

Klubo narys A. šimkevičius, sugavęs rekordinio dydžio žuvį

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO “GIEDRAITIS” VEIKLA. — 
Balandžio 11 d. buvo sušauktas męti- 
nis klubo narių susirinkimas p. Naru- 
šio viešbučio viršutinėje salėje. Susi
rinkimas buvo gausus nariais ir pri
jaučiančiais. Klubo pirm. A. Liudžius" 
plačiai nušvietė praėjusių metų veik
lą, ypač pabrėždamas veiklias žvejų if 
šaudymo sekciją^ Steigiamojo susirin
kimo metu kluban įstojo ir nario mo
kestį apmokėjo 21, o iki klubo metų 
pabaigos 1964 m. kovo 31 <1. narių 
skaičius išaugo iki 41. Išrinkta nauja 
v-ba ir revizuos komisiją. S-mą užbai
gus, A. šimkevičius parodė spalvotą 
filmą iš klubo gyvenimo ir veiklos.

Nauja v-ba balandžio47 d., turėjo 
pirmą posėdį ir pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: A. Kuras — pirm., 295 East 
32 St., tėl. 389-5852; P. Sakalas—sekr: 
ir ižd., 62 Knyvet Avė., tel. 383-2881; 
A. Barkauskas — žvejų, tel. 385-0236; 
V. Sasnauskas — medžiotojų, tel. 389- 
5112 ir A. šimkevičius — skrend. lėkš-
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nuosavą stovyklavietę. Kadangi lau
kia dar didelis darbas, o skautų rėmė
jų kasos išsekė, patys skautai ateina į 
pagalbą, š.m. gegužės 17 d., Hamiltono 
skautai ruošia obuolių dieną prie Auš
ros Vartų par. bažnyčios, po 9, 10 ir 
11 vai. pamaldų. Uniformuoti skautu
kai pardavinės obuolius už auką sto
vyklavietės reikalams ir kviečia visus 
hamiltoniečius šį jų darbą paremti. 
Rėmėjų valdyba iš savo kasos yra pa
skyrusi $100. Aukų vajaus komitetas 
dirbs visą gegužės mėn. ir visus kvie
čia ateiti į talką. Stovyklavietė yra ne 
privačių asmenų ar grupių nuosavy
bė, bet šio kontinento visos Lietuvių 
Skautų S-gos turtas, žinant, kad sto
vykla yra geriausia tautinė mokykla, 
kiekvieno lietuvio pareiga šį turtą iš
laikyti.

J A Valstybės
KUN. MEČISLOVAS SANDAVI- 

ČIUS, Kauno arkivyskupijos kanau
ninkas, 63 m. amžiaus, gegužės 7 d. 
mirė Los Angeles mieste. Palaidotas 
Niujorke. Veliones paskutiniu laiku 
gyveno Los Gatos, Calif.

DR. PETRAS KISIELIUS, Cicero, 
I1L, kasmet, taip lygiai ir šiemet, pa
rėmė ir paremia Rezoliucijoms remti 
k-tą, paaukodamas po šimtinę dolerių.

PIANISTAS MANIGIRDAS MOTE
RAITIS balandžio 29 d. išskrido į 
Briuselį, Belgijon, kur dalyvaus tarp
tautinėse jaunųjų varžybose. M. Mo- 
tekaitis — tai kilni žvaigždė muzikos 
meno srity.

“SANDARA” RAŠO, kad reikėtų at
žymėti šimtmetinę sukaktį nuo pirmų
jų lietuvių įsikūrimo Čikagoje. Seno
sios žinios rodančios, jog pirmoji lie
tuvių grupė pasiekė Čikagą 1864 m. 
Toje grupėje buvęs Petras Liutkevi
čius ir du broliai — Jonas ir Antanas 
šukevičiai. Jie apsigyvenę North Side 
miesto dalyje. Ilgai netrukus pradėję 
ir atvykti ir daugiau lietuvių, kurie 
spietęsi 18-tosios gatvės apylinkėje, 
Bridgeporte, o paskiau — ir Town of 
Lake. -

LTN. ZAILSKAS iš Waterbury, 
Conn., nesunkiai sužeistas kautynėse 
sprogusio sviedinio skeveldros. Ltn. 
Zailskas, savo laiku buvęs West Point 
akademijos futbolo žvaigždė, dirba

Vietname, kaip Vietnamo armijos pa
tarėjas.

VLADAS UŽUBALIS baigė mecha- 
ninę inžineriją Čikagos Technikos ko
legijoje. Naujasis inžinierius — dau
geliui gali būti gražiausiu pavyzdžiu. 
Jis penkeris metus, be jokios pertrau
kos, studijavo vakarais, dienomis dirb
damas fizinį darbą ir išlaikydamas šei-

EDMUNDAS ARBAS, registruotas 
architektas, išrinktas Los Angeles Lie
tuvių technologų draugijos pirminin
ku.

ŽURNALAS “LIGUORIAN” nau
jausiam numeryje (atžymėtam gegu
žės mėn. data) atspaude rašinį, pava
dintą “Lietuvos tragedija”, kur pla
čiai nupasakojamos lietuvių patiria
mos skriaudos ir vargai raudonųjų 
okupacijoj. Pažymima, kad informa
cijos — esančios gautos iš Lietuvių 
Religinės Šalpos fondo.

JONAS ID ANGELĖ ANDRULIAI, 
turintieji sūrių dirbimo įmonę Mich
igan Farm Cheese Dairy, Fountain, 
Mich., antru kartu sutiko būti “Drau
go” romano konkurso mecenatais, vėl 
skirdami tam tikslui 1.600 dolerių. 
Pirmą kartą jie konkursą finansavo 
1958 m.

Hamiltono at-ku ruošto kartūnų baliaus Įdomiausių kartūniniu suknelių kon
kurso laimėtojos. Iš kairės: E. Dirsienė V prem., R. Pleinienė IV prem., St. 
Gasiūnienė III prem., G. Krištolaitienė II prem. ir D. Rakauskaitė I prem. 
Kairėj stovi K. Mileris, pravedęs kartūnų vakarą, dešinėj — J. Pleinys, sen
draugių pirm., kuris Įteikė laimėtojoms premijas. Nuotr. A. Juraičio

darauskas ir At-kų Fed. vadas dr. J. 
Girnius. Šventės globėjas prel. Tada- 
rauskas paaukojo šventės išlaidoms 
padengti $100. Sekretoriavo L. Ver- 
bickaitė ir S. Martinkutė.

Po priesaikos sugiedamas at-kų him
nas ir pirm-kas perdavė tolimesnės 
programos vadovavimą pranešėjai 
stud. V. Staniutei, kuri perskaitė Liet, 
kons. p. J. Žmuidzino, Toronto stud, 
at-kų ir Detroito stud, at-kų sveikini
mus raštu, žodžiu sveikino H. LB 
v-bos atstovas p. Lesevičius ir skautų 
tun-kas p. Enskaitis. Moksl. Sąj. pirm. 
J. Račkauskas savo sveikinime naujai 
davusiems priesaiką palinkėjo savo

PASISEKĘS KARTŪNŲ BALIUS. 
Hamiltono ateitininkai turėjo sėkmin
gą vakarą. Rengėjai darbo čia tikrai 
nepagailėjo. Hamiltono visuomenė tu
rėjo įdomų pasilinksminią, o patys 
ateitininkai — gražaus pelno.

Šiame vakare buvo daug ko pama
tyti ir išgirsti. Toronto vyrų kvarte
tas, vad. muz. St. Gailevičiaus, davė 
lietuviškų ir populiarių dainų pusva
landžio koncertą. Tai gražiai susidai
navęs vienetas su rinktiniais balsais. 
Pasirinktos lengvo išpildymo daine
lės, bet populiarios ir publikos mėgs
tamos, ką įrodė gausūs plojimai.

Kitas vakaro įdomumas buvo kartu-p---- -- ----- -------------
ninių suknelių konkursas. Konkurso ’gyvenimu- parodyti, kad “klausome ki- 
dalyvės buvo vakaro ponios ir pane- tokio Mokytojo, kitokio mokslo ir ki
lęs, 
lėm. Jų skaičius buvo gausus ir komi
sijai

atėjusios su kartūninėm sukne-

teko sunkus uždavinys iš jų pa
čias įdomiausias apdovanoti penkiom 
premijom. Komisija buvo sudaryta 
vien tik iš vyrų svečių, atvykusių iš 
kitur: St. Gailevičius iš Toronto, R. 
Laniauskas iš Klevelando, p. Mačiu
lis iš Ročesterio ir p. Zubrickas iš To
ronto. Komisija I-mą $ 25 prem. pa
skyrė D. Rakauskaitei už jos ružavo 
kartūno ir precizaus rankų darbo suk
nelę. Il-ra $20 prem. teko G. Krišto- 
laitienės suknelei. III-čia $15 prem. 
gavo St. Gasiūnienė. IV-ta $10 prem. 
teko R. Pleinienei, V-ta $5 prem. — 
E. Dirsienei. Premijas įteikė Hamilto
no ateit, sendraugių pirm. J. Pleinys.

Vakarui stropiai grojo Domenic Fer
ri orkestras. Buvo išparduota visa lo
terija, daug pelno gauta iš bufeto.

K. M.

čių šaudymo sekcijos vadovas, tel. 383- 
2169. R. Banaitis JA 9-1915 ir M. 
Trumpickas 385-7887 — nariai.

Revizijos k-jon išrinkti: A. Aisber
gas, A. Liudžius ir A. Gudelis.

Posėdyje nutarta galimai greičiau iš- 
špausdirtti nario liudijimus, įsigyti 
klubo ženklą, suruošti nemažiau po 
tris bendras žvejų ir medžiotojų iš
vykas ir 1965 m. sausio 23 d. suruoš
ti metinį klubo balių,, kurio metu bus 
įteikiamos taurės geriausiems žve
jams, medžiotojams bei šaudytojams.

V-ba primena, kad premijuojamos 
bus tik šių rūšių žuvys: Black bass— L- .
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jaunimo eilės liet pamaldose vis dar 
didėja. Dalyvauja studentai, gimnazi
jų mokiniai ir patys mažiausi. Ir jų 
tikrai jau yra didelis būrys! Priiman
čių šv. Komuniją jaunųjų skaičius da
bar yra irgi kelis kartus didesnis. Taip 
pat vis daugiau į bažnyčią ateina tų, 
kurie retai kada anksčiau jon besi
lankydavo. Klebonas ragino parapijie
čius nesmerkti tų brolių, kurie dar te- 
be j ieško Dievo.

PRAŠOMA SEKTI “Tž” — ateinan
čiuose numeriuose bus svarbių žinių 
apie artėjančius didelius įvykius mū
sų parapijos istorijoje. Taip pat visus 
prašome birželio 14 d. rezervuoti 
Londonui! D. E.

nemažesnės kaip 2 svarų, pi£e - 
sv., pickerel — 3 sv;, lake-trout - 
sv. ir maskinonge — nemažesnė kaip 
28 colių ilgio.

Įrodymui reikalinga sugautą žuvį 
pasverti artimiausioje krautuvėje ar
ba pašte ir raštelyje pažymėti: žuvies 
svorį, ilgį, pagavimo vietą ir laiką. 
Tokį raštelį turi pasirašyti žvejys ir 
svėrėjas ir pristatyti v^bai savaitės bė
gyje po sugavimo. Medžiotojų taurėms 
laimėti sąlygos bus praneštos vėliau.

žvejojimo, medžiojimo bei šaudymo 
varžybose gali dalyvauti tik nario mo
kestį sumokėję klubo nariai. Nario 
mokestis: $5, moterims ir jaunuoliams 
iki 16 metų tik $1. Įstoję kluban nuo 
spalio 1 d. iki ateinančių metų kovo 31 
d., moka tik pusę metinio nario mo
kesčio.

Klubo narys A. šimkevičius balan
džio 26 d. Muskoka ežere prie Bass sa
los sugavo rekordinio dydžio lake- 
tfout—15,5 sv. svorio ir 34 colių ilgio.

Dėkojame klubo organizatoriui ir 
buv. pirm. A. Liudžiui už sumanų ir 
energingą klubo reikalų tvarkymą ir 
p. Narušiui už leidimą pasinaudoti 
viešbučio patalpomis metiniam susi
rinkimui. , f Klubo valdyba

ATEITININKŲ KUOPOS ŠVENTĖ 
geg. 3 d. pradėta 11 vai. šv. Mišiomis 
AV par. bažnyčioje. Pamaldas laikė 
kuopos dv. vadas prel. J. Tadaraus- 
kas, asistuojant kun. G. Kijauskui, SJ, 
iš Čikagos ir kun. V. Balčiūnui, OFM, 
iš St. Catharines. Turiningą ir at-kų 
dvasią uždeganti pamokslą pasakė 
pats prelatas. Nebuvo užmiršti ir at- 
kų mirusieji: Sibire, Lietuvoje ir vi
same pasaulyje — atlaikyta “Libera”.

Jau iš vakaro Į šventę buvo atvažia
vę svečių iš Ročesterio ir Klevelando, 
o ryte prisijungė svečiai iš Toronto. 
Visi rikiuotėje ir su; vėliavomis daly
vavo iškilmingose pamaldose, taip pat 
bendroje Komunijoje. Po pamaldų 
parapijos salėje — bendri pietūs. Il
gesnį žodį tarė moksl. at-kų dv, va
das kun. G. Kijauskas, SJ. Sveikino 
iš Toronto p. Kolyčius ir p. Gurevičius 
ir H. šeštad. m-klos vedėjas p. J. Mik
šys. Moksl. Sąj. pirm. J. Račkauskas 
iš Čikagos Įteikė garbės pažymėjimus 
nusipelniusiems at-kų Fed-jai: AV par. 
kleb. prel. J. Tadarauskui ir H. sendr. 
pirm. J. Pleiniui.

3.30 v. p.p. “Katedros” merg. gim- 
jos salėje — Akademija. Pradedama 
giesme “Marija, Marija”. Pirm. J. Plei
nys pakvietė Moksl. S-gos dv vadą G. 
Kijauską, SJ, priimti jaunučių ir 
moksleivių priesaiką, ženkliukus jau
nučiams segė Moksl. Sąj. pirm. J. 
Račkauskas, o moksleiviams juosteles 
uždėjo kuopos dv. vadas prel. J. Ta-

tokie esame”.
Toliau sekė dr. J. Girniaus paskai

ta, pilna gilių minčių jauniesiems ir 
vyresniesiems. Gamtoje viskas greit 
užauga ir subręsta, tik vienas žmogus 
turi bręsti ilgus metus. Kuo civiliza
cija sudėtingesnė tuo ir brendimas 
sunkesnis. Vyresnieji turi atsiminti, 
kad, kaltinant jaunimą, apkaltinam sa
ve. Gėris ir tiesa yra neišsemiami. Nė 
viena karta viso* neišsemia. Jaunatvės 
jėga — stoti kovon su blogiu. Jaunys
tė — ne tik dovana, bet ir uždavinys. 
Idealizmas negali pasenti, nes idealai 
neišsemiami. Idealizmo priešybė nėra 
realizmas, bet materializmas. Tautai 
priklausoma ne pagal vietą, bet pagal 
save. Lietuva yra mumyse pačiuose. 
Tautybė ne paveldima, bet priimama. 
Mažos pareigos išugdo didelius žmo
nes. Ateikite su jaunystės dvasia, ku
rią sunkūs uždaviniai vilioja, o ne bai
mina, — baigė prelegentas.

Po 5 min. petraukos sekė meninė 
dalis. S. Martinkutė, L. Verbickaitė ir 
K. Bungarda paskaitė iš Donelaičio 
“Metų?. Toronto jaunieji at-kai visus 
skaniai prajuokino suvaidindami ko- 
medijėlę “Plėšikas ir našlaitė”, gi 
broliukai Kaknevičiai duetu. Hamil
tono moksl. at-kai išpildė montažą: 
“Laikas”. Pabaigai V. Bemušis pagro
jo akordeonu. Akademija baigta Tau
tos himnu. 7 v.v. jaunieji šokių mė
gėjai vėl rinkosi pari salėn. V.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA. — 
Hamiltono judriausioms jaunimo gru
pėms: skautams, “Gyvatarui” ir “Au
kurui” gerai pažįstamas p. A. Stosius, 
š.m. gegužės 2 d., sukūrė lietuvišką 
šeima su p-le D. Zadurskaite. Žiedų 
sukeitimas įvyko šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, Delhi, Ont. Turima vil
čių, kad jaunieji ir toliau pasiliks 
veikliais lietuviais. Su atbundančiu 
pavasariu, linkime jauniesiems saulė
tos ateities.

J. KASPARAS - KAPSAS sunkiai su
sirgo š.m. balandžio pabaigoje. Gydo
si St. Joseph ligoninėje ir reiškia 
dėkingumą visiems jį aplankiusiems.

SLA'KUOPOS VALDYBA posėdžia
vo gegužės 4 d. p. Z. Pulianausko bu
te. Tarp einamųjų reikalų, buvo svars
tytas ir B-nės v-bos raštas dėl Motinos 
Dienos minėjimo. SLA valdyba vien
balsiai nutarė prisidėti ir paskyrė vie-

Australija
SVEČIŲ KREPŠININKŲ ATVYKI

MU IŠ JAV Australijoj esąs didžiau
sias susidomėjimas ir tai — ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir australiečiuose, 
Sydnėjuje, kur nėra specialaus sta
diono, o tik daug, bet mažai žiūrovų 
talpinančių salių, jau dabar kylantis 
klausimas ir susirūpinimas, ar visi no
rintieji galės pamatyti rungtynes, nes 
toje salėje, kur žais JAV lietuvių 
krepšininkai, galį tilpti tik 700 žiūro
vų (tokios problemos kituose mies
tuose nėra).

Australų spauda, esą, užsidegusiai 
medžiojanti žinias apie lietuvių krep
šininkų atvykimą ir jau dabar — iš 
anksto nuolat rašanti apie retus sve
čius iš tolimo krašto — mūsiškius 
sportininkus.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI JAV 
lietuvių krepšininkų viešnagei prisi
minti yra numatę išleisti specialų 
ženkliuką, kuris nebūsiąs viešai par
davinėjamas (Kodėl? — Pr. Al.), bet 
būsiąs įteiktas tik svečiams krepši
ninkams ir prie šios šventės prisidė- 
jusiems Australijos lietuviams, gal ir 
australams, šio ženkliuko išleidimą 
finansuojanti ALFAS v-ba, Adelaidės, 
Sydnėjaus ir Geelongo klubai. Ta pa
čia proga ALFAS v-ba išleisianti ir 
specialų leidinį anglų kalba, kuris 
būsiąs platinamas rungtynių metu.

Britanija
“ŠALTINIO” organizuojamai eks

kursijai, kuri įvyks rugpjūčio 16-23 d. 
intensyviai ruošiamasi. Užsirašymas į 
ekskursijos sąstatą — jau užbaigtas. 
Ekskursija vyks į Paryžių, Liurdą, Li- 
sieux ir kitur.

VELYKMEČIO LAIKOTARPIU 
Londone lankęsis kun. dr. Vytautas 
Kaziūnas, Vatikano radijo liet, sky
riaus vedėjas, pravedė, londoniečiams 
lietuviams rekolekcijas, išsamiai susi
pažino su Londono lietuvių kolonijos 
gyvenimu, aplankė Lietuvių Sodybą, 
kur taip pat turėjo dvasinį susikaupi
mą ir grįžo Romon, tęsti savo nuola
tinio ir kasdieninio darbo. Londoniš- 
kiai lietuviai svečiui nuoširdžiai dė
kingi už dvasinę šventinę nuotaiką. _

Indija
LIETUVIS MISIJONIERIUS KUN. 

D. SLAPŠYS, SJ, jau visa eilė metų 
darbuojasi Indijoje. Vakarais jam ten
ka vykti atnašauti šv. Mišių Į tolimes
nes vietas, tenka rūpintis statyba to
lokuose rajonuose, kur reikia važiuo
ti daugelį mylių dulkėtais ir blogais 
keliais. Neseniai, važiuodamas moto
ciklu, misijonierius buvo susižeidęs. 
Ačiū Dievui — nesunkiai.

Vokietija
KUN. ALFONSAS BERNATONIS, 

Sielovados direktorius Vokietijoj, pa
sveikinęs Vokietijos kardinolus ir vys
kupus Velykų švenčių proga, prašė, 
kad pastarieji darytų žygius ir steng
tųsi, kad pavergtųjų kraštų ganytojai 
galėtų dalyvauti visuotiniame Bažny
čios susirinkime. Į sveikinimus atsakė 
kardinolai ir vyskupai. Visi nuošir
džiai pritaria iškeltai minčiai ir paža
da savo paramą bei maldas.

Paruošė Pr. Al.

nai motinai dovaną — $10. Artėjant 
53-jam SLA seimui, buvo aptarta kan
didato pasiuntimas. Galutinas sprendi
mas tuo reikalu paliktas visuotinam 
narių susirinkimui, kuris numatytas 
gegužės 17 d., 5 vai. p.p., Lietuvių Na
mų rūsio patalpose. Visus narius kvie
čiama dalyvauti. Tradicinė kuopos iš
vyka numatyta rengti p. B. Aselskio 
ūkyje birželio 28 d. Išvykoje numaty
ta pravesti ir vaikams varžybas su pre
mijomis. V. P.

Niujorkas. — Skelbimų paja
mos laikraščiuose 1964 m. turė
tų padidėti 6%, pareiškė leidėjų

arm.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičin paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės Ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST. ROOM 207 — Telefonas JA. 8-8511

Niujorkas. — Didžiausia ap> 
draudos b-vė pasaulyje yra “Met
ropolitan Life”, turinti $106.5 bi
lijonus apdraudos sumą; “Pru
dential” — II vietoj su $96.6 bil.

Edinburgas.—Sir Robert Mac- 
Lean, 80 m. amžiaus, kuris buvo 
suplanavęs naikintuvą Spitfire 
Britanijai ginti II D. kare, mirė. 
Jis buvo Vickers - Supermarine 
Aviation b-vės pirm.
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Kun. d r. Viktoro Skilandžiūno
20 metų kunigystės ir 10 metų darbuotės 

Otavos KL Bendruomenėje sukaktis
Kun. dr. Viktoras Skilandžiū- 

nas gimė 1919 m. gegužės 3 d. 
Šakiuose, gausioje 8 vaikų mies
telėnų šeimoje. Tenai baigė pra
džios mokyklą ir “Žiburio” gim
naziją. Gimnazijoje pasižymėjo 
kaip sportininkas, dalyvavo or
kestre ir chore. Gimnazijoje di
delės įtakos jam padarė kilnia
dvasis kapelionas kun. Adomai
tis. Baigęs gimnaziją Viktoras 
įstojo į Karo Mokyklą, bet gyve
nimo prasmės jieškojimas greitai 
nuvedė jį į Vilkaviškio kunigų 
seminariją. 1944 m. gegužės 7 d. 
J. E. vysk. V. Padolskis jam su
teikė kunigystės šventinimus. Ka
ro sūkuriai atsviedė jį su dauge
liu kitų į Vokietiją.

Vienus metus studijavęs Kau
no Teologijos fakultete, įstojo į 
Muencheno un-tą ir 1949 m. bai
gė psichologines studijas kandi
dato daktaro laipsniu, išėjęs spe
cialią praktiką psichologijos ins
titute. Taip pat dirbo kaip lietu
vių tremtinių stovyklos kapelio
nas Bad-Woėrishofen, vėliau 
Neuburg a/D.

Į Kanadą atvyko 1949 m. ant
roje pusėje. Apsistojo Sudbury, 
Ont., kur truputi anksčiau Įsikū
rė jo 3 broliai ir pradėjo organi
zuoti lietuvišką bendruomenę. 
Kartu kun. Viktoras dirbo ir ai
rių parapijoje Coper Cliff. Atvy
kus Į Sudbury kun. A. Sabui, 
kun. Viktoras išvyko studijoms Į 
Lavai un-tą Quebeco mieste.

1952 m. kovo 24 d. apgynė di
sertaciją prancūzų kalba “Le 
probleme de l’education a notre 
epoque” (Essai s’inpirent des con
ditions religieuse, economiques 
et sociales de l’Allemagne occi- 
dentale) ir gavo pedagoginių 
mokslų daktaro laipsni. Vėliau iš
vyko i Toronto un-tą'susipažinti 
su psichologijos departamentu ir 
Vidurinių Amžių Institutu prie 
Toronto un-to.

Gyvendamas Toronte kun. dr. 
greitai Įsijungė i lietuvišką veik
lą: 1953 m. buvo KLB valdyboje 
ir Kunigų Vienybės pirmininku.

1954 m. balandžio mėn. 1 d. 
dvasinės vyriausybės paskiriamas 
į airių Our Lady of Perpetual 
Help parapiją Otavoje. Vėliau 
dirbo St. Therese ir St. Brigid 
parapijose. Nuo 1963 m. rugpjū
čio 4 d. kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas yra paskirtas St. Michael 
parapijos Fitzroy Harbour, Ont., 
klebono pareigoms.

Otavos lietuvių tarpe
Pirmas Otavos lietuvių kape

lionas dr. J. Razutis suorganiza
vo lietuvių bendruomenę ir buvo 
pirmuoju pirmininku. Lietuviš
kos pamaldos vykdavo kartą Į 
mėnesį ar dažniau. Kapelionas 
parūpindavo patalpas dažniems 
lietuvių susirinkimams ir pirma-

jai lietuviškai šeštadienio mokyk
lai, jieškojo darbo ir butų nau
jiems atvykėliams, globojo jau
nimą, tarpininkavo imigracijos ir 
kitose valdinėse įstaigose.

Išvykus kun. dr. J. Razučiui, 
kurį laiką pamaldoms atvykdavo 
iš Montrealio kun. J. Kubilius, 
SJ. Vietoje gyvenančio lietuvio 
kunigo reikalas Otavos bendruo
menei buvo labai aktualus. Tad 
kun. dr. V. Skilandžiūną Otavos 
lietuviai pasitiko su dideliu 
džiaugsmu, o jis ėmėsi darbo su 
visu zanavy kiškų užsidegimu. 
Nors labai užimtas pastoracijos 
darbais savo parapijoje, jis labai 
uoliai ir nuoširdžiai globojo savo 
tautiečius, teikdamas jiems dva
sinę, moralinę ir socialinę pagal
bą. Kada netolimame (90 mylių) 
Pembroke lietuviai kreipėsi į 
kun. Viktorą, prašydami pagal
bos, jis sutiko aptarnauti ir jų 
dvasinius reikalus.

Š.m. balandžio 19 d. Otavos 
Liet. Bendruomenė, pagerbė kun. 
Viktorą Skilandžiūną jo kunigys
tės 20 metų ir lietuvių kapeliono 
Otavoje dešimtmečio' sukakties 
proga. Iškilmėms ruošti sudary
tas komitetas iš pirm. p. Vytauto 
B., narių: inž. J. Danio, J. Ši
manskio,'p. J. Morkūno ir apyl. 
valdybos — inž. A. Paškevičiaus, 
inž. V. Trečioko ir p. B. Vilčins- 
kienės.

12 vai. Arkivyskupo koplyčio
je Jubiliatas aukojo šv. Mišias. 
Po pamaldų vietos bendruomenės 
nariai ir svečiai iš Toronto susi
rinko pokyliui į ten pat esančią 
salę, kurią kun. Viktorų rūpesčiu 
Liet. Bendruomenė jau pora me
tų gauna visiems savo parengi
mams.

P. Vytautas pasveikino Jubilia
tą ir tarti žodį pakvietė kultūr. 
vadovą. Inž. J. Danys iškėlė lie
tuvio kunigo reikšmę išeivijoje. 
Kunigas yra bendro tremties li
kimo brolis. Kunigas kuria lietu
viškas parapijas, kurios tampa ne 
tik dvasišku, bet ir kultūriniu lie
tuvių centru. Lietuviškos pamal
dos apjungia visus ir puoselėja 
lietuviškos dvasios liepsnelę, ku
rią ir okupacija ir emigracija kė
sinasi užslopinti.

Apie Jubiliato kunigystės 20 
m. sukaktį pakviesta kalbėti dr. 
A. Šidlauskaitė. Prelegentė nuo
širdžiu žodžiu iškėlė kunigystės 
esmę. Kunigas yra žmogus, su 
kiekvieno iš mūsų žmogiškom 
ypatybėm. Sakramentų galia su
teikia jam antžmogiškų ypatybių. 
Kunigas tampa “alter Christus”, 
atstovaująs patį Kristų, todėl 
žmonės iš savo kunigo tiek daug 
ir reikalauja, todėl ir kreipiasi Į

RODNEY, Ont.
MOTINOS DIENA Rodney lietuviš

koje kolonijoje paminėta pirmąjį ge
gužės sekmadienį, šventėje gausiai 
dalyvavo ne vien tik vietiniai lietuviai, 
bet taip pat gausūs svečiai iš Delhi- 
Tillsonburgo ir Londono. Minėjimą 
atidarė A. Kojelaitis. Pagerbus miru-
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Senosios imigracijos lietuvių pagerbimo Toronte Sv. Jono Kr. parapijoje vaiz
dai. Iš kairės p. Motiejūnienė, M. Motiejūnaitė-Misiūnienė, P. Motiejūnas (il
gametis “Aušros” choro dirigentas), p. Jurcienė (p. Motiejūnienės mamytė, 
atvykusi i Kanadą šio šimtmečio pradžioje), M. Yokubynienė, J. Yokubynas. 
Toliau sėdi: I. Samulevičienė, p. Jarašiūnienė, P. Jarašiūnas, stovi: P. Dargie
nė ir K. Dargis. Antroje eilėje stovi: V. Aleknavičienė, B. Cirūnienė, A. či- 
rūnas, mokyt. St. Balčiūnas, J. Samulevičius ir Beibokas. Nuotr. S. Dabkaus

jį visuose klausimuose, sunku
muose, kurių patys nepajėgia iš
spręsti. Kunigai ir vienuoliai tę
sia Kristaus pradėtąjį darbą — 
Dievo karalystės kūrimą. Baigda
ma prelegentė palinkėjo kun. dr. 
Viktorui ištikimai atlikti savo mi
siją žemėje.

KLB valdybos pirm. inž. A. 
Paškevičius kalbėjo apie- Jubilia
to lietuvišką veiklą bendruome
nės gyvenime. Tik atvykęs į Ota
vą, kun. Viktoras dalyvauja val
dybos posėdyje ir aplanko visus 
lietuvius. Pembroke ir Otavos ko
lonijų suartėjimui bendrasis ka
pelionas organizuoja metines ge
gužines. Kun. Viktoras, sužinojęs 
kur nors apylinkėse gyvenant lie
tuvių, vyksta jų aplankyti ir 
įtraukia į Otavos' bendruomenę. 
Kada valdyboje kilo sumanymas 
Įkurti vietinėje bibliotekoje lie
tuvišką kampelį, kun. Viktoras 
paaukojo visas savo lietuviškas 
knygas. Jubiliatas yra daug pri
sidėjęs prie šios kolonijos dar
naus sugyvenimo. Dėkodamas 
vald. pirm, perskaitė sveikinimo 
adresą ir sugiedota “Ilgiausių 
metų”.

Perskaičius sveikinmų laiškus 
bei telegramas, p. Vytautas už
baigė pagerbimo iškilmes įteikda
mas atminčiai skulptoriaus Dagio 
medžio raižinį “Dievo Motina”.

Antrąją minėjimo dalį dviem 
solo dainom paįvairino p. Skilan- 
džiūnienė, atvykusi su vyru iš To
ronto į kun. Viktoro šventę. Bu
vęs Kauno Operos dainininkas p. 
J. Šimanskis taip pat išpildė porą 
dainų.

Minėjimas praėjo iškilmingai 
ir darniai. Tai buvo vienas iš gra
žiausių mūsų kolonijoje. Visiems 
jį pagerbusiems padėkojęs, Jubi
liatas kvietė visus vasaros pamal
doms atvykti į netolimą vasarvie
tę, kur sezono metu sekmadie
niais jis laiko pamaldas.

Ilgiausių metų ir Dievo palai
mos Gerbiamam kun. dr. Vikto
rui Skilandžiūnui! M. R.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia 
hemorojus

sias ir kenčiančias motinas, paskaita ■ . , ..
skaitė kaimyninės Londono parapijos
,, , . -v - įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir
klebonas kun. B Pacevicius. Menine- i • pataisyti sugadintus audinius.
je programoje dalyvavo Toronto vyru | 
kvartetas, vadovaujamas muz. S. Gai- i Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 
leviėiaus. Sis kvartetas šioje apylinkė-:
je pasirodė pirmą kartą ir žmonėms, mo jj per kejetą minučių sumažina 
paliko pasigėrėtiną įspūdį. Toliau pa- niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti- 
sirodė vietos lietuviškos mokyklos: na uždegimo pažeistu audinių gijimą. 
^inia?;. vadovaujami jos vedėjo J. visais tyrimų atvejais> šveinėjant 
Statkeviciaus. Seke mokinių deklama- skausmams, įvykdavo hemorojų susi- 
cijos, akordeonų kvartetas bei tauti-. traukimas.
nių šokių grupės pasirodymas. Pabai
gai mokyklos choras išpildė 3 dainas.

Paminint Kristijoną Donelaitį, prog
ramą atliko vyresnysis jaunimas. Po 
Z. Mockaus įvado A. Naruševičiūtė 
skaitė “Motina ir Donelaitis”, Z. Moc
kus — “Donelaičio gyvenimas”. Po to 
paskaityta ištraukų iš Donelaičio “Me
tų”.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Visą šventės eigą nufilmavo W. Šnei
deris. A.

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

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

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

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. 
Tel. OX 9-4444 

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

SIMPLICITY 
SKALBIAMOJI 

MAŠINA 
yra grynai kanadiškos gamybos, 

11 svarų talpos.

SKALBIA 25% GERIAU 

IR GREIČIAU.

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.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

ČIKAGOS DIDŽIULĖ LENKŲ KO
LONIJA su dideliu triukšmu paminė
jo savo svarbiausią tautinę šventę — 
konstitucijos dieną. Gegužės mėn. 3 
d. ši šventė buvo prisiminta paradu 
Čikagos šiaurinėje dalyje (ten yra 
lenkų susibūrimo centras) ir kalbomis 
prie jų herojaus (kiti sako — lietu
vių herojaus) Tado Kosciuškos pa
minklo Humboldt parke.

Kaip nurodo plačiai šį įvykį apra
šiusi Čikagos didžioji spauda, iškilmė
se dalyvavo virš 100.000 žmonių, ku
riuos čia gražiais žodžiais “pamaitino” 
pirmasis ir vienintelis lenkų kilmės 
amerikietis JAV valdžios kabinete — 
John A. Gronouski. Šis neseniai į ka
binetą įėjęs asmuo, užimantis vyr. 
pašto viršininko pozicija (Postmaster 
General), klausytojams pažadėjo, jog 
Amerika padės išlaisvinti Lenkiją 
nuo sovietų dominavimo besiplečian
čios prekybos ir kultūrinių ryšių pa
galba. Kalbėtojas pažymėjo, kad jau 
dabar šiuometinė Lenkijos valdžia na
mų dr tarptautinėje politikoje pradeda 
eiti labiau nepriklausomu nuo sovietų 
keliu.

John A. Gronouski, kurio tėvukai 
yra kilę iš Poznanės srities ir kurį, 
kaip JAV prezidentas Johnson savo 
telegramoje šios šventės dalyviams 
pažymėjo, Amerika siunčia į Poznanė
je vykstančią parodą kaip oficialų at
stovą, daugiausia savo kalboje lietė 
prez. Johnson pradėtą “karą” prieš 
skurdą.

Baigdamas kalbėtojas užakcentavo, 
jog, laikui bėgant, JAV išplatins lais
vės idėją plačiame pasaulyje. Bet tai 
nebus ta Amerika, kokią nori matyti 
John Birch Society (kraštutinių deši
nų jų grupė), kuri išplatins tą laisvę. 
Tai nebus ir rasinės nepakantos Ame
rika arba Amerika su diskriminuo
jančia emigracine politika arba Ame
rika, kuri neatsižvelgtų į savo pilie
čių reikalus,” — kalbėjo John A. Gro
nouski.

Tenka pažymėti, jog, lenkai į savo 
minėjimus pajėgia atsikviesti pačius 
žymiuosius amerikiečius: pavyzdžiui, 
pernai tokiame pat minėjime kalbėjo 
tuometinis Amerikos viceprezidentas 
Johnson (dabartinis prezidentas). Či
kagos lietuviai savo minėjimuose tu
re pasitenkinti paprastais, daugumo
je tais pačiais, kongresmanais ir se
natoriais.

Taip pat įdomu — kiek Čikagos lie
tuvių dalyvaus Vašingtone, kuomet 
bus dedikuojama lietuvių koplyčia?

GEGUŽĖS MĖN. 4 D. Čikagos ame
rikiečių spaudoje tilpo lietuvius lie
čianti naujiena, nors ir nelabai gerai 
nuteikianti. Kaip skelbiama, gegužės 
mėn. 3 d. vakare į Brighton parko Ne
kalto Prasidėjimo parapijos kleboni
ją atėjęs vyras išnešė visus sekmadie
ninės rinkliavos pinigus — $1.718.

Tuo metu klebonijoje buvęs kun. 
Frank Kelpšas pasakojo, jog pradžio
je vyras pasisakė esąs reikalingas pi
nigų ir kad jis turi sunkumų su žmo
na. Nuėjus į klebonijos raštinę, kuni
gas su atėjūnu kalbėjęs apie 5 minu
tes, kol vyras staiga pašoko, išsitrau
kė iš po apsiausto “tamsų, metalinį

daiktą” (matomad, revolverį) ir griež
tai pareikalavo pinigų. Tada kunigas 
nuėjo į kitą kambarį, kuriame buvo 
seifas, ir jį atidarė. Plėšikas pačiupo 
maišą su pinigais, surišo kunigo ran
kas su vuela ir pabėgo. Po kurio lai
ko, kun. Kelpšui pavyko išlaisvinti 
rankas ir galėjo pašaukti policiją.

Pažymėtina, jog šioje lietuvių para
pijoje, kurioje įvyko apiplėšimas, jau 
baigiama statytė nauja bažnyčia, su
kėlusi daug ginčų parapijiečių tarpe 
ir lietuvių spaudoje. Daugumas prieš
taravo gana keistam bažnyčios projek
tui ir lietuvių architektų bei statybi
ninkų ignoravimui. Tačiau protestas 
liko neišklausytas ...

ČIKAGOJE PASKUTINĖMIS DIE
NOMIS daug kalbama ir rašoma apie 
1 dienos amžiaus kūdikio — Paul Jos
eph Fronzak pagrobimą iš Michael 
Reese ligoninės, kurioje jis kartu su 
motina buvo.

Pagrobimą atliko viena iki šiol ne
surasta moteris, kuri jį paėmė tiesiai

iš motinos rankų, sakydama, kad tu
ri nešta patikrinimui pas gydytoją. Ka
dangi pagrobėja dėvėjo slaugės dra
bužius, tai ji įtarimo nesukėlė. Paė
musi kūdiki, kaip spėjama, ji laiptais 
išsinešė laukan ir pašaukė taxi. Taxi 
šoferis, vėliau sužinojęs apie pagrobi
mą iš spaudos, pasakojo, kad moteriš
kė su vaiku rankose prašiusi nuvežti 
pas daktarą prie 35-tos ir Halsted gat
vių, kur yra viena seniausiųjų lietu
vių kolonijų Čikagoje. Nuo to laiko 
nė apie ją nė apie pagrobtą kūdiki 
nieko negirdima, nors į jieškojimo 
darbą yra Įjungta tūkstančiai žmonių 
Čikagoje ir kituose miestuose.

Bridgeporto lietuvių kolonijoje, kur 
atvažiavo vaiką pagrobusi moteris, 
kiekvieno namo gyventojas buvo ap
klausinėtas ar nematė panašios mo
ters, kurios atvaizdą policijos dailinin
kai sukūrė iš šoferio pasakojamų. 
Spaudoje buvo minima ir toje koloni
joje esanti vienintelė Čikagoje su lie
tuviais bendro turinti Lituanicos gat
vė. Po 7 dienų jėeškojimo, jokių pėd
sakų neužtikta.

PERGYVENTI FAKTAI J. K. Sudburietis

Maištaujanti policijos mokykla
Ginkluoti šautuvais, rankinėmis granatomis, Įsikasėme i sniegą ir sušalę keikėme naciona- 

kirviais ir pjūklais, diena iš dienos per keletą Jizmo ir komunizmo ideologijų pateisinimui vyk
domas žmogžudystes. Pastebėjome, kad ki
toje upės pusėje, miške, kažkas juda. Matosi 
žmonės, arkliai, šešėliai — panašūs i vokiečius, 
bet netikra. Keletas karštesniųjų policininkų, 
nelaukdami Įsakymo, atidarė ugnį, o prie jų

LENKŲ ŠVENTĖS PROGA, “Chi- 
cago Tribune” dienraštis gegužės mėn. 
3 d. paskelbė ilgą žurnalisto Alex 
Small rašinį — “May 3 a Day the 
Poles Will Never Forget”. Lietuviams 
jis įdomus tuo, jog rašant apie Lenki
jos praeitį yra minima ir Lietuva. 
Straipsnio autorius, rašydamas apie 
Lenkijos kovas su išorės priešais ir su 
jomis susijusią saugumo bei išlikimo 
problemą, šitaip išsprendė Lenkijos - 
Lietuvos sujungimą:

“Along the eastern border of Poland 
lay the land of the Lithuanians, a 
people of non - Slavic speach. This 
problem received a statesman - like 
solution. A grand duke of Lithuania 
became king of Poland in 1386, and 
a fairly close administrative union 
was effected in 1569. From then on 
this state was the united kingdom of 
Poland - Lithuania.”

Bendrai imant, šis straipsnis para
šytas gerokai pataikaujant lenkams, 
kas gal suprantama, turint galvoje to
kį proginį atvejį. Bet čia stebėtis ne
bereikia, nes dauguma šio krašto isto
rijos vadovėlių lietuvių-lenkų santy
kius žymiai netiksliau atpasakoja negu 
augščiau minėtas straipsnis.

KITA LENKUS LIEČIANTI mums 
įdomi žinia yra ta, jog gegužės mėn. 3 
d. Vašingtone įvyko lenkų koplyčios 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje dedi
kavimo iškilmės. Į šios koplyčios, pa
vadintos “Our Lady of Czestochowa” 
vardu, iškilmes buvo nuvykę net 1.000 
lenkų parapdjinių mokyklų mokinių ir 
200 suaugusiųjų, šios kelionės, atlik- 
tos lėktuvais ir traukiniu, vadovu bu
vo Čikagos askivyskupijos lenkų kil
mės vyskupas Aloysius J. Wycislo.

Įdomu, kad lenkų koplyčia, kaip 
skelbia amerikie&ų spauda, kainavo 
$325.000 — taigi tiek pat kaip ir sta- 
tomoji lietuvių koplyčia, dėl kurios 
vardo mūsų spaudoje yra tiek daug 
ginčų.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

savaičių žygiavome į mišką, net už keliolikos ki
lometrų, ten kirtome medžius, pjaustėme į ga
balus ir krovėme į tam tikras krūvas, vadina
mas “metras”. Šlapi, suvargę, bet linksmi ir pa
tenkinti lietuviško miško glūdumoje. Čia jautė
si laisvė ir nebesimaišė vokiečių žandarmerijos tuoj prisijungė ir visa kuopa. Atsakas greitas ir 

aiškus: per mūsų galvas švilpė kulkosvaidžių 
kulkos draskydamos sniegą, o minosvaidžių 
sviediniai sproginėjo už mūsų snieginių apka
sų linijos ir padegė ten pat esantį kaimą. Abie
jose pusėse užvirė kova; šūvių garsai jungėsi su 
degančių namų pašvaistėmis ir žarijų spragsėji
mu; aplinkui girdėjosi klaidžiojančių kiaulių 
žviegimas, karvių maurojimas, atrodė, kad to- . 
kią “simfoniją” galėjo sukurti tik “liucipierius” 
nacių ir komunistų partijoms pageidaujant. Pa
galiau ... šūviai suretėjo ir visai nutilo. Kauty
nės baigtos, nes “klaida” paaiškėjo. Tyla... lyg 
šv. Kalėdų išvarėse.

“Sabotažas” — šaukia kpt. KVnn. Kovos ba
lansas: 10 vokiečių žuvo, 15 arklių nebevež jų 
amunicijos ir priplėšto turto; vienas lietuvis po
licininkas lengvai sužeistas. “Klaida” ’įvyko, kai 
be jokios žinios vokiško dalinio kariai iš Kazė
nų miestelio, kažkur padrikę traukėsi, o mes 
palaikėme juos komunistais partizanais. Ir vėl 
vokiečių ‘ žandarmerijos pragariški keiksmai lie
tuvių policijos adresu. Mes ir vėl kalti! Įtūžęs 
kpt. Kynn įsakė vyras nuo vyro 20 metrų atstu
mu, laikant akies ry šį, .per didelius ir balotus 
miškus, nepereinamus raistus, žygiuoti Tvere
čiaus miestelio link jieškant komunistinių par
tizanų. Išvykome tvarkingai. Vieni Tverečių pa
siekė greit, kiti paklydo, kadangi akies ry šį per 
balas palaikyti buvo neįmanoma, o daugelis 
sugrįžo tik už keleto dienų. Paskutinieji susi
rado lietuviškų kaimų, kur meiliai tautiečių vai
šinami ir gražių lietuvaičių žvilgsnių užburti 
užmiršo ir savo paskirtį. Partizanų nasuradome.

atstovai, kurie ligi gyvo kaulo buvo įkyrėję. 
Tamsūs miškai paslaptingai ošia, šlama slėpda
mi daug praeities ir šių dienų paslapčių. Čia 
skamba mūsų dainos, piūklų ir kirvių sutartinė. 
Čia pat, šiame miške, spiečiasi grupės ginkluo
tų, apšepusių, pusalkanių komunistinių partiza
nų ir nakties, o kartais ir dienos, metu plėši
kauja, žudo nekaltus žmones, sprogdina geležin
kelius naikindami karinius transportus.

Bet mes su jais “sugyvenome” — jie mūsų 
vengė, o gal ir bijojo, taip ir mes neturėjome jo
kio noro su jais prasidėti. Taip slinko dienos 
miško šalčio, speigų ir sniego pūgų romantikoje. 
Prisikirtome malkų, pakrovėme i vagonus tikė
dami i Vilnių sugrįžę šiltai pagyventi...

GUDŲ ŽEMĖJE
Malkų transportas pajudėjo Vilniaus link. 

Grįžtame atgal į mokyklą. Nespėjus nei kojų 
sušilti, įsakymas vykti į Gudiją ir valyti miškus 
nuo raudonųjų partizanų, kurie žudo ir terori
zuoja vietinius gyventojus Bogino ežero apylin
kėse. Didžiuliais sunkvežimiais, dengtais bre
zento medžiaga išvykome į ’kelionę. Per šalčio 
sukaustytą ir sniegu apdengtą Vilniaus krašto 
žeme stumiamos į Gudijos pusę. Miegas merkia 
akis, šaltis gnaibo ausis, ginklai paruošti viso
kiems netikėtumams, o sunkvežimių motorai 
nuo šalčio girgžda.

Rytas. Pirmi saulės spinduliai bučiuoja bal
tą sniegą, o šviesų atspindžiai akina mūsų akis. 
Vietovė, netoli Bogino ežero, prie pat Dysnos 
upės. Tiltai sudeginti, telefono laidai nukirsti, 
visur mirtina tyla, tik kitame kaimo gale, gai
dys traukia rytmetinę giesmę.

Apžiūrime pirmą, antrą ir trečią gyvenamus 
namus — visur tuščia, nei gyvos dvasios, visi 
žmonės pabėgę ar išvaryti į miškus. Viduryje 
kaimo, viename name, pašarvotas guli numirė
lis, aplink keturios didžiulės žvakės, bet jau už
gesintos, žmonių nėra, tik juodas katinas susi
rietęs kambario kampe liūdnai kniaukia — ma
tyti alkanas.

Prie sekančio namo paliktos rogės ir patiesti 
visi pakinktai-pavalkai, balnelis, vadžios, lan
kas. Matyti nespėjo ir arklio pasikinkyti — mus 
pamatę raiti išdūmė į mišk*ą. Žmonės, žiaurių 
kovų su vokiečiais labai išvarginti bei įgąsdinti, 
nieku nebepasitikėdavo; ir mažiausiam pavojui 
atsitikus, prieglaudos jieškodavo miške.

Šiuo metu, kaimo šeimininkais liko gaidys, 
keletas vistų, kiaulė ir po pakluones klaidžio
jančios avys ir karvės. Vaizdas slegiantis ir žiau
rus. Per upę keliamės paprastais lieptais, nes 
tiltas tik prieš keletą valandų komunistinių par
tizanų sudegintas, dar teberūksta nuodėguliai. 
Sunkvežimiai grįžo atgal ir, darydami didelį 
vingį, turėjo kelio jieškoti kitur. Mes leidomės 
pėsti.

Be mūsų kuopos, į Bogino ežero apylinkes 
atvyko vokiečių kariuomenės dalinių, žandar
merijos ir kt. Ežero apylinkes apsupo ugnies 
žiedu. Numaty ta miške pasislėpusius rusų parti
zanus (o kur kiti gyventojai?) išvaryti į atvirą 
vietovę ant užšalusio ežero ir ten iš lėktuvų 
juos sunaikinti.

KAUTYNĖS SU VOKIEČIAIS
X’okiečių daliniams ir Lietuvos policijai va

dovavo vdeietis kpt. Kvnn. Jis savo štabą ir va- 
dovietę pasirinko netoli upės esančiame kaime. 
Vienoje Dysnos upės pusėje nedidelis miškas, 
o mus, kautynių rikiuotėje, išdėstė kitoje pusė
je, kad priartėjus rusu {partizanams ar stengian
tis pereiti upę, pasitiktume ugnimi. Kitu dali
nių uždavinys buvo išvaryti partizanus ant už
šalusio Bogino ežero.

Naktis Tverečiaus sapnų karalijoje... Tik 
staiga garsus granatos sprogimas. Vokiečių žan
darmerija ir miestelio lietuviškoji policija išsi
dėsto kautynėms. Mūsų nejudina; mes miega
me, nes neturime Įsakymo kautynėms.

Staiga per mūsų nakvynės patalpų duris pa- 
tyliai atslenka “šešėlis” ir tiesiai neria į minkštą 
šiaudų guolį. Iš paskos už keleto minučiii Įslen
ka 2 vokiečių žandarai. Jie aiškino, kad sekė 
žmogų,, kuris dingo prie mokyklos patalpų; Įta
rė, kad kas nors iš mokinių. Budėtojui užtikri
nus, kad asmenys, priklausą mokyklai, visi mie
ga, — greitai išsinešdino.

Mokinys A. V. rytą pasakojo draugams: Va
kar naktį, netekęs kantrybės ir būdamas šiek 
tiek Įgėręs, mečiau granatą Į žandarmerijos būs
tinę, nes tie žandarai man galutinai Įkjrėjo, o 
ypatingai po 3 dienų klaidžiojimo miško balose.

Dar 2 savaites gyvenome sename Tverečiu
je. Vėliau pavasario saulei pakilus ir sniegą ver
čiant vandens upeliais, pėsti, kuprinei spau- 

, džiant pečius, išžygiavome Į Vilnių.
Grįžus į Vilnių, dalis mokinių, išbėgiojo ir 

slapstėsi, o vėliau Įsijungė į formuojamą gen. 
Plechavičiaus vietinę rinktinę. Kiti su pagalba 
lietuvių gydytojų, nors ir sveiki būdami, išvyko 
ilgesniam “gydymuisi” Į ligonines ir Savitarpi
nės pagalbos sanatoriją - A. Panemunėje. Buvu
si šios sanatorijos direktorė dr. E. Jasevičiūtė 
buvo puiki veikėja, patrijotė, ypač daug padė
jusi lietuviškam pogrindžiui bei jo veikėjams. 
Jos darbai liks Lietuvos istorijoje, kaip žymios 
ir nusipelnusios lietuvės. (Dabar ji gyvena Ka
nadoj ir dirba vienoj sanatorijoj).

Vokiečių žandarmerijos vadovybė, matyda
ma, kad Lietuvos policijos tarnautojas nepalau
žiamas ir be kompromisų kovoja už lietuviškus 
reikalus, mokyklą likvidavo ir mokinius, nors 
ir labai nenoromis, grąžino Į senas tarnybos 
vietas.

m
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Juozo Kralikausko vardas pasi
darė plačiau žinomas, kai jis 
prieš porą metų už istorinį Min

vumų — turėti nuosavą, individu-

go” premiją. Apie tą romaną re
cenzentai gana gerai atsiliepė, 
nors kaikuriems skaitytojams ir 
nepatiko istorine kalba atkurti jo 
dialogai.

Šių metų pradžioje rašytojas

ko romanas rodo, kad autorius to
kį stilių jau išsidirbo. Šis jo sti
lius pasireiškia ypatingu žodžių 
išdėstymu sakiny, naujadarų su
kūrimu, senų, beveik užmirštų žo-

apdovanotas premija už romaną 
“Mindaugo nužudymas”. Auto
rius jame vaizduoja senosios stab
meldystės ir įvedamos krikščio
nybės susikirtimą ir iš to kilusius 
politinius bei šeiminius kivirčus, 
privedusius prie pirmojo Lietu
vos karaliaus Mindaugo nužudy
mo. Romane nepaprastai gerai 
atkurtas tų laikų fonas, kur vei
kia Saulės," Žemynos, Perkūno ir 
Trimpo garbintojai, žyniai, kri- 
vės, kur švenčiamos augmens at
budimo, žalio berželio, kūpolės ir 
kitos šventės, kur atliekamos vi
sokios stabmeldiškos apeigos, bū
rimai, užkeikimai bei priesaikos. 
Vaizdžiai aprašyta šventvietė Ro
muva su krive, ragana ir burti
ninkėmis.

Romano personažai veikia pa
gal savo įsitikinimus. Jie yra tik
ri, gyvi žmonės, o ne marionetės. 
Autorius juos sukūrė išskaičiuo
damas fizinius ir dvasinius jų sa
vumus. Štai kaip apibūdinamas 
Mindaugas: “Šiek tik jau palin
kęs, aštriomis akimis, kuprota no
simi ir senu randu kairiajame 
žande (12 psl.)”. Mindaugo svai
nis Daumantas: “Žiaurios ir kie
tos išvaizdos. Paniuręs. Aukšto 
ūgio. Tvirtas. Tiesi povyza ant 
bėro žirgo ... (124 psl.)”. Arba- 
žemaičių viešpats ir gynėjas Vy
kinto sūnus Treiniota: “Storakak- 
lis, plačiapetis, sunkus, kovingas 
ir nuožmus (196)”. Įdomus, tie
siog klasiškas trylikos Žemaitijos 
didžiūnų apibūdinimas (žiūr. 213 
psl.). Toks apibūdinimo metodas 
jau buvo labai sėkmingai vartoja
mas senovės graikų rašytojų. Pa
lyginimui galėtume pažvelgti į 
Apolonijaus Rhodijaus “Argo- 
nautiką” (I, 35-227).

Vienas svarbiausių rašytojo sa-

originaliais palyginimais, taik
liais epitetais ir retkarčiais senų, 
mažai kam bežinomų išsireiškimų 
vartojimu.

Sustatinėdamas sakiny žodžius, 
autorius labai mėgsta varpoti vie
ną iš retorinės kalbos figūrų, daž
niausiai išreikštą trimis žodžiais: 
vienur veiksmažodžiais, kitur 
būdvardžiais, trečiur daiktavar
džiais. Pvz.: “Ulės pirštai renka, 
pina, veja (160). Arba: “Gi čia 
Kernavėje — puošnu, puiku, di
dinga! (t.p.)”. Veiksmo nuolatinu
mui išreikšti ir garso įspūdžiui 
sudaryti autorius kaikur po tris 
kartus kartoja tą patį veiksmažo
dį sakiny. Pvz.: “Gyliai ir musės 
zvimbia, ir zvimbia, ir- zvimbia 
(194)”. Trilypis žodžių sugretini
mas ypač pasireiškia apibūdinant 
personažus. Štai krivis Tautgina: 
“Liesas, sukumpęs, susigūžęs 
(212)”. Gi Daumantą Treiniotą ši
taip charakterizuoja: “O vyras gi 
karingas, veiklus, nesvyruojąs 
(202)”. Trilypumas sakiny yra 
vienas ryškiausių autoriaus sti
liaus savumų. Ir jis šią figūrą 
vartoja labai sėkmingai, kaip ma
tyti kad ir iš šio sakinio: “Pa- 
sklysta maloni kvaptis: — saldū- 
ninė, čiobrelinė, kaduginė (212)”.

Antra jo stiliaus žymė — tai 
greta vienas antro sustatymas sa
kiny ištisos eilės daiktavardžių, 
kaip antai: “Ant sienų lankai, ge
ležinės ietys, kirviai, kuokos, ka
lavijai, skydai (201)”. Panašiai su
darytų sakinių romane gana aps
tu. Jie suteikia stiliui vaizdingu
mo, monumentalumo ar net ba- 
rokiškumo.

Naujadarai ar seni reti žodžiai 
yra trečioji autoriaus stiliaus sa
vybė. Vieni jų suteikia stiliui 
šviežumo, kiti tam tikro archaiš
kumo, priartinančio skaitytoją 
prie aprašomojo laikotarpio. Tiek 
nauj'adarai, tiek senoviniai žo
džiai taip vykusiai sakiny pavar-

toti, kad jų reikšmė skaitytojui 
lengvai suprantama. Štai eilė to
kių žodžių pavyzdžių: toližynys, 
sekmuo, sausinis (17), gliurga, 
žliauga (18), mantus (20), dimstis 
(21), sklendė, saugūnas, mitalas, 
dusas, giltininkas (22), aumonė, 
migis, čiaulė, sankausta (23), sul- 
tekis (24), tarpekšlis (25), šventa- 
davis (28), vaisa (28), rysnus (31), 
Šniukšta, lepys (33), nušvitėlė 
(58), griausmus (60), kermušė 
(156), boblaužis (165), siusmas 
(191), dovis (212), tykūnė (215), 
meilytis (239), senovininkas (240). 
Panašiai kaip Baranauskas 
“Anykščių šilely”, Kralikauskas 
vietomis mėgsta vartoti onomato- 
pėjinius sinonimus: “Skardena, 
skamba, aidi paukščiai, čiulba, 
civiruoja. Klega, kvatoja (124)”. 
Arba trilypis sinoniminis posakis: 
“Jie juokiasi, džiūgauja, kvato
ja (177)”.

Autoriaus vartojami palygini
mai gana originalūs, niekur ne
girdėti. Pvz.: “O ūsai — gi ūsai 
it jaučio ragai (214)”. Arba: “Su
džiuk, kaip švendrė! (185)”. To
liau: “Pavakarė gaivina, kaip su
la (186)”. Apie akis sakoma: “O 
akys blizga, lyg dvi gervuogės 
(239)”. Taip pat: “Barzda žiba, 
kaip sėmenys (240)”.

Epitetų vartojime autorius ga
na santūrus. Nuostabu, kad ir čia 
iškyla tas magiškasis trižodišku- 
mas sakiny. Tai galima matyti 
kad ir iš šio pavyzdžio dviejų pas
kutinių sakinių: “Po žirgu kano
pomis tyška ir čeža lapai. Vais
kiai rausvi, rudi, gelsvi... Krau
jo, molio, smėlio spalvų... (246)”.

Sustingusių mūsų kalbos posa
kių, arba klišių, vartojimas poe
zijoje vengtinas, tačiau dailiojoje 
prozoje gali būti labai pravartus, 
šiame romane pavartotos klišės 
šiandien lietuvių inteligentų be
veik užmirštos, nebežinomos. 
Mindaugo laikų žmonių lūpose 
jos mums padvelkia didėliu vaiz
dingumu ar net šviežumu, kaip 
matyti iš šių pavyzdžių: “Kad ta
ve skalsės , suriestų! (127). Kad tu 
smalkėmis užtrokštum! (t.p.). Mu
ša — bėk, duoda — imk (133). 
Teraunie ji Trimpa! (151)”.

Autoriaus vartojami dialogai

davė ištisą eilę suomių rašytojo 
Mika Waltari dramatinės kome-

— Jorma Seppanen — buvo ypač

taklių. Vaidinimai vyko Toronto 
centrinės bibliotekos teatro pa
talpose, kuriose telpa tik apie 
200 žiūrovų.

Šis veikalas yra įdomus ne tik 
raiškiu dramatiškai komiškų įvy
kių pavaizdavimu, bet ir dviejų 
įtampų sugretinimu. Be kasdie
ninio gyvenimo reiškinių — mei
lės, apgaulės, keršto, pavydo... 
— čia dar svarbų vaidmenį lošia 
ir legendinis elementas, būtent, 
seniai žuvusios raganos sugrįži
mas atkeršyti senovės ainiams, 
kurių seneliai ją nugramzdino į 
kažkokį liūną.

Komediją režisavo estas Rein 
Andre, o išpildė įvairių tautybių 
aktoriai. Tiek režisieriaus tiek ak
torių meninių pastangų įgyvendi
nimas veikalo pastatyme yra ryš
kus. Dėl to ir šio teatro meniniu 
pajėgumu abejoti netenka. O lan
kytojų simpatijų ypač nusipelno 
dar ir dėl to, jog atrodo jį esant 
suorganizuotą ant entuzijastinių 
pagrindų. Neatrodo, kad kokie 
nors komerciniai išskaičiavimai 
čia bent kiek ryškiau prasikištų.

Dėlei savo kontraversiško cha
rakterio bene sunkiausias vaid
muo šiame veikale yra tariamo
sios raganos. Su raganai būdingu 
užmoju šį vaidmenį pakankamai 
nuoširdžiai atliko Milada Tres- 
nak. Stiprų mokslininko archeo
logo ir gyvenimo pinklių raizgo- 
mo žmogaus vaidmenį sukūrė 
Voldemars Pukats. Dalininkas — 
Alan Turner — buvo įtikinamai 
nuoširdus savo profesiniame dar
be, betgi privataus gyvenimo sū
kuriuose trūko nuosaikumo. 
Veidmainiškoji archeologo žmo
na — Vanda von Haack — savo 
rolėje galėjo būti aktyvesnė.

Neblogo įspūdžio padare ir dva
ro savininkas — Stephen Kerr.

Kiek nuobodokai atrodė scena 
savo dekoratyviniu išdėstymu. 
Tai šiek tiek varžė kaikurių akto
rių judėjimą, kuris, kaip tik dėl
to, vietomis buvo perdaug vie
nodas.

Būtų gera, kad ateity progra
moje būtų spausdinamas veikalo 
turinys. Tai padėtų silpniau ži
nančiam kalbą lengviau susigau
dyti veikalo eigoje.

Liet uviams rekomenduotina 
šiuo teatru susidomėti. Jis yra 
mums artimas ne tik europietiš- 
kos kultūros polėkiu, bet ir savo 
likiminiu giminingumu, o savo 
meniniu lygiu galįs patenkinti 
net ir rafinuotą skonį.

A. Kalnius

SPORTAS
Sportas Lietuvoje
Vilniaus sporto tarybos pranešime 

sakoma, kad Lietuvos sostinėje 1963 
m. būta 63.000 sportininkų. Tarybos 
pirmininku išrinktas V. Žemaitis.

Kroso varžybos vyko Klaipėdoje: vy
rų 3 km. bėgimą laimėjo A. Tumėnas, 
nubėgęs nuotolį per 9 min. 25 sek. 
prieš Iljasovą, atvykusį gyventi į Klai
pėdą i. Azerbeidžano.

Vilniaus Žalgiris Sov. Sąjungos fut
bolo pirmenybėse Odesoje sužaidė ly
giąsias — 1:1 su vietos černomorecu. 
Antrųjų komandų susitikimas baigė
si vilniečių pergale 2:1. Rungtynes se
kė 30.000 žiūrovų.

Lietuvos šachmatų pirmenybėse po 
devynių ratų pirmauja V. Mikėnas su 
6,5 taškais. Artimiausi varžovai: Vis- 
taneckis — 5,5 t. ir Butnorius — 5 t.

natūralūs, psichologiškai pagrįsti, 
atitinką personažu charakterius.

Tiek' turinio, tiek stiliaus at
žvilgiais “Mindaugo nužudymas” 
yra vertingas romanas. Iš iki šiol 
Juozo Kralikausko parašytu vei
kalų—bene geriausias. Tai bran
gi ir didelė dovana mūsų skaitan
čiąja! visuomenei.

Žydų mažuma nepriklausomoj Lietuvoj turėjo pilną laisvę visose 
gyvenimo srityse, neišskiriant nė sporto. Nuotraukoje — dalis 
Vilniaus LGSF ledo ritulininkų 1940 m. Vilniaus Maironio parko 
čiuožykloje rungtynių pertraukos metu su Vilniaus žydų sporto 
klubo Makabi žaidėjais. Antras iš kairės K. Baronas, ketvirtas — 
Vilniaus LGSF klubo sekr. adv. A. Keturakis.

Šachmatu žinios

(•Jei esate finansinis genijus, jums nereikia skaityti šio skelbimo )

Alga. Sąskaitos. Išlaidos. Pinigai
lengvam pragyvenimui. Santaupos

Kaip visa tai sekti ir tvarkyti? Lengva!
įsigykite kišeniniu banką!

Maža knygutė, bet 
ypač geram reikalui: 
parodo, kaip taupyti.

Tai yra asmeninės 
. sąskaitos čekių kny
gutė su depozitų la
pukais. Patogus i r 
nebrangus būdas mo
kėti sąskaitas. Sutau
po laiką ir darbą.
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Viena išimtinų savybių, kuri kišeninį banką padaro reikalin
gu , tai “pinigų menedžeris”. Jis padeda tvarkyti pinigus. 
Padeda apskaičiuoti reikalingą sumą kiekvienam reikalui... 
įgalina pramatyti išlaidas pirm laiko ir padėti reikalingą su
mą į šalį, šis naujas būdas rūpinasi jūsų kiekvienu doleriu ir 
pašalina abejones algos gavimo dieną.

Tenka stebėtis, kad iki šiol nė vienas nebuvo sugalvojęs 
kišeninio banko. Jei jūs apie tai galvojate, šis bankas yra 
logiškas būdas tvarkyti pinigus išmintingai. Kišeninį ban
ką sudaro asmeninė sąskaita, taupymo sąskaita ir supras
tinta pinigų tvarkymo sistema, ir visa tai sudėta vienoj 
patogioj piniginėj. Sutaupo jums laiką. Padeda taupytojui

THE

Norite padėti p i n i- 
gus i savo taupymo 
sąskaitą? čia yra de
pozitų lapukai.

Prieky yra patogus 
lapas surašyti depo
zitų ir čekių sumas, 
užregistruoti mokėji
mus ir išlaidų su
mas.

daro verslo įmonėse.atlikti tai, ką sąskaitybos vedimas
Visada padeda kontroliuoti jūsų pinigus. Kaip tą banką 
įsigyti? Tik užeikite į betkurj Toronto - Dominion banko 
skyrių ir paprašykite. Paslaugus personalas mielai jums 
patarnaus. Kaina tik 25 et

TORONTO-DOMINION
Where people make the difference

BANK

Moterų grupėje — Kartanaitė — 5 t. 
ir Kaušikaitė — 4,5 t.

Sov. Sąjungos A klasės rankinio pir
menybėse vilnietės nugalėjo Odesą 
6:5, Vilniaus Gelžbetonis pralaimėjo 
Kijevui 13:12, Kauno Atleto vyrai 
įveikė Minską 23:20, o Kauno žalgirie- 
tės — Rygos Daugavą 20:10.

“Palangos Juzės” taurės tradicinis 
futbolo turnyras pasibaigė Palangoje. 
Ji laimėjo Kretingos Minija, baigmė
je nugalėdama Panevėžio Statybą 5:0. 
Turnyre dalyvavo 9 komandos.

K. B.

Jugoslavijoje, Sarajevo mieste įvy
kusiame tarptautiniame šachmatų tur
nyre I - II vietas pasidalino L. Palu- 
gajevskis (Sov. Sąjunga) ir V. Ulma- 
nas (R. Vokietija), iš 15 galimų su
rinkę 10,5 taško. Trečioje vietoje liko 
jugoslavas B. Ivkovas.

L. Portišas ir L. Sabas pasidalino 
I - II vietas Vengrijos šachmatų pir
menybėse.

Vladas Mikėnas, bene pats žymiau
sias lietuvis šachmatininkas, dabar 
gyvenantis okup. Lietuvoje, duoda pri
siminimų pluoštą Vilniuje leidžiama
me “Sporto” kovo mėn. nr.: “Anksti 
netekau tėvo, tad besimokydamas pats 
turėjau užsidirbti duoną. Naktimis, 
pasislėpęs nuo motinos ir seserų, prie 
žibalinės lempos studijuodavau meist
rų sužaistas įdomias partijas. Šachma
tai reikalavo daug energijos, tačiau po 
įtempto dienos darbo ir praleistų va
landų prie knygų, jos jau nebūdavo. 
Todėl ir mano atkaklaus darbo vaisiai 
reiškėsi labai iš lėto”, — pasakoja Mi
kėnas. Kalbėdamas apie Lietuvos šach
matų bendrą padėtį, Mikėnas sako: 
“Prisimenu ‘Lietuvos Aidas’ rašė: 
1929 m. įsikūrusi Lietuvos šachmati
ninkų sąjunga tebėra labai silpna: ne
turi nei šachmatų figūrų, nei laikro
džių, o svarbiausia dėl lėšų stokos ne

gali išlaikyti nuolatinės patalpos, kur 
galėtų ruošti atsakingas varžybas stip
resnieji -šachmatininkai”.

Pasaulinėje aklųjų šarhmatininkų 
olimpiadoje pirmą vietą laimėjo Ju
goslavijos komanda su 30.5 taško. Po 
jos liko vengrai — 20.5, R. Vokietija 
— 18 taškų.

Gegužės mėn. Olandijoje įvyks tarp- 
zoninės šachmatų pirmenybės, kuriose 
JAV atstovaus R. Fišeris, A. Bisgaje- 
ris, S. Reševskis, o Kanadą — D. Ja
novskis. 24 dalyvių tarpe bus net 5 
Sov. Sąjungos atstovai: B. Spaskis, L. 
Šteinas, D. Bronšteinas, M. Talis, V. 
Smyslovas (paskutinieji 2 yra buvę 
pasaulio čempionai).

Pasaulinėje aklųjų šachmatininkų 
kų turnyre susirašinėjant pirmą vietą 
užėmė Estija su 43 taškais. Lietuva 
liko antroje vietoje, atsilikusi tik pu
se taško. Trečioji buvo Latvija —
32.5 taško.

Šiaulių miesto pirmenybes laimėjo 
kandidatas į meistrus A. Uogelė —
10.5 taškų iš 11 galimų. Po jo ėjo: A. 
Šulinskas — 8,5, J. Domanskis ir R. 
Kondrotas po 7.5 taško.

Vilniuje einantis “Sporto” laikraštis 
kartą į mėnesį duoda visą puslapį 
šachmatų žinioms ir partijų nagrinėji
mams. E. šul.

SUDBURY, Ont
BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAI. 

Povilas Jutelis, pasižymėjęs lietuviš
koje veikloje, sporto klubo “Geležinis 
vilkas” finansų sekr. per CHNO radi
jo stotį apmokėjo lietuvišką radijo 
valandėlę, kuri bus transliuojama 
Naujųjų metų proga.

Juozas Venslovaitis, nuoširdus bend
ruomenės narys apmokėjo lietuvišką 
radijo valandėlę, kuri bus transliuo
jama lapkričio mėn., kariuomenės 
šventės proga. Visos radijo valandė
lės per 1964 m. jau užimtos .ir jų me
cenatai yra šie: Petras Juteils, Stasys 
Krivickas, Antanas Gatautis, Juozas 
Venslovaitis ir Povilas Jutelis. Vi
siems lietuviškas ačiū.

Visus mielus tėvus, prašoma savo 
jaunimą kuo greičiau registruoti va
saros stovyklai, kuri įvyks Vila Maria 
vasarvietėje š.m. rugpjūčio 3-15 d.d.

Prašoma kaip galima greičiau grą
žinti bendruomeninės nuosavybės įsi
gijimo pasižadėjimo lapelius. Pasiža
dėjimo lapelių galima gauti pas LB 
v-bos narius. Tikime, kad lietuvišką 
pareigą visi bendruomenės nariai są
žiningai atliks. • . ? .

1964 m. pradžia Sudburio lietuvių 
bendruomenei yra nelaiminga. Serga 
daug lietuvių. Dalis jau iš ligoninių 
sugrįžo, bet dar didelis skaičius tebe- 
sigydo. LB v-ba linki visiems ligoni
nėse ar namuose sergantiems kuo 
greičiausiai pasveikti.

LB valdyba reiškia širdingą padėką 
visiems tautiečiams prisidėjusiems 
prie Motino Dienos minėjimo pasise
kimo. širdinga padėka: kun. Ant. Sa
bui, programos vadovams — Audro- 
ei Albrechtienei, Antanui Gataučiui, 
Petrui Semėžiui, talkininkams — Pet
rui Juteliui, Zigmui Labuckui, Irenai 
Račinskienei, Stasiui Krivickui, p. 
Zlatkuvienei, L. Griškonienei, Ange
lei Baltutienei, Lionei Remeikienei, 
Danguolei Remeikytei, Irenai Glizic- 
kaitei, visiems choro dalyviams, tau
tinių šokių šokėjams, šeštad. mokyk
los mokiniams už kardų šokį bei ei
lėraščius ir visiems kitiems, kurie yra 
kuo nors prisidėję.

Liet. Bendruomenės v-ba
MOTINOS DIENOS minėjimas pas 

mus šiemet buvo labai gražus ir įspū
dingas. KLB Sudburio skyriaus v-ba 
įdėjo daug darbo ir triūso, bet jų pa-

Sportas visur
Europos taurės futbolo rungtynėse 

Dortmunde vietos Borussia sužaidė 
lygiomis su Milano Internacionale — 
2:2. Vargu ar vokiečiams pavyks lai
mėti pas italus.

Anglijos futbolo meisterio vardą lai
mėjo Liverpoolis.

XVIII olimpinės žaidynės rengiamos 
Japonijos sostinėj. Imperatoriui pa
skelbus žaidynių atidarymą, pro pieti
nius vartus astuoni sportininkai įneš 
žaidynių .vėliavą, o pro priešais esan
čius vartus į stadijoną įeis Romos at
stovai, kurie įteiks 1960 m. olimpinių 
žaidynių vėliavą. Po olimpinio auku
ro uždegimo seks bendra sportininkų 
priesaika. Tuo metu lėktuvai ore iš 
spalvotų dūmų išrangys penkis olim
pinius žiedus. Uždarymas bus taip pat 
įsyZiJugas. Po dalyvių parado bus pa
keltos Graikijos — pirmosios olimpi- 
jados rengėjos, Japonijos ir Meksikos
— 1968 m. olimp. rengėjos tautinės 
vėliavos ir sugroti tų valstybių him
nai. Chorui giedant olimpinį himną, 
bus nuleista olimpinė vėliava ir užge
sinta olimpinė ugnis. Šviečiant 200 
deglų (šviesos bus užgesintos), spor
tininkų komandos paliks stadijoną.

Kalbant apie himnus, reikia pažy
mėti, kad šeimininkai turi gan daug 
vargo su jais: pvz. su Kanados — gro
ti “O Canada” ar gal “God save the 
Queen?”; Su Anglijos, kuris trunka 
6 min. ir 30 sek., tuo tarpu Ispanijoj
— tik 28 sek.; cu Burmos, kuri tu
ri vieną himną, tačiau skirtingas melo
dijas prezidentui, parlamentui, sporti
nėms varžyboms ir t.t. Tačiau reik ti
kėtis, kad mandagūs japonai bus ne 
tik geri rengėjai, bet taip pat ir ga
būs diplomatai sportiniam lauke.

Tokijo olimpinėms žaidynėms dau
giausia sportininkų užregistravo Sov. 
Sąjunga. Savaime aišku, kad jų tarpe 
yra įvairūs vadovai, treneriai ir globė
jai, atsakingi už policinę ir politinę 
sportininkų “globą”. Visi Sov. Sąjun
gos 
kai 
nės 
kas

stangos nenuėjo veltui. Minėjimas 
pradėtas šeštadienio vakare gražioj 
ukrainiečių salėje jautriais pirm. J. 
Kručo žodžiais. Paskaitą skaitė jauno
sios kartos atstovė Irena Glizickaitė. 
Meninę dalį išpildė daugiausia jauni
mas. J. Labuckienės suorganizuota, 
Audronės Albrechtienės gražiai išmo
kyta tautinių šokių grupė sušoko “Kal
velį”, “Kubilą” ir “Kepurinę”, šoko 
E. Baltutis, E. ir L Glizickai, Z. Griš- 
konytė, A. ir V. Kručai, J. Kasperiū- 
nas, A. ir D. Kusinskiai, J. Labuckas, 
J. Lukšytė, G. Mazaitytė, S. Poderytė, 
A. Remeikis, E. Skvereckaitė, St. 
Venskevičius ir K. Zlatkutė. P. Seme- 
žio kanklininkės I. Glizickaitė, J. Luk
šytė ir E. ir V. Skvereckaitės paskam
bino keletą liaudies dainelių. Pasiro
dė ir A. Kusinskio rūpestingai paruoš
tas mišrus choras, šokiams grojo ge
ras orkestras ir veikė lietuviškas bu
fetas. Loterijoj laimė šį kartą aplan
kė tik vyrus: J. Glizicką ir J. Lukšį.

Sekančią dieną buvo LB skyriaus 
v-bos užprašytos giedotos Mišios už 
gyvas ir mirusias motinas su “Libera”. 
Sekmadienį po pietų Kristaus Kara
liaus parapijos didžiojoj salėj vėl bu
vo išpildyta meninė dalis, čia, be jau 
suminėtų iš šeštadienio numerių, A. 
Kusinskis išpildė keletą akordeono nu
merių ir šeštad. mokyklos berniukai 
vykusiai suvaidino A. Kusinskio sure
žisuotus “Laisvės kovotojus”. Po me
ninės dalies buvo bendra motinų gar
bei gražiai L Labuckienės paruošta va
karienė, kur motinas sveikino kun. A. 
Sabas ir J. Kručas. Visų motinų var
du nuoširdų padėkos žodį tarė Lionė 
Remeikienė. Po to linksmai pasišok
ta ir pabendrauta. Visi išsiskirstė su 
gražiausiais įspūdžiais, čia daug dar
bo, sumanumo ir širdies įdėjo dabar
tinė uoli valdyba.

ANTANINA RIBINSKIENĖ parda
vė savo namą ir, aplankiusi savo gi
mines Kalifornijoj, kuriam laikui ap
sistos Toronte. Išvažiuodama, dalį bal
dų paliko Sudburio lietuvių bendruo
menei, kuri ruošiasi įsigyti savo na
mus arba bent vasarvietę.

J. VAIčELIuNAS balandžio pabai
goj pradėjo savo kelionę aplink pa
saulį, kur išbus apie pora mėnesių. 
Linkime sėkmingai apkeliauti pasau
lį ir vėliau sprašyti savo įspūdžius.

atstovai vyksta valstybės lėšomis, 
tuo tarpu vakarų pasaulio rinkti- 
turi kelionės išlaidoms rinkti au- 
iš visuomenės ar stambių įmonių.

Perpildytame Maskvos Lenino sta- 
dijone JAV krepšininkai pralaimėjo 
Sov. Sąjungai 65:82 ir 60:79. Už Sov. 
Sąjungą žaidė latvis J. Krumins, ku
rio ūgis yra 2,13 m. JAV rinktinę su
darė 5 olimpinės rinktinės kandida
tai, tačiau ją taip pat nugalėjo ir Eu
ropos vicemeisteris Lenkija 73:82. Pa
kartotose rungtynėse Varšuvoje ame
rikiečiai įveikė lenkus 64:58.

Pasaulinėse moterii krepšinio pir
menybėse Peru jau paaiškėjo baigmi
nių susitikimų atstovai: Jugoslavija, 
Čekoslovakija, Bulgarija, JAV, Brazi
lija ir Sov. Sąjunga. Pastarosios rink
tinėje dėl ligos nežaidžia lietuvaitė 
Jūratė Daktaraitė, tačiau jos sąstate 
yra latvė Smildzin ir estė Liutsep.

.Japonas Okasakis trišuolyje atsiekė 
16.48 m. Tai geriausia šio sezono pa
sekmė.

Gudijos krepšinio rinktinė Berlyne 
pralaimėjo R. Vokietijai 66:77, o gu
dės nugalėjo vokietes 63:58.

K. B.

GRAMERCY | 
Shipping Inc.

Įsteigta 1945
Turinti Department of Banking 
and Insurance (USA) leidimą ir 

draudimą iki $20.000.00.

Pinigai i USSR
Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmoka
ma. Jūs gausite gavėjo pasirašy
tą kvitą. Kursas 9 rubliai už $10. 
Už patamavima mokestis iki $35

— $3.50. Virš $35 — 10%.
GRAMERCY SHIPPING CO.

118 East 28th Street # 906 
New York 16, N.Y.

Tel. MU 9-0598
744 Broad Street # 925 

Newark, New Jersey

GRAMERCY 
Shipping Inc.

Turinti Maskvos Vnešposyltorg 
leidimą.

Jūs galite užsakyti savo gimi
nėms ir draugams USSR gamin
tus — automobilius, siuvamas 
mašinas, dviračius, šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir daug kitu 
daiktų. Jokio muito. Gavėjas 

nieko nemoka.

Reikalaukite
mūsų t 

katalogu.
GRAMERCY SHIPPING CO.

118 East 28th Street
New York, N.Y., tel. MU 9-0598
Atidaryta darbo dienomis 9-550, 

šeštadieniais vasaros metu 
uždaryta.
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Metai be dr. Juozo Leimono
Dėmesio jaunimui!

Lietuviai pranciškonai, norėda
mi labiau išplėsti tautinę ir reli-

POVILAS ŽIČKUS
eina. Visa turi pradžią ir pabai
gą. Žemės valdovas žmogus yra 
vienas iš trapiausių. Žmogaus ge
nijus atidarė fizikos, chemijos ir 
daug kitų mokslo paslapčių, bet 
jis neatidengė gyvybės pradžios 
ir pabaigos paslapties. Šioje sri-

tas Valdovas. Nuo Jo priklauso 
žmogiškosios gyvybės pradžia ir 
pabaiga.

Žmogaus gyvenimas yra tik 
viešnagė ant žemės kamuolio. 
Vieni paviešim joje ilgiau, o kiti 
trumpiau. Ne nuo mūsų priklau
so viešėjimo dienų skaičius. Visi, 
kurie tiki Kūrėju ir pomirtiniu 
gyvenimu, žino, kad visa priklau
so nuo Kūrėjo ir Jo valios. O ku
rie ir netiki, nors tylėjimu turi 
pripažinti, kad visdėlto yra kas 
nors didesnis, kūHs tvarko gyvy
bės pradžią ir pabaigą, o tuo pa
čiu ir visą kosmosą.

Iki 1963 m. gegužės 4 d. mūsų 
tarpe buvo ir a.a. dr. Juozas Lei
monas. Jis žemėje nekūrė naujų 
mokslų, neskaldė atomų ir nelei
do raketų į erdves. Jis nejieško- 
jo ir žmogaus gyvybės paslapties, 
nes juk žmogaus gyvybės paslap
tis jam buvo aiški, kaip paprasta 
kasdienybė. Jis tikėjo Tvėrėju ir 
Valdovu Dievu. Tuo tikėjimu jis 
žinojo ir tą pačią didžiausią žmo
gaus gyvybės paslaptį. Mirtis jam 
buvo tik slenkstis į amžiną gyve
nimą.

Dr. Juozas Leimonas gimė dva
ro kalvio šeimoje. Sunkiu darbu 
ir stipria valia jis skynėsi sau ke
lią į gyvenimą. Kai Juozas Lei- 
morias baigė savo vaikystės die
nas, Lietuva kėlėsi savistoviam 
gyvenimui. Tačiau tam prisikėli
mui Įgyvendinti reikėjo karinės 
jėgos. Lietuvos jaunimas, palikęs 
arklą ir dalgį, griebėsi šautuvo ir 
ėjo ginti savo žemės, savo tėvy
nės. Tų jaunų vyrų gretose buvo 
ir jaunuolis Juozas Leimonas. Jie 
ėjo savanoriais, blogai apsirengę, 
blogai ginkluoti, neapmokyti ka
ro mokslo, bet su tvirta valia ir 
dideliu pasiryžimu už šventą, rei
kalą — už savo tėvų žemę. Ne vi-si iš jų grįžo iš tos nelygios k<į • 
vos, bet Juozas buvo laiminges
nis. Kai visi priešai jau buvo iš
vyti, kai Lietuva jau buvo prisi
kėlusi, jai reikėjo naujų savano
rių — inteligentijos,, kuri galėtų 
tvarkyti valstybės reikalus ir va
ryti visą Lietuvos gyvenimą pa
žangos keliu. O Lietuvai labai 
trūko inteligentijos. Anie prie
spaudos ir spaudos draudimo lai
kai buvo padarę Lietuvą, Mairo
nio žodžiais tariant, tamsią ir juo
dą. Tai matydamas, savanoris-kū- 
rėjas Juozas Leimonas padėjo 
šautuvą ir kuprinę, o griebėsi 
plunksnos ir knygos. Lietuva bus 
saugi ir nepriklausoma, kai ji tu
rės pakankamą kadrą savos, kraš
tą mylinčios inteligentijos.

Kai diplomas ir daktaro laips
nis jau puošė Juozo Leimono pa
vardę, jis tada žvalgėsi Į Lietuvos 
dirvą, jieškodamas labiausiai ap
leistos ir labiausiai reikalingos 
vietos. Čia jo akis užkliuvo už 
Lietuvos kaimo jaunimo, kurių 
gyvenimą jis gerai pažino. Tas 
sveikas ir geras jaunimas buvo 
palaidas, be jokių idėjų, be jokių 
troškimų. Dr. Leimonas pradėjo 
jaunuolius organizuoti į katali
kiško jaunimo organizaciją, ku
riai vardą parinko “Pavasarinin-

kai”. Jo darbas nėjo veltui. Die
na po dienos pavasarininkų gre
tos didėjo. Per keletą mėtų tos 
organizacijos tinklas jau buvo ap
gaubęs visus Lietuvos kampus. 
Tų gretų dydį pamatėm per pa
vasarininkų kongresą 1938 m. 
Kaune. Buvo suvažiavę apie 45. 
000 pavasarininkų jaunimo iš vi
sų Lietuvos kampų. Nors dr. Lei
monas žinojo turįs arti 100.000 
jaunimo savo gretose, bet šio 

1 kongreso metu jis tikrai pamatė 
savo darbo vaisių.

Kai 1940 m. Lietuvą apsėmė 
raudonasis tvanas, dr. Leimonas 
tam tvanui pasirodė baisus ir pa
vojingas. Nei ilgi tardymai, nei 
kankinimai ar blogas maistas dr. 
Leimono nesulaužė. Kai išaušo 
1941 m. birželio 21 d. rytas, dr. 
Leimonas su kitais nelaimės 
draugais išsivadavo iš Kauno s. 
d. kalėjimo. Po to atėjo vokiečių 
okupacija, bėgimas iš tėvynės, pa
bėgėlių stovyklos ir emigracija 
pirmiau į Angliją, o vėliau į 
Ameriką. Amerikoje dr. Leimo
nas sugrįžo prie lietuviško jauni
mo, nors jau Amerikoje gimusio. 
Jis įsijungė į Lietuvos Vyčių ei
les ir perėmė Vyčių organo “Vy
ties” redagavimą.

Būdamas moksleiviu dr. Lei
monas priklausė ateitininkams ir 
buvo net centro sekretorius. Už 
nuopelnus Lietuvai dr. Juozą Lei- 
moną Lietuvos respublikos prezi
dentas apdovanojo Gedimino or
dinu. O už nuopelnus katalikiš
kai ir žmogiškai veiklai popiežius 
Pijus XII pakėlė dr. Leimoną į 
šv. Grigaliaus riterius ir apdova
nojo specialiu ordinu.

Mūsų Valdovo keliai ir planai 
mums nežinomi. Prieš metus, 
1963 m. gražiausio pavasario mė
nesio rytą Viešpats liepė užbaig
ti savo žemiškosios viešnagės die
nas mūsų mylimam dr. J. Leimo- 
nui. Jau metai, kai eini į lietuviš
kus pobūvius, susirinkimus, bet 

£ ten neberandi žmogaus, kuris su 
ramia šypsena, švelniu žodžiu, be

! nėse gėrio ir gražaus sugyveni
mo. Pagal save pati jis darė

sprendimus ir apie kitus. Jam 
buvo tik geri žmonės, nors kar
tais ir kitaip galvoją. Jis kiekvie
name žmoguje matė tik gerą žmo
gų, nors kartais ir su žmogiško
mis silpnybėmis. Jis pats kovojo 
su tomis silpnybėmis ir visados 
pateisino kitus.

Jau metai kai nebėra a.a. dr. dūrinę-mokyklą (High School),

je veikloje, moko jaunimą mo
kyklose.

Kandidatai, kurie nenori būti 
kunigais, priimami į brolius. Jie 
įvairiuose darbuose padeda kuni
gams ir yra pilnateisiai ordino 
nariai.

Į pranciškonų ordiną gali įstoti 
ir kunigai, kurie po vienų metų

— - I

veiklą.
Artėja mokslo metų pabaiga, 

pašaukimus. Jei šiuo 
metu bent vienas jaunuolis pa
justų, jog Dievas jį šaukia pasi
aukoti Jo garbei, mūsų tautos ge
rovei bei savo sielos išganymui, 
nedelsiant kviestume rašyti toli
mesnėm informacijom šiuo adre
su: Provincial Superior, Francis
can Fathers, Kennebunkport, 
Maine.

Registracija į pranciškonų gim
naziją Kennebunkport, Maine, tę
siasi. Moksleiviai, kurie galvoja 
nuo rudens ten mokytis, turėtų 
skubiai rašyti savo prašymus ar
ba teirautis informacijų: St. An
thony’s High School, Kennebunk
port, Maine, USA.

pat paruošti didesnį skaičių ku
nigų išlaisvintai Lietuvai, kvie
čia jaunimą stoti į pranciškonų 
ordiną.

Kandidatai į kunigus turi būti 
baigę pradžios mokyklą, jei jie naujokyno įsijungia į darbą ir 
yra mokyklinio amžiaus. Baigę vi- veiklą.

Juozo Leimono. Jau metai, kai tuojau gali pradėti naujokyną, o daugelis renkasi profesija 
įvairiuose lietuviško gyvenimo'po metų filosofines ir teologines kyklas ir pašaukimus. J
baruose atsirado spraga, kurioje studijas. Po šventimų gali studi- 
seniau stovėjo dr. Juozo Leimo- jas dar gilinti universitetuose 
no paveikslas. : akademiniam laipsniui gauti.

Tačiau, Viešpatie, teesie Tavo Pranciškonų kunigai dirba pasto- 
valia! z . (racijoje, dalyvauja visuomeninė-

Indėnė mergaitė BolivijojJonas Rimša

Kleopatra kaltinamųjų suole
Kadaise Hollywoodas atsuko 

nugarą garsiajai švedų kilmės ak
torei Ingrid Bergman už jos ne
moralų elgesį “Stromboli” filmo 
kūrimo metu, nors visiems buvo 
aišku, jog didžioji kaltės dalis tu
rėjo būti priskirta italų režiso- 
riui Rosellini, kuris per Berg
man tikėjosi prieiti prie Holly
wood© milijonų. Elizabeth Tay
lor ir Richard Burton skandalas 
lig šiol nebuvo iššaukęs didesnės 
reakcijos Hollywoode. 20th Cen
tury-Fox studija, pagaminusi 
“Kleopatrą”, tenka manyti, tikė
josi pasipinigauti skandalo są
skaitom Amerikoje juk tokios 
reklamos nenupirksi už keletą 
milijonų dolerių. Deja, nemora
laus elgesio reklama, matyt, ne
išėjo į naudą. Yra žmonių, kurie 
ir į garsiausią kino žvaigždę iš
drįsta pažiūrėti blaiviomis aki
mis.

20th Century-Fox studija iškė
lė bylą federaciniame teisme, pa
reikalaudama iš abiejų “Kleopat-

Hollywood© skandalai nėra 
naujas dalykas. Moraliniu atžvil
giu Hollywoodas yra ištvirkimo 
skleidėjas, nors pasitaiko ir išim
čių. Nepaisant E. Taylor gautos 
vienos Oscaro premijos, jos ne
galima pavadinti gera aktore: žiū-

Stasys Yla

Jurgis

Baltrušaitis 
poetas-mistikas

18.
Rašytojo būdas

Kitados Baltrušaitis buvęs nerangus, sunkiai prisiver- 
čiąs raštui. Neturėdavęs nustatytų valandų darbui, tad 
kartais dirbdavęs dieną naktį, o kartais nieko neveikda
vęs. Toks jau dažnas kūrėjų bruožas — jie skuba išsemti, 
kas susikrovė, o paskui jaučiasi “niekam tikę” ir laukia, 
kol prisikaups vėl dvasia, kol išsprogs energija darbui.

Užsakytų dalykų rašymą Baltrušaitis atidėdavęs pas
kutinei valandai. Būdavę taip, kad redaktoriai jį paim- 
davę “už skvernų”, uždarydavę kambary ir tol neišleis- 
davę, kol parašydavo. Tada jis rašydavęs labai greit ir 
gerai.

Savo eilėraščius Įnirdavęs vaikščiodamas — lauke ar
ba kambary — ir niūniuodamas kokią nors melodiją. Su
kurtus eilėraščius mėgdavo padainuoti žmonai. Taigi, 
jo kūryba yra išdainuota - išgiedota, dėl to jo paties va
dinama dainom, giesmėm, raudom.

Savo kūrinius jis ilgai kankindavęs - taisydavęs. Jo 
rankraščiai labai subraukyti. Atskirom eilutėm jis turė
jęs net po keletą varijantų. Visa tai labai sunkino rašy
mą, už tai ir nejautė noro, arba sunkiai prisivertė. Sunr 
kiai jis rašė net paprastus raštus ir laiškus.

ros” filmo herojų — Elzbietos ir 
Ričardo — net $50 milijonų pa
darytiems nuostoliams atlyginti. 
Iš E. Taylor reikalaujama $20 
mil., iš R. Burton — $5 mil. ir 
iš jų abiejų — $25 mil. Didžioji 
kaltes našta tenka Elzbietai. Ji 
kaltinama neatvykimu į darbą, Į.rėdamas į ją kino ekrane, matai 
nuolatiniu vėlavimu, atidumo sto
ka. Prikišamas jai ir pasirodymas 
filmavimo studijoje tokiame sto
vyje, kad visiškai nepajėgusi vai
dinti ir net negalėjusi būti fil
muojama dėl... nefotogeniškai 
atrodančio veido, kuris, girdi, sa
vo spindėjimą buvo praradęs jos 
pačios susikurtų kančių dėka ... 
Lig šiol savo žvaigždžių morale 
nesidomėję 20th Century-Fox 
studijos vadovai dabar staiga pra
bilo, esą Elzbietos elgesys truk
dęs ir kitų darbą (R. Burtono), 
pagaliau jis pakenkęs filmo pasi
sekimui, iššaukdamas žmonių pa
sipiktinimą. Čia ypač daug prisi
dėjusios jos “gastrolės” su Bur- 
tonu Meksikoje ir Toronte.

negyvą lėlę, šaltą manekeną, ku
ris gerų režisorių, pritaikytų ir 
parinktų scenarijų dėka kartais 
lyg ir atgyja valandėlei, bet ir vėl 
sustingsta ekrano drobėje. R. 
Burton yra talentingas aktorius, 
savo pajėgumą įrodęs Šekspyro 
veikaluose. Tačiau talentų pasau
lyje netrūksta, tik nevisiems yra 
prieinamas Hollywoodas.. Būtų 
tikrai sveikintina, jeigu Holly- 
woodo valdovai iš savo studijų iš
šluotų visus ištvirkėlius, šeimų 
ardytojas, o į jų vietą įsileistų 
tuos, kuriems pirmoj eilėj rūpi 
kūryba ir menas. Tokie nauji vė
jai galbūt padėtų filmų menui at
silaikyti prieš jo didžfausią prie
šą — mažąjį televizijos ekraną.

Užtat labiausiai mėgo skaityti. Anksčiau, kai galėjo,’ 
ištisus metus tik skaitė, skaitė.

Paryžiuje jis pasidarė labai darbingas, nes skubėjo 
palikti kokį nors kraitį lietuviškajai raštijai. Ir per pen
ketą metų, kiek dar jam buvo likę, jis parašė “Ašarų vai
niką” — dvi dalis (78 eilėraščiai), “Aukuro dūmas” (36 
eilėraščiai) ir poemą - pasakėčią “Žiurkės įkurtuvės”. 
Matyt, mojosi sukurti didesnių poemų, kaip rodo pra
tarmė į “Dulkes ir žvaigždes”. Šis poetinis kraitis buvo 
surinktas į vieną knygą su J. Aisčio baigiamuoju žodžiu 
ir išleistas 1948 m. Amerikoje prel. Pr. Juro lėšomis.

Reto šypsnio žmogus

Paryžiuje Baltrušaitis dažniau lankydavosi pas tuo
metinį atstovą dr. St A. Bačkj jo šeimoje. Daug popie
čių prie kavos bųvp praleista besikalbant Nors ir ne
kalbus, mėgdavo pasakoti vaikystės prisiminimus. Mi
nėdavo draugus, su kuriais ganė; ir ypač motiną bei se
serį Oną. Buvo vedęs Rusijoj nelietuvę, kuri pramoko 
neblogai lietuviškai. Vedė iš didelės meilės ir gražiai 
sugyveno, tačiau religiškai kiekvienas liko savo kelyje. 
Kaip daugelis lietuvių, Baltrušaitis neliesdavo imtymios 
religijos srities, tačiau įspūdis buvo, jog giliai tiki.

Kartą jis pasakojo įvykį iš sovietų revoliucijos pra
džios Maskvoje. Kaip visuomet, anksti “pabėgdavęs” iš 
namų. Buvęs Velykų rytas, ir jis nuklydęs ligi vienos 
priemiesčio bažnyčios. Ten buvę pilna žmonių — viduj 
ir lauke — ir visi giedoję Prisikėlimo giesmę. Tuo metu 
atvykę sovietai, įsikorę į bokštus ir plėšę varpų širdis, 
kad neskelbtų Prisikėlimo. Tuo metu, netoli Baltrušai
čio, sukritęs žemėn negyvas vyras, mušęs sau į krūtinę 
ir kalbėjęs:

— Jie gali išrauti varpams širdis, bet neišraus jų iš 
mūsų krūtinių !

Šis vaizdas Baltrušaičiui įbrėžęs atmintin.
Jautrus ir labai nuoširdus buvo Baltrušaitis. Bet la

bai retai šypsojosi, kaip ir kitas mūsų poetas — Maironis.

V. Kst.

VAIKŲ ŠVENTE, ruošiama LB ini
ciatyva, įvyks š.m. birželio 7 d., sek
madienį, Putname, Conn., vaikų žur
nalo “Eglutės” tėviškėje, šventės 
programą atliks vaikai iš įvairių vie
tovių. Programą daugiausia ruošia 
šeštadieninės mokyklos iš rytinių 
JAV kolonijų.

Po vėliavų pakėlimo seks pamaldos 
kopyčioje, “Eglutės” bei vaikų litera
tūros parodėlė, vaikų piešinių paro
da, programa salėje, vaikų žaidimai 
lauke, įvairios pramogėlės, vėliavų 
aikštėje šventės užbaigimas.

Vaikų piešinių parodėlėje gali da
lyvauti vaikai iš visur. Už piešinius 
lietuviškais motyvais bus skiriamos 
premijos.

Į “Eglutės” šventę kviečiami visi 
vaikai, taip pat visi “Eglutės” skaity
tojai, palaikytojai, bendradarbiai bei 
jos rėmėjai.

šventei ruošti komisija šeštadieni
nių mokyklų mokytojams ir kt. išsiun
tinėjo pranešimus bei smulkesnius 
nurodymus vaikų šventės reikalu. Tė
vai prašomi prisidėti, kad jų vaikai 
galėtų šventėje dalyvauti ir tuo pa
jaustų tampresnį vaikų ryšį lietuvių 
bendruomenėje. A. S.

LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVI- 
ME Niujorke 1964 m. Medicinos sek-

Gyvenimas filmuose

Sunkus imigranto kelias
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

Prieš pora mėnesių įvykusios) 
kanadiškos premjeros proga vie
name iš Toronto kino teatrų kele
tą savaičių buvo rodomas puikus 
Elia Kazan filmas “America 
America”. Dabar jis porai savai
čių vėl sugrįžo į tris kino teatrus. 
Aria proga nespėjus plačiau apie 
šį filmą užsiminti, pasistengsiu 
tai atlikti jo sugrįžimo atveju.

Be dviejų minučių tris valan
das trunkančiame filme Elia Ka
zan pavaizduoja sunkų imigran
to kelią, besistengiant patekti į 
išsvajotą Ameriką. Šiame filme 
Kazan galėjo visiškai pilnai ir 
laisvai pasireikšti, nes jis pats šį 
filmą finansavo, surežisavo, 6 
taip pat pats paruošė ir filmo 
tekstą, šis kūrinys tampa dar as- 
meniškesniš tuo požiūriu, nes, su
rinkęs žinias iš savo tėvų ir gimi
nių prisiminimų, režisorius ekra
ne atpasakoja savo dėdės Stav
ros kelionę.

Šio šimtmečio angoje graikams 
ir armėnams kenčiant sunkią tur
kų priespaudą, Stavros kartu su 
kitais jaunuoliais puoselėja min
tį kada nors pasiekti laisvės kraš
tą — Ameriką. Visi šeimos nariai, 
nors ir su skausmu širdy, jam 
pritaria ir padeda. Atsisakoma 
šeimos brangenybių ir sutaupų, 
kad tik sudarius reikalingus ke
lionpinigius. Sunkios kelionės ei
goje jaunuolis pakartotinai api
plėšiamas ir išnaudojamas. Nepa
sisekimų gijoje jis nesusvyruoja 
ir vis griebiasi naujo darbo ir 
naujų priemonių, kad tik pasie
kus užsibrėžto tikslo. Ne kartą 
skaudžiai patyręs kitų brutalu
mą ir išnaudojimą, galiausiai ir 
jis pats eina į kompromisą su są
žine, nebesiskaitydamas su prie
monėmis.

Šią visą jaunuolio odisėją reži
sorius pateikia Graikijos ir Tur
kijos vaizdų fone. Pro žiūrovų 
akis praslenka kaimo ir didmies
čių gyvenimas bei įvairiaveidė vi
suomenė.

Gal dėlto jo draugas italas Giovanni Papini kartą rašė, 
jog Baltrušaičio išvaizda buvusi rūsti. Iš tikrųjų gi ji bu
vo ne rūsti, bet labai rimta ir gal skausminga. “Jo veide 
matėsi skausmo šešėlis, kuris niekadj jo neapleisdavo” 
(J. Aistis). Ir jei kada Baltrušaitis nusišypsodavęs, tas 
jo šypsnis būdavęs toks mielas, jog rodos dangų prilenks 
prie žemės. ..

Paskutinės kelionės kryžkelis
Neabejotinai rašytojas turėjo .asmeninių kryželių, ku

rie jį slėgė. Bet jis skelbė kryžiaus galią, paguodą ir viltį, 
netgi džiaugsmą. ' : f '

— Žydi sodai, dirvos veša tam, kas linksmas kryžių 
neša.1 A ‘ “
, —. Ir žmogus tik tąsyk atsidus,, kai jo.širdžiai skaus
mas, bus saldus. v • • ■ «■<•“

— Nevysta tavo rūtos ir jurginai' ir tvarūs tavo kry
žiai ąžuolyniai. 't

— Motina žemė, kryžiais nustatyta! Įžiebė amžiai 
amžiams tavo rytą. . »- 
,. t. Daug buvo verkta, daug buvo nešta, bet gerbti 
kryžių džiaugsmas nemąžta. > ...

— Kryžius žemės sodą valdo — atsiremk į petį stan
gu • •••

— Jei augščiau tu nori lipti.., kopk sode į kryžių 
šventą.

Bet grįškim nuo poezijos į tikrovę.
Kartą, vieną popietę apie Kalėdas, — pasakojo Po

nia O. BaČldenė, — rašytojas užėjęs pas juos. Begeriant 
kavą, ponia pastebėjusi, jog svečio kišenėje kažkas pūp
so. Pastebėjo ponios dėmesį ir poetas. Ištraukė iš kiše
nės, atvyniojo popierį ir parodė.

— Nusipirkau jį ką tik dabar, pas jus ateidamas!
Ponia paėmė į rankas, apžiūrėjo. Tai buvo senas, 

skoningas, sprindžio ilgio kryželis.
— Kokia buvo jūsų mintis jį nusipirkti? — pasiteira

vo ponia.

Iš artistų žinomesnis tik Paul 
Mann, kaip Konstantinopolio ki
limų pirklys, besistengiąs savo 
dukrą išleisti už Amerikon besi
veržiančio jaunuolio. Beveik visi 
kiti artistai neprofesionalai ir pa
imti iš realaus gyvenimo. Pagrin
dinio veikėjo rolėje Stathis Gial- 
lelis taip pat naujokas filmuose, 
bet savo puikia vaidyba nusipel
no didelio pagyrimo.

Prie filmo meninio lygio pakė
limo labai daug prisideda Has
kell Wexler nespalvota fotografi
ja, nors ir skurdžius Graikijos ir 
Turkijos gamtovaizdžius prista
tant puikiame stiliuje. Manos 
Hadjidakis sukūrė šio filmo mu
ziką, perpintą graikų liaudies mo
tyvais.

Dėl keletos aštraus realizmo 
momentų, šis’ filmas rezervuoti- 
nas vien suaugusiems. Net kaiku- 
riems ir suaugusiems, daugiau 
mėgstantiems lėkštas komedijas, 
šis filmas gali atrodyti per daug 
lėtas ir nuobodus. Tačiau pajė
giantiems net ir kino teatre susi
kaupti ir įžvelgti į gilesnę įvykių 
prasmę, “America America” pri
mins daugeliui iš mūsų netolimos 
praeities imigracijos svajones ir 
gyvenimo tikrovę.

Kuriam laikui sugrįžo ir kitas 
puikus filmas — “The Cardinal”. 
Šį kartą jis prieinamas su piges
niais bilietais ir be vietų rezerva
cijos. Kaip jau plačiau buvo ra
šyta premjeros proga gruodžio 
mėn. pradžioje, šiame filme vaiz
duojama bostoniškio jaunuolio 
kelias nuo kunigystės šventimų 
iki jo pakėlimo i kardinolus. Ga
na artimai prisilaikant to paties 
vardo Henry Morton Robinson 
romano, pagrindinio veikėjo per
gyvenimai pateikiami visuome
ninių įvykių fone. Paliečiama na
cizmo įsigalėjimas ir rasių klau
simas, bei kaikurios katalikų ti
kėjimo problemos.

Režisorius 011 o Preminger, 
nors pats žydų kilmės, filmą pri
stato objektyvioje plotmėje. Tik-
rai nuostabi spalvota fotografija 
pateikia eilę autentiškų Romos, 
Vienos ir keletos JAV vietovių 
vaizdų. Tarp gausių tarptautinio 
masto artistų dėl savo puikios 
vaidybos ypač pažymėtini: John 
Huston, Romy Schneider, Tom 
Tryon, Carol Lynley, Raf Vallo- 
ne, Josef Meinard ir kt.

Sis puikus filmas rekomenduo
tinas ne tik suaugusiems, bet taip 
pat ir subrendusiam jaunimui.

cijoje bus tokios paskaitos: 1. Vėžio 
etiologijos tyrimų apžvalga — dr. Ze
nonas Danilevičius; 2. Moderniųjų 
hormonų panaudojimas terapijos ir 
patalogijos šviesoje — dr. Al. Grinius; 
3. Socialinė medicina Europoje ir JA 
Valstybėse; 4. Rudasis ir raudonasis 
genocidas Lietuvoje; 5. Žmogus ir 
maistas. Paskutinių trijų paskaitų au
toriai bus paskelbti artimoje ateityje.

Dr. D. Jasaitis,
~ Med. sekcijos tvarkytojas

ŠILUVOS ŠVČ. MARIJA JA V-BĖ- 
SE. Svč. Sakramento garbinimo bene
diktinės vienuolės, Clyde, Mo., kur 
nėra nė vienos lietuvaitės, jau nuo 
1958 m. platina Kansas vyskupo Cody 
aprobuotą maldą į Šiluvos švč. Mari
ją už atpuolusių katalikų grįžimą prie 
Dievo ir Bažnyčios. Kartu duodama 
gana tiksli Šiluvos įvykių santrauka.

PREL. DR. J. B. KONČIUS, BALFo 
pirmininkas, užbaigęs begaliniai didelį 
ir gražų darbą vietoje — JAV, šią va
sarą vėl leidžiasi kelionėsna. Ilges
niam laikui jis išvyksta į Europą. Šį 
kartą jis nori aplankyti įvairių kraštų 
istorinius archyvus ir susipažinti su 
liečiančiais Lietuvą dokumentais ir 
galimybėmis juos nurašyti. Visiškai 
neseniai atspaustas prel. dr. J. B. 
Končiaus istorinis veikalas angliškai 
apie Vytautą Didįjį — “Vytautas the 
Great Grand Duke of Lithuania”. Kny
ga turi 212 psl., aprūpinta iliustraci
jomis ir žemėlapiais. Nenuspaudžia 
prelato pečių nė sunkesnė amžiaus 
našta. Pr. Al.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PABALTIJO IR GUDIJOS FILMŲ 

FESTIVALIS surengtas Minske. Ge
riausias filmas įvertinamas didžiuoju 
gintaro prizu. Lietuvos kino studija jį 
yra laimėjusi du kartus. Praėjusiais 
metais gintaro prizą nusivežė estai. 
Festivalyje, buvo rodomi filmai: lie
tuvių — “Vienos dienos kronika”, lat
vių — “Jolanta”, “Po žeme”, estų — 
“Pėdsakai”, gudų — “Keturiasdešimt 
minučių iki aušros”, “Trečioji rake
ta”. Vertintojų komisijos nuomone, šį 
kartą nei vienas filmas nenusipelnė 
gintaro prizo. Geriausiu režisūriniu 
darbu buvo pripažintos V. žalakevi- 
čiaus pastangos “Vienos dienos kroni
koje”. Geriausia dokumentinė apybrai
ža — estų “Gimtosios žemės pėda”, 
vertingiausias kino žurnalas — “Ta
rybų Lietuva”. Specialiais diplomais 
atžymėti taipogi lietuviškos apybrai
žos “Naktis prieš parodos atidarymą” 
kūrėjai A. Dausa, A. Tumas ir A. Dy
gimas, kaip parodžiusieji geriausius 
kūrybinius jieškojimus. Diplomą už 
geriausią muzikinį apipavidalinimą 
gavo A. Apanavičius.

DRAUGYSTĖS KONCERTAS buvo 
surengtas Rygos operos ir baleto te
atre. Programą atliko latvių ir lietu
vių menininkai. Lietuviams atstovavo 
operos solistai — E. čudakova, V. 
Daunoras, V. Noreika, E. Saulevičiū- 
tė, E. Kaniava ir baleto solistai — L. 
Aškelovičiūtė, C. Žebrauskas. Buvo at
liktos operų ir baletų ištraukos, pa
dainuota liaudies dainų. Sekantis to
kio pat pobūdžio draugystės vakaras 
bus rengiamas Vilniuje. V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Skautų Aidas, nr. 3, 1964 m., lietu

vių skautų ir skaučių laikraštis. Re
daguoja kolektyvas, vyr. red. v.s. Ant. 
Saulaitis, Old Colonial Road, Oakville, 
Conn. 06779, USA. Admin.: s. L. Ei
mantas, 91 King Edward Ave., Lon
don, Ont., Canada. Leidžia LSS tary
bos pirmija.

Pasaulio Lietuvis, informacinis biu
letenis, nr. 6, balandis, 1964. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba, 1118 Rutherford Rd., Cleveland 
Hts., Ohio 44112, USA.

Elta-Press, nr. 3, March, 1964, ita
liškai. Red. V. Mincevičius, Via Casal- 
monferrato 20, Roma, Italy.

Ontario Fish and Wildlife Review, 
no. 1, Spring, 1964, 24 psl. Leidžia 
Ontario Department of Lands and

Toronto. — The Toronto Arts 
Foundation ruošia studiją, nag
rinėjančią Toronto kultūrinio gy
venimo galimybės ir reikalavi
mus. Siūlymus -ir pageidavimus 
siųsti: Urwick ‘Cūtrie Limited, 
100 University Avenue, Toronto 
1, Ontario. • \

Vasario 16

Forests.
Laiškai Lietuviams, nr. 4, balandis, 

1964. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai Čika
goje.

Evangelijos šviesa, nr. 2, kovas-ba- 
landis, 1964. Red. ev. kun. Burbulys 
Čikagoje.

Where to fish in Southern, North
western and Northeastern Ontario. 
Kur ir kokias žuvis leidžiama žvejoti. 
Išleido Department of Lands and For
ests, Parliament Buildings, Toronto, 
Ont. t

East Europe, nr. 4, April, 1964, 56 
pages. A monthly review of East Eu
ropean affairs. Leidžia Free Europe 
Committee, Inc., 2 Park Ave., New 
York 16, N.Y., USA.

Citizen, no. 2, April, 1964, 34 psl. 
Redakt. Ruth McKenzie, leidžia pilie
tybės ir imigracijos ministerija Ota
voje.*

gimnazijos prašymas
Vasario 16 gimnazijos mokyto

jų taryba, susirinkusi posėdin ba
landžio 30 d., nutarė atskiru pra
šymu kreiptis į visus Amerikos ir 
Kanados lietuvius, prašydama fi
nansinės pagalbos Vasario 16 
gimnazijos naujų namų statybai 
užbaigti ir įrengti. Sutręšusiuose 
ir begriūvančiuose barakuose 
mes jau išdirbome 10 metų, drau
ge su mokiniais kęsdami vasaros 
karštį ir žiemos šaltį. Mums būtų 
tikrai labai skaudu, jeigu šalia 
barakų pastatytas erdvus, šviesus 
namas dėl finansiniu sunkumų 
dar negalėtų būti ligi žiemos 
įrengtas.

Vasario 16 gimnazijos direkto
rių gerb. kun. Bronių Liubiną 
mes visi išlydėjome į JAV ir Ka
nadą sukelti šios statybos užbai
gimo vajų su didele viltimi, kad

jis teisingai nušvies mūsų gimna
zijos padėtį ir išblaškys esančias 
kaikurių abejones jos atžvilgiu. 
Visus užjūrio lietuvius mes pra
šome nekreipti dėmesio į kaiku- 
rioje spaudoje ir neatsakingų as
menų paskleistus gandus ir 
šmeižtus, liečiančius gimnazijos 
direktorių ar pačią gimnaziją, bet 
aktyviai įsijungti į statybos vajų 
ir sustiprinti paramą Vasario 16 
gimnazijai išlaikyti.

Su tikra pagarba ir dėkingumu 
Vasario 16 gimnazijos mokyto

jai. Seka parašai: insp. A. Krivic
kas, S. Antanaitis, kun. J. Dėdi
nas, T. Gailius, K. Motgabis, S. 
Porilavičius, kun. J. Riaubunas, 
Pr. Skėrys, E. Tamošaitienė, A. 
VilucMs, šviet. komisijos pirm. 
T. Alf. Bernatonis.
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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, {mokėti 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. 
Modemiška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

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

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namais. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos 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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS*
NORINTIEJI KARTU SU KREPŠI

NINKAIS PAPIGINTA KAINA KE
LIAUTI Į AUSTRALIJĄ, prašomi re
gistruotis iki gegužės 20 d. Australi
jos Lietuvių Bendruomenė maloniai 
kviečia ir prižada globoti visus eks
kursantus. Krepšininkai iš Čikagos per 
Los Angeles išvyksta liepos 7 d. Iš
vyka truks iki rugpjūčio 13 d. Regist
racija vykdoma ir informacija teikia
ma šiuo adresu: V. Adamkavičius, Ta
bor Farm, Sodus, Mich., USA.

AUSTRALIJON VYKSTANTI 
KREPŠINIO RINKTINĖ bus sudaro-į 
ma po gegužės 9-10 d. Clevelande įvy- 
kusių Šiaurės Amerikos pabaltiečių 
olimpinių žaidynių. Rinktinės treni-Į 
ruotės ir bendra paruoša bus vykdo
ma lietuviškoje Tabor Farm vasarvie-į 
tėję.

KREPŠINIO RINKTINĖS dalyviai,! 
vykstantieji'rungtynėms į Australiją, 
bus pristatyti Čikagos lietuvių visuo-- 
menei gegužės 23 d., Jaunimo Centre 
rengiamos iškilmingos vakarienės me
tu. Programą sutiko atlikti aktorius 
Vitalis Žukauskas iš Niujorko. Išvykos 
organizacinis komitetas į šias iškilmes ' 

- numato kviesti Čikagoje gyvenančius 
mūsų krepšinio veteranus Kriaučiūną, 
Ruzgi, Budriūną, Puzinauską, Mažei
ką ir kitus.

TAUTIETI, Tavo maža auka padės 
išgarsinti Lietuvos vardą Australijoje! 
Paremk mūsų krepšininkų išvyką, 
siųsdamas auką Kanados komiteto ižd. 
L. Riekevičienei, 4 Avon Avė., To
ronto 9, Ont.

VYT. GRYBAUSKAS priėmė kvie
timą paruošti š. Amerikos lietuvių 
krepšinio’rinktinę išvykai į Australi
ją. V. Grybauskas vadovavo mūsxi 
krepšininkams 1959 m. lankantis Pie
tų Amerikoje. Jam dabar patikėtas 
rinktinės paruošimas ir vadovavimas 
Australijoje. Spaudos inform. ‘

AUŠROS ŽINIOS
Pradedamos lengvosios atletikos tre

niruotės. Lengv. atletikos treniruotės 
vyks kiekvieną antradienį ir ketvirta
dienį, nuo 6.30 iki 8 v.v. Swansea par-
ko stadijone — ten pat kur pernai, virtualiai, o kurie kelio nežino, susi- 
Treniruotes praves žinomas lengvatle- ’ taria su p. G. Stanioniu RU 1-7861. 
tas - treneris Algis Malinauskas, talki-' Prašoma, kad važiuotų kuo daugiau 
namas K. Šapočkino, A. Žaliausko ir; skautų-čių tėvų. Privaziavimos yra ge- 
A. Gaižučio. Taip pat mielai sutiko pa-' ras.
gelbėti du žymūs kanadiečiai treneriai
M. Thompson — bėgimuose ir šuo- PEREITĄ SAVAITGALĮ DLK Min- 
liuose, ir G. Anderson — disko, jie- dauS° skautų d-vė iškylavo “Romu- 
ties ir rutulio stūmime. Visi lengvat- v°i” Tai Pirmoji skautų iškyla Į nuo- 
lėtai prašomi reguliariai ir sąžiningai sav^ stovyklavietę po žiemos būkle 
lankyti treniruotes, nes pirmosios pir-!išeitl? teoretinių žinių. Tai geriausia 
menybės jau čia pat. Birželio 6 d. esą- Pro^a ias Praktiškai išbandyti. Kaip 
me pakviesti dalyvauti Kanados AA y.isos sueigos, taip ir paskutinė iškyla 
prieauglio klasių pirmenybėse. Be to, įjungta i vedamas konkurso varžybas, 
birželio 27-28 d. vykstame į Klevelan- ^5 Pirmūnais pasiliks tie, kurie aty- 
dą Š. Amerikos pabaltiečių olimpi-.............
nėm pirmenybėm. Norintieji treniruo
tis lengv. atletikoje prašomi virš mi- 
nėtom dienom nuvykti į Swansea — 
Rennie parką.

Lauko teniso treniruotės vyksta 
Dufferin parke:, trečiadieniais aikšte
lėse nr. 1 ir nr. 2 ir penktadieniais 
aikštelėje nr. 1. Registruotis pas Da
nutę Augaitytę.

ši šeštadienį dalis Aušros krepši
ninkų vyksta į Kennebunk Port, Mai-

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Oidžiausias pasirinkimas namo, farmu. žemės sklypų, apartamentų, bizniu.

RONCESVALLES — BOUSTEAD. $5.000 įmokėti. Mūro, atskiras, 9 kam
barių namas, 2 moderniškos 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.

RUSHOLME 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, dviejų 
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 R U 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
demiška 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.

ne, dalyvauti gimnazijos dainų ir spor
to šventėje.

Aušros stovykla vyresnio amžiaus 
jaunimui, 11-18 m., bus liepos 4—18 d. 
Neatidėkime registracijos paskutinei 
savaitei. Registruokimės tuoj pat!

VYČIO ŽINIOS
Elena Sabaliauskaitė Ontario meis- 

terė. Užpraeita savaitgalį Toronte įvy
kusiose Ontario stalo teniso pirmeny
bėse, jaunoji Vyčio stalo tenisininkė 
laimėjo pirmą vietą, tapdama jauniau
sia šio titulo laimėtoja. Šią svarbią per
galę Elenutė pasiekė finale nesunkiai, 
trijų setų kovoje, įveikusi Tomkins, ir 
pusfinalyje Marenko. Šiose pirmeny
bėse nežymią pažangą parodė ir P. 
Gvildys, vyrų vienete pasiekęs pus
finalius, kur pralaimėjo M. Marenko. 
Vyrų dvejete P. Gvildys pasiekė fi
nalą, bet pralaimėjo ir liko antroje 
vietoje. V. Nešukaitytė šiose pirmeny
bėse moterų B klasėje taip pat lai
mėjo antrą vietą.

Pagerbti jaunieji krepšininkai. To
ronto parapijų lyga įteikė dviem jau
niausiom Vyčio krepšinio komandoms 
pereinamąsias dovanas ir laimėjimo 
ženklus už dvejus krepšinio laimėji
mus pasiektus šios lygos pirmenybėse.

Lengv. atletikos treniruotės ir šiais 
metais bus pravedamos Rennie parke. 
Pirmoji treniruotė buvo pravesta pra
ėjusį trečiadienį ir jos toliau bus tę
siamos pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 6.30 vai. Birželio 6 d. numatoma
dalyvauti Ontario jauniausių grupių 
pirmenybėse, kurios įvyks Toronte, j 
Kviečiame visų amžiaus grupių lengv-i
atlečius atsilankyti į treniruotes. Jau-; 
niausiems lengvatlečiams ir šiais me-| 
tais vadovaus A. Supronas, o vyres
niaisiais rūpinsis A. Kernius.
' Mūsų rėmėjams Vyt. Grybauskui i 
(Čikaga), P. Mickevičiui (Milwaukee),! 
inž. Dragašiui, Vyt. Senkevičiui, Bas-į 
čiui ir Stripiniui nuošrdžiai dėkojame.

Lietuviu skautu veikla
ŠĮ SAVAITGALĮ organizuojama “Romuvoj” nuo liepos 11 iki 18 d. 

darbo iškyla i skautų-čių stovyklavie
tę “Romuva”, žiną kelią vyksta indi-

džiai lanko sueigas, stengdamiesi Įsigy
ti ne tik daugiau žinių, bet ir taškų, 
Visa d-vės programa atydžiai vedama 
prityr. d-ko ps. E. Kazakevičiaus ir 
pavaduotojų sk. v. v. si. A. Valiūno ir 
ps. A. Baziliausko. Nelankantieji su
eigų bus silpnesni žiniomis ir taškais. 
Užbaigdamas darbo metus, d-vė ruo
šia iškilmingą sueigą su įžodžiu. Kon
kurso pirmų vietų laimėtojams bus 

j Įteiktos vertingos dovanos. Be to, dar 
išrinkti 6 geriausi ir nemokamai lei
džiami Į vadovų kursus, kurie vyks

TORONTO
Min. pirm. L. B. Pearsonas, 

kalbėdamas O’Keefe Centre įvy
kusiame Laisvės Festivalyje, pa
reiškė, jog greitu laiku jis parū
pins kanadiečiams tautinę vėlia
vą. Italų, lenkų, vokiečių, ukrai
niečių ir kt. tautybių kilmės ka
nadiečius jis prąšė nesijaudinti 
dėl dabar vykstančių diskusijų 
apie dvilypę Kanados kultūrą ir 
jos dvikalbiškumą. Tuo tėra pa
brėžiamas paprastas istorinis fe
deracijos pasirašymo faktas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 

lankė mane ligoninėje • ligos metu. 
Ačiū už gėles, dovanėles ir laiškus.

Dievas Jums teatlygina.
Konstancija Butienė

PADĖKA
A. t A. dr. Praną Ancevičių palai

dojus, reiškiame širdingą padėką:
Sv. Jono Kr. par. kleb. kun. P. Ažu

baliui už dažną velionies lankymą na
muose ir ligoninėje ligos metu bei už 
paskutinį patarnavimą laidojant;

Šv. Mykolo ligoninės psichiatrui dr. 
D. Lewis už ilgametį gydymą;

Kanados federacinės, provincinės ir 
municipalinės valdžios atstovams, Oak- 
villės miesto Burmistrui, Naujos De
mokratų Partijos ir Darbo Unijos va
dams,, Lietuvių Socialdemokratų Cent
ro Komitetui — už gėles ir užuojau
tos telegramas;

Lietuviškų ir kitų kalbų laikraščių 
redakcijoms bei Oakvillės radijo sto
ties vadovybei už Mirusiojo asmens
apibūdinimą;

Giminėms, bičiuliams, kaimynams— 
lietuviams ir nelietuviams už gausybę 
atsiųstų gėlių, šv. Mišių užprašymą, 
už aukas švietimo ir labdarybės tiks
lams bei širdies ligų tyrimo fondui;

Ponioms už pagamintą maistą ir šei
mininkavimą šermenyse;

Visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
ir aplankiusiems mus namuose mūsų 
sunkiausioje gyvenimo valandoje —

Ačiū!
P. Ancevičienė su šeima 

ir artimieji

Ateitininkų žinios
ATEIT ININKAI SENDRAUGIAI 

linki savo dvasios vadui kun. dr. Pr. 
Gaidai sveikatos ir prašo Augščiausio- 
jo, kad jam duotų jėgų greitai grįžti 
iš ligoninės.

‘‘PIRMYN, JAUNIME!”, moksleivių 
ateitininkų laikraštėlis, Toronto visuo
menės skaitomas ir diskutuojamas. 
Yra dar norinčių gauti pirmuosius du 
numerius, bet gaila, kad visi išparduo
ti. Sekantis numeris pasirodys vasaros 
stovyklos metu, liepos pabaigoje. Me
džiagą prašome siųsti jau dabar laik
raštėlio redaktorei A. Bušinsfcaitei, 
508 Glenlake Avė., Toronto 9.

PASKUTINIS VISŲ MOKSLEIVIU 
SUSIRINKIMAS Įvyks šeštadieni, ge
gužės 30 d.-Lietuvių Vaikų Namuose. 
Susirinkimas visų bendras, pradedant 
jaunučiais, baigiant vyresniaisiais. Su- 
sirinkiman kviečiami ir visų ateitinin
kų tėveliai.

STOVYKLA JAU NEUŽILGO! Šiais 
metais ateitininkų vasaros stovykla 
bus kitokia znegu iki šiol buvusios. Be
veik visas stovyklos štabas — vadovai 
atvyks iš Čikagos. Jie atsiveš išdirbtą 
programą ir drausmei ir pasilinksmini
mams ir užsiėmimams. Stovyklon jau 
yra užsiregistravusių moksleivių iš 
Klevelando, Hamiltono; yra pareiškę 
norą vykti ir daugelis torontiškių. Pri
imami berniukai ir mergaitės 12-18 m. 
Registracija bus paskelbta už savaitės 
laiko.

Kursus ves ir prižiūrės Kanados rajo
no v. s. V. Skrinskas.

VISOS VILKIUKŲ DRAUGOVĖS 
mokosi specialybių. Kaikurie vilkiu
kai per žiemos sezoną Įsigijo net po 
šešias. Taip pat dauguma užsisakė 
“Vilkiuko žinyną” ir “Padainuokime 
dainelę”. Visi, kurie išmoks ši vilkiu
ko elementorių, bus ne tik geri skau
tai, bet mokės gerai ir lietuviškai 
skaityti. Nepalikim nei vieno be šios 
jam paruoštos knygos.

“TŽ” REDAKTORIUI KUN. DR. 
PR. GAIDAI, sergančiam šv. Juozapo 
ligoninėj, linkime greit pasveikti. —

Rambyno sk. tuntas

“ROMUVOS” STOVYKLOS UŽBAI- 
GIMO VAJUS Įžengė į penktą savaitę. 
Visuomenei dėkojame už nuoširdžias 
aukas ir skelbiame penktą aukotojų 
sąrašą. S100: A. Skrebūrias, dr. M. 
Uleckienė-Arštikaitytė; $50 J.' Cardi
nal Funeral Home; $30: prof. S. Kai
rys, V. Stanaitis; $25: J. Gudavičius, 
V. Kvedaras, H. Lapas, J. Mockus, dr. 
S. Bacevičius, R. Paškauskas; $20: dr. 
J. McIntyre, A. Tarvydas; $10: A. Avi
žius, dr. A. Barkauskas, L. Balsys, B. 
Bakevičius, J. Bilkis, N. Birgiolas, S. 
čeponienė, dr. N. Epstein, dr. J. Gal- 
oway, V. Kecorius, S. Kėkštas, K. La
zauskas, V. Marcinkevičius, S. Macke
vičius, dr. D. McDonald, V. Nakro- 
šius, A. Vilutis, dr. R. Wendt, P. Žu
lys, A. žičkus, A. Žemaitaitis; $7,50: 
J. Šarūnas; $7: R. Matukaitė; $5: K.
I. Ardavičiai, J. Andrukaitis, G. Bal
čiūnas, St. Barauskienė, J. Barysas, J. 
Birgiolas, K. Jurkštas, V. Jonaitis, P. 
Jurkšaitčs, V. Kybartas, J. Maniuška, 
S. Miniota, J. Naujokas, J. Povilanskis, 
St. Paciūnas, J. Petrauskas, A. Sage- 
vičius, J. R. Simanavičius, A. Sirutis,
J. Stanaitis, K. Simbelis, A. Vilkus, S. 
Vaitkus, I. Vaitkus, J. žadavičius, B. 
žulytė.,

Halifaxas. — RCMP ir vietinė 
policija jieško dviejų sovietų jū
rininkų, kurie dingo* iŠ žvejybos 
laivo “Sezgeit Zsenin”. Apie jų 
dingimą pranešė sovietinio laivo 
kapitonas. ? '

RYERSON POLITECHNIKOS INS- 
TITUTS planuoja mokslą tęsti per iš
tisus metus be pertraukos, tam įstei
giant specialias klases. Dabar RPI 
talpins apie 6.000 studentų.

NAUJA MOKYKLA GAIL. SESE- 
RIMS RUOŠTI. — Ryerson Politech
nikos Institute šjb. rugsėjo 29 d. pra
sideda mokslas naujai suorganizuota
me skyriuje “Academy of Dentristry”. 
čia bus paruošiamos gailestingos se
serys dantų gydytojams. Prašymus ga
lima paduoti iki rugp. 17 <L Mokslas 
kainuos metams $65. Kandidatės pri
imamos ir su 12 klasių pažymėjimu. 
Lietuvaitės turėtų susidomėti. Tel. 
924-8041.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
centro valdybai rinkti kandidatų sąra
šų pristatymo laikas pratęsiamas iki 
š.m. gegužės 17 d. Kandidatų sąrašus 
Į centro valdybą, kontrolės komisiją ir 
garbės teismą siųsti: Arūnas Udrys, 
12011 Mansfield, Detroit, Mich. 48227.

GAIL. SESERŲ TRŪKUMAS jau- 
čiamas visoje Kanadoje, o ypač Toron
te. Mažas atlyginimas ir sunkios darbo 
sąlygos verčia daugelį gaiL seserų ap
leisti savo profesiją. Kasmet iš Kana- 
dos išvyksta 1400 gail. seserų Į JA 
V-bes, nes ten geriau apmokamos.

Gail. seserys yra ruošiamos prie li
goninių, kur mokslas trunka 3 metus 
ir yra priimamos su 12 klasės pažymė
jimu. Vadovaujančios gail. seserys yra 
paruošiamos universitete per 3-4 me
tus, žiūrint kokią specialybę pasiren
ka. čia reikalaujama 13 klasių baigi
mo. Dabar Metro Toronto ligoninėse 
trūksta 680 gail. seserų.

PANAIKINS XIII KL. EGZAMI
NUS? Ontario švietimo min. W. Davis, 
prieš kiek laiko kalbėdamas provinci
jos parlamente, pranešė, kad specia
lus komitetas studijuoja klausimą dėl 
XIII kl. egzaminų panaikinimo. Jo 
manymu, šie varginantieji egzaminai 
galėtų būti panaikinti, paliekant juos 
tiktai tiems, kurie nori gauti univer
sitetų stipendijas pirmaisiais metais.

TORONTO UN-TAS PAKELS MO
KESTĮ UŽ MOKSLĄ? Toronto un-tp 
prezidentas C. Bissell pranešė, kad se
kantiems akademiniams metams mo
kestis už mokslą bus pakeltas maž
daug 15%. Tai yra pirmas pakėlimas 
po ketverių metų. Mokestis padidės 
maždaug $50-60 vienam studentui. 
Pranešdamas tai prezidentas pabrėžė, 
kad gabiems ir neturtingiems studen
tams universitetas visad padės mo
kesti susimokėti.

ŠIAIS METAIS Į Toronte un-tą yra 
paduota 19.000 prašymų, šiais metais 
baigs tik 3500 studentų, t.y. 1400 ma
žiau, lyginant su TU baigusiais prieš 
15 metų (4398). York un-tą baigs apie 
100 studentų. Įstos apie 1600-1700 stu
dentų.

DR. G. M. BRIGGS, Kalifornijos un
to maitinimosi ir dietų profesorius pa
reiškė, kad gerai išbalansuotas mais
tas: pieno produktai, mėsa, vaisiai, 
daržovės ir Įvairios košės duoda visus 
žmogaus organizmui reikalingus vita
minus, kurių tabletės neatstoja. Tab
letes nepatartina vartoti sveikiemš 
žmonėms, ypač vaikams ir senesnio 
amžiaus asmenims.

PRAŠOMI VISI, šįmet baigę Kana
dos universitetus ar augštąsias mokyk
las, atsiųsti fotografijas su trumpu gy
venimo aprašymu. “TŽ” talpins veltui. 
Paskubėkite.

BAIGUSIEMS Toronto un-tą ir kt. 
augštąsias mokyklas ir šįmet bus su
ruoštos gražios išleistuvės. Jas organi
zuoja Lietuvių Studentų Sąjunga, tai- 
kinant tėvams ir studentų rėmėjams.

TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ gru
pė labai intensyviai ruošiasi pasirody
mams Niujorko pasaulinėje parodoje. 
Grupė šiuo metu turi apie 30 šokėjų, 
iš jų apie 10 — T. un-to studentai, li
kusieji — gimnazijų ir kt. m-klų mo
kiniai. Grupei vadovauja V. Torūta.

DAUGUMA T. un-to ir kt. augštųjų 
mokyklų studentų jau baigia laikyti 
egzaminus ir visi susirūpinę vasaros 
darbų gavimu. Kaip ir visuomet, vy
rų laukia naktinės pamainos fabrikuo
se ir sunkiausi darbai. Moterys gauna 
lengvesnius darbus raštinėse.

LIETUVIO JAUNUOLIO
* IDEALAS

Tremtis yra nenormali žmogaus gy
venimo padėtis. Atsidūrę tremtyje visi 
daug ko nustoja, palyginant su tuo, 
ką jie galėtų turėti savo gimtame 
krašte, normaliame laikotarpyje, bend
ruomenėje, aplinkumoje.

Ypač daug tenka nustoti karo iš
blokštiems politiniams emigrantams. 
Daugumas iš mūsų ir priklausome šiai 
kategorijai. Per tremtį praradom la
bai daug — gimtąjį kraštą, tėvus, gi
mines, kalbą, turtus. Sunku viską ir 
beišvardinti. Atsidūrę svetimame 
krašte pradėjome visa iš naujo, kaip 
senas medis persodintas smėlyje, sun
ku prigyti. Daugelis prigijo ir tęsia 
gyvenimą, sukurtą per kraują ir aša
ras. Dalis ir jaunosios kartos tuos vi
sus sunkumus išgyveno su tėvais, vie
ni kūdikystės, kiti vaikystės, treti jau
nystės dienose. Visiems yra uždėtas 
DP antspaudas.

Laikas bėga, daug kas pasikeitė Į 
gerą pusę, medžiagiškai beveik visi 
gerai įsikūrė. Tačiau atsiranda nauji 
rūpesčiai — vieniems su sveikata, ki
tiems gi besirūpinant vaikus pastaty
ti ant pilnų kojų.

čia daugeliui netaip lengvai einasi. 
Vietinio krašto aplinkumos Įtaka 
stipri. Tėvams sunku išlaikyti vadžias 
prieš T.V. ir “good time” propagandą. 
Jaunimas dažnai neklauso tėvų, mėgi
na daryti, ką dauguma daro, užmiršta, 
kad jie ir jų tėvai tremtiniai — kitos 
paskirties žmonės. Jie negali užsimerk
ti ir nebežinoti, kad jų tėvynė yra pa
vergta, kankinama, žudoma, apiplėšia
ma, kad neleidžiama ten laisvai tikė
ti, kalbėti, melstis, darbuotis.

Tad čia ir norėtųsi priminti, kad 
mūsų jaunuomenė Įsisąmonintų kas 
jie ir jų tėvai yra. Tremtinių tėvų 
jaunuoliai negali plaukti vien šio 
krašto jaunuolių gyvenimo srove. Iš 
jo reikalaujama daugiau. Jis privalo 
atiduoti didesnę duoklę savo tėvams 
ir tėvų žemei.

Studijuojantis ar baigęs mokslus 
lietuvis jaunuolis-ė turi prisidėti ak
tyviau prie veiklos, kuri skelbia pa
sauliui apie daromas skriaudas lietu
vių tautai. Nekaltai pralietas lietuviš
kas kraujas ir ašaros šaukiasi visų tė
vynainių išsivadavimo pagalbos. Ypač 
studentai šiomis problemomis turi 
daugiau domėtis. Toks turėtų būti lie
tuvio jaunuolio idealas. Alma

--------------------------- ------------------------------------------------------------------------

PRANĄ ŽULĮ, 
jo mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame *ir kartu liūdime —

Bronius Putna
Antanas Kairys

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama %; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6^2%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankeli: 
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— 
1.30, 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

Mielą MARTĄ ŠALKAUSKIENę ir šeimą, 
jos mylimai Mamytei mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —
E. Kaunienė
J. ir D. Kaunaitės

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.Padėka
Gilaus liūdesio valandoje, netekus mylimo vyro ir 

tėvo a.a. Juozo Petravičiaus, nuoširdžiai dėkojame Tėvams 
Pranciškonams už Velionies lankymą ligoninėje, religini 
patarnavimą ir palaidojimą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias, aukojo gėles, pareiškė užuojautą 
per spaudą ir asmeniškai, o taip pat visiems, dalyvavusiems 
laidotuvių iškilmėse.

y Petravičių ir Daunių šeimos

Padėka
š.m. kovo 19 d. staigiai ir netikėtai minis mūsų brangiai žmo

nai ir motinai A.A. BRONEI DAMBRAUSKIENEI, nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie suteikė paskutinį patarnavimą, meldėsi už jos 
sielą, pareiškė jai paskutinę pagarbą, palydėjo į amžiną poilsio vietą 
ir pareiškė mums užuojautą žodžiu, raštu bei per laikraštį.

Ypatingai dėkojame Prisikėlimo par. kleb. T. Placidui, T. dr. 
Kornelijui, T. Rafaeliui, T. Pauliui, T. J. Bacevičiui, kun. Jurkšui ir 
prel. dr. V. Balčiūnui už ypatingai iškilmingas laidotuvių pamaldas, 
pasakytus jautrius pamokslus bažnyčioje ir kapinėse, pamaldose gie
dojusiam solistui V. Verikaičiui, šv. Jono Kr. par. kleb. kun. P. Ažu
baliui už atlaikytas šv. Mišias ir pasakytą jautrų pamokslą. Nekaltai 
Pr. Marijos Seselėms, “Dainos” grupei ir poniai Yokubyniėnei už pa
sakytus gražius žodžius kapinėse. Prisikėlimo par. Kat. Moterų Dr-jai, 
Studentų Rėmėjų Būrelio v-bai, Toronto Liet. Studentų v-bai ir visoms 
kitoms organizacijoms. Taip pat ypatinga padėka priklauso giminėms, 
velionės draugams bei kitiems asmenims, kurie užprašė už jos sielą, 
šv. Mišias, papuošė jos karstą taip gražiomis gėlėmis ir mus užjautė 
mūsų gilaus liūdesio valandoje. Nuoširdžiai dėkojame visoms ponioms, 
kurios suruošė gardžius užkandžius, grįžusiems iš kapiniu. Turner ir 
Porter laidojimo įstaigai už rūpestingą ir gražų patarnavimą. Visaga
lis tepriima visų aukas ir teatlygina visiems prisidėjusioms prie 
paskutinio patarnavimo.

Nuliūdę: vyras ir dukterys — Dambrauskai

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
“MAIŠŲ FABRIKĖLIS”, $10.000 

įmokėti, parduodamas su vi
sais įrengimais ir mašino
mis. Puikus ir lengvas vers
las. Gryno metinio pelno 
$12.000. Skubus pardavimas. 
Labai žema prašoma kaina.

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.

RUSHOLME 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- 
žiąvimu, viena atvira skola 
balansui.

HIGH PARK AVE., $8.000 Įmokėti, 
12 kamb., atskiras, mūrinis 
namas — dupleksas, vandens 
alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas su prif. įvažiavimu. 
200’ gylio sklypas.

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Res. tel. LE 6-5363 
K. STRIAUPIS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 QllCCn St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4*8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5990

$2.000 Įmokėti, Swansea bungalas, 
mūrinis, 5 kamb., alyvos šildy
mas. mod. virt., šoninis ivaž., ga
ražas, 1 skola balansui. Prašo 
$13.900.

S500 įmokėti, geras pirkinys — mū
rinis, 6 didelių kamb. namas, 2 
mod. virt., naujas šild.. įvažiavi
mas iš kiemo pusės, šiuo metu 
tuščias, sav. skubo parduoti.

$5.000 Įmokėti, St Clair—Oakwood, 
dupleksas, mūrinis, atskiras. 2 
penkių kamb. apartm., šilto van
dens šild., platus įvaž., dvigubas 
garaž.. 1 skola bal. Prašo $22.900.

$3.000 įmokėti. College — Hover
court. mūr. 9 did. kamb., namas, 
šilto vand. šild., 3 virt., garažas,

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, 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% % 
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 1.1. 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 modernūs 
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

Res. tel. RO 3-2032 
P. JONIKAS

i

$3.000 įmokėti, Bloor — Shaver, 
bungalas, mūrinis, kelių metų 
senumo, 6 dideli kamb.. moder
nus planas, garažas, privatus įva
žiavimas, didelis sklypas. 1 skola 
balansui. Prašo $16.500.

$19.900 pilna kaina, Swansea — 
Bloor, 6 kamb., alyviniais dažais 
išdažytas, atskiras, mūr. namas, 
2 mod. virt., šoninis* ivaž.. gara
žas. Kilimas I-me augšte, tik ke
li namai j pietus nuo Bloor.

$5.000 įmokėti, Roncesvalles — 
Pearson, 9 didelių kamb.. atsk., 
mūr. namas, mod. virt, nauja šil
dymo krosnis, tik keli namai nuo 
Roncesvalles, savininkas aplei
džia Torontą.
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ĮVAIROS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.)

Prašome reikalauti i_ 
maisto katalogų.

mūsų

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 nuo 9 vaL 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. Venskevičienė

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-RADIO-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 
ir taisomos. '
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St W.

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

j SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos

i lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbalis

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

© SKAITYTOJAI PASISAKO
PADĖKA

Vokietijos studentai ateitininkai 
nuoširdžiai dėkoja ‘Tėviškės žiburių” 
redakcijai už prielankų atsiliepimą jų 
prašymui pajieškoti mecenatų “TŽ” 
prenumeratai.

Gili bei nuoširdi padėka ir visiems 
tiems, kurie nepagailėjo savo aukos ir 
tuomi sudarė galimybę, kad ‘Tėviškės 
Žiburiai” mus metus laiko lankytų.

Vokietijos studentai ateitininkai
/

LIETUVIŲ KLUBO 
REIKALAI MONTREALYJE

DLK Vytauto Lietuvių Klubo šėri- 
ninkų paskutinis susirinkimas svarstė 
klubo statybos projektą, kurį statybos 
komisijos vardu pateikė kontraktorius 
J. Petrulis. Susirinkimas principe klu
bo praplėtimui pritarė, tačiau įparei
gojo statybos komisiją padaryti pla
nuose rimtų pakeitimų.

Naujosios klubo pastato dalies pla
nuotojai taip toli nuėjo besitaikydami 
prie esamo, dalinai griautine, pasta
to, kad iš didžiosios salės antrame 
augšte išėjo “nei ratai, nei dviračiai”. 
Plane, naudojant senojo pastato įėji
mą, laiptai į antrą <augštą, virtuvės 
elevatorius ir rūbinė, viršutinę salę 
padalina į dvi ilgas rankoves, kurios 
susijungia netoli būsimos scenos. Tokį 
projektą vykdyti būtų tikras nesusi
pratimas. Klubo v-ba praeitame “NL” 
numeryje netiksliai skelbia, kad buvo 
“patvirtintas statybos planų projek
tas”. Priešingai — buvo siūloma, pa
darius pakeitimus,. už mėnesio šaukti 
naują susirinkimą, tačiau dėl artėjan
čios vasaros daugelis dėl to entuziaz
mo nerodė.

Į statybos vykdymo komisiją, kuri 
bendradarbiautų su planų ruošimo ko
misija dėl projekto patobulinimų, bu
vo išrinkti: J. Petrulis, I. Mozuraitis, 
P. Petronis, J. Bulota, I. Petrauskas ir 
J. Siaučiulis. Finansų telkimo komi- 
sijon išrinkti: P. Žukauskas, K. Marti- 
nėnas ir L. Girinis.

Susirinkimo pradžioje valdyba ir re
vizijos komisija padarė pranešimus už 
pirmąjį metų ketvirtį. Klubo apyvarta 
ir pelnas neblogesni, kaip praeitais 
metais. Revizijos komisija pakartojo 
savo metiniame akte darytą siūlymą 
perkelti klubo santaupas į “Litą”. Esą, 
turimų $66.000 laikymas banke neša 
klubui apie $100 nuostolių į mėnesį. 
Pirm. P. Paukštaįtis paaiškino, kad 
valdyba jau nutarė pervesti $10.000. 
Atrodo, nelabai logiška, kai valdyba 
šeštadieninių mokyklų užbaigimui ski
ria tik $10 auką, o kas mėnesį po $100 
praranda ant santaupų. Tuo labiau, 
kad abiejuose susirinkimuose prieš re
vizijos komisijos siūlymą nebuvo nė 
vieno balso.

Valdyba skatino senuosius narius 
prisipirkti pilną šėrų normą — po še
šios, kadangi numatomas šėrų kainos 
pakėlimas pritaikant ją prie turimo 
turto vertės.

Susirinkimas praėjo labai darbingo
je nuotaikoje ir net su nemažu entu
ziazmu dėl numatomo klubo praplėti
mo. Klubas yra vienintelė organizaci
ja, kuri greitai ir efektingai gali iš
spręsti Lietuvių Namų problemą 
Montrealyje. Tačiau tam klubo pla
nuotojai turėtų parodyti daugiau drą
sos ir iniciatyvos, o klubas turėtų pla
čiau atidaryti ‘duris šėrų įsigijimui ir 
tiems, kurie nėra pašalpinės dr-jos na
riais, o dažnai net ir negali jais būti 
dėl senyvo amžiaus. Klubietis

PAGEIDAVIMAI
Karts nuo karto laikraščių redakci

jos kreipiasi į savo skaitytojus, klaus
damos ką jie daugiau pageidautų iš sa
vo laikraščių. Man dingt mintis... 
Kaip gera būtų, jei “TŽ” kada nors 
panašiai pasielgtų, nes matote aš tu
riu didelį, bet kuklų norą ir tikiuosi, 
kad ‘TŽ” gerbiamasis Redaktorius tai 
paskelbs skaitytojų skyriuje. Būtent, 
norėčiau, kad į ‘TŽ” puslapius su
grįžtų korespondentas Al. Gimantas, 
kurio straipsnių mudu su vyru labai 
pasigendam. Taip pat pageidautumėm, 
kad “TŽ” būtų spausdinami didesniu 
šriftu, nors ir reikėtų už prenumera
tą mokėti kokį dolerį brangiau: vis pi
giau nei akiniai ar padidinamasis stik
las. Regina Kutka

Daugiau

WELLAND, Ont
APYLINKES VALDYBOS ATSA

KYMAS. Korespondencijoj talpintoj 
“TŽ” nr. 18, 1964. IV. 30 d., dėl “pa
rapijos 15 m. minėjimo k-to posėdžio”, 
kuris patvirtino šventės datą VI. 20 d. 
ir š.m. balandžio 19 d. vienbalsiu nu
tarimu, atsiminė Wellando apyl. v-bą, 
kad ji buvo numačiusi tą dieną rengti 
Wellande Jonines.

Mieli p. šventės rengėjai. Nepriešta
raujame Jūsų nutarimui, išskyrus vie
ną slepiamą tiesą, kad ne mes, bet 
Jūs numatėte tą pačią Joninių dieną 
šventei rengti. Apyl. v-bos ruošiamos 
Joninės Wellande buvo žinomos netik 
šventės rengėjams, bet visiems pusia
salio gyventojams ir spaudos skaity
tojams iš pat pirmosios koresponden
cijos “TŽ” nr. 29, 1963. VII. 18 d, 
taip pat ir “N. Lietuvos” pranešimų. 
Ten pat buvo ir kreipiamasi į visas 
pusiasalio organizacijas, prašant tą

žinau 
apie Lietuvą

apie Kiniją nei

dieną nedaryti kitų parengimų. Po to 
buvo talpinta visa eilė Joninių kores
pondencijų “TŽ” ir “NL” savaitraš
čiuose.

Valdyba, paskelbusi Jonines Wel- 
lande, neužbėgo niekam už akių, nes 
nei pranešimuose nei spaudoje tuo lai
ku nebuvo jokios žinutės, dėl dabar 
VI. 20 d. ruošiamos parapijos šventės.

Pirmoji šventės korespondencija pa
sirodė lygiai už vieno mėn. laiko po 
Joninių paskelbimo Wellande, t.y., 
1963. VIII. 15 d., “TŽ” nr. 33. Anksty
vesnės korespondencijos nelietė mini
mos parapijos šventės, bet įvairias Jo
nines, ruošiamas St. Catharines, Mer- 
ritton salėje. Apie tai buvo skelbta 
lietuviškų pamaldų metu Wellande 
1963. Vii. 14 d. ir spaudoje “TŽ” nr. 
29, 1963. VII. 18 ir nr. 30, VII. 25.

Per 16 metų lietuviškos veiklos pu
siasalyje, ruošiamos parapijos metinės 
ir dešimtmečio šventės niekad nesu- 
puolė su ruošiamom Joninėm birželio 
mėn. Apyl. valdyba

ŠYPSENOS
Pagelbėjo

— Ar geriau jautiesi grįžęs 
iš dantisto?

— Daug geriau, nes jo nera
dau namie...

Visur eilės
Kai tik Sov. Sąjungoje buvo su

žinota, kad JAV pardavė kviečių, 
prie duonos parduotuvių susida
rė ilgos eilės. Vienas iš eilės gale 
stovinčiųjų tarė savo kaimynui:

— Pasaugok mano vietą, o aš 
eisiu į Kremlių ir duosiu Nikitai 
į snukį už tokią tvarką.

Po kiek laiko jis grįžta atgal ir 
tyli. Neiškentęs kaimynas klau
sia:

— Na, ar pasisekė?
— Kur tau, kaimyne! Ten dar 

ilgesnė eilė...
Kitaip ir negali būti

— Tėveli, ar yra ir juodų gand-

296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

OILS LTD. ATSTOVAS

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

Taupyk ir skolinkis

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

Toronto Lietuvių ...
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4%% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6!/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.00*0.00
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

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

BE 9-1659
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.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

^PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

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

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

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 atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

859 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461 

415 PARLIAMENT ST. 
Tel. V/A 4-3214

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

(Atkelta iš 1 
nis paminklas” ir t.t.

Skandalinga kalba
Aplankius Trakus, B. W. susto

ja prie Vilniaus lenkų. Rašo apie 
Liuciją, su kuria susipažinusi lėk
tuve. Mat, ji grįžo iš lenkų kal
bos kursų Lenkijoj (kiekviene- 
riais metais polonistikos klausy
tojai siunčiami į Lenkiją kalbai 
patobulinti). Liucija, kaip sako B. 
W., yra graži moteris, skoningai 
apsirengusi, tad ir nėrą ko stebė
tis, kad žvėryne paaugliai daž
nai šaukia: “E, smotri, kakaja 
stiliaga” (Ei, žiūrėk, kokia praš
matni — K. B.). Ji dėsto lenkų 
kalbą III-XI klasėse, yra miesto 
deputatė ir geriausia Vilniaus Pe
dagoginio Instituto polonistikos 
katedros absolventė. Jos ir kitų 
svajonė — kad visi mokiniai ir 
visi Vilniaus lenkai kalbėtų 
“švaria” lenkų kalba. Deja, kaip 
vėliau pamatysime, taip nėra. 
Nors lenkiškos literatūros sky
riai knygynuose yra gausiai ap
rūpinti knygomis, tačiau lenkų 
kalba ir toliau esanti verta dide
lio pasigailėjimo. Važiuodama su 
Liucija troleibusu, B. W. girdėjo 
gyvai besikalbančią jauną “pore
lę”. Jai atrodė, kad pokalbį su
pranta, tačiau stebėjosi, negalė
dama nustatyti, kokia kalba jie 
kalbėjo. Įsidėmėjo šį sakinį: “Na- 
sze žylcy, j ak cacznū orac na ko- 
rydorach, to glowa možy lop- 
nunc” (Esu tikras, kad Varšuvos 
skaitytojai nesuprato to sakinio,

psl.) nes autorė nedavė vertimo gryna 
lenkų kalba. Tai suprantama, nes 
t. vad. Vilniaus “lenkų” kalba tu
rėjo daug lituanizmų ir rusiciz- 
mų — K. B.) Tad nenuostabu, 
kad Varšuvos ekskursantė klau
sė Liuciją, kas tai per kalba. Pe
dagoginio Instituto absolventė 
jai atsakė, kad tai lenkų, kad čia 
nėra kilmininko linksnio, kad žo
džiai netenka galūnių, nežiūrint, 
kad jaunimas su didžiausiu ma
lonumu skaito Ožeškienę, Micke
vičių, kad Matysiakų lenkiškoji 
radijo valandėlė yra kaip šventas 
dalykas. Visdėlto, nežiūrint nei į 
Senkevičių, nei Bronevskį, nei 
Matysiakus, lenkų kalba paliko ta 
pati, kaip ir Ožeškienės laikais, 
kai jos pasiuntinys, atvykęs į Vil
nių ir paprašęs “Pono Tado” po
emos knygyne, išgirdo tokį atsa
kymą iš pardavėjo: “wezmij pan 
ta drabinka, przystaw na ta piec, 
a tam u gury, na policy, može 
pan znalaztszy” (Skandalingai iš
kraipyta lenkų kalba! Autorė ir 
čia nepataiso sakinio, kuris lie
tuviškai reiškia: “paimk tamsta 
tas kopėtėlės, pristatyk prie kros
nies ir ten, augštai, ant lentynos, 
gal atrasi” — K. B.)

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 
kad Lenkijos nepriklausomybės 
laikais visus atvykstančius iš Vil
niaus Varšuvos geležinkelio sto
tyje Lenkijos sostinės gyventojai 
vadino “lietuviais”. Priežastis — 
jų skandalinga “lenkų” kalba.

Sulietuvino K. Baronas

Salisburys. — Buvusios Euro
pos kolonijos, šiuomet Afrikos 
nepriklausomos valstybės, krei
piasi į senuosius valdytojus. Kon
ge dirba daugiau belgų negu JT 
technikų. Malezija prašo Britani
jos paramos gynybai. Taip pat ir 
Prancūziškoji Afrika žiūri Į Pa
ryžių.

Pienas iš lapų
“Niekad neužteks natūralaus 

pieno viso pasaulio vaikams,” pa
sakė dr. Frank Wokes, britų che
mikų grupės vadovas. Vegetarų 
organizacija prašė tą grupę išras
ti dirbtinį pieną iš lapų ir auga
lų. Toks pienas jau išrastas ir šių 
metų gale bus parduodamas 
maisto krautuvėse. Jis gaunamas 
iš tų pat žaliavų, kaip ir karvės 
pienas, bet užuot ėjęs per karvės 
organizmą eina per fabriką, kur 
tos žaliavos vandenyje sumala
mos ir sušildomos, kol jos atiduo
da proteiną, prie kurio vėliau 
pridedama vitaminų, augalinių 
riebalų ir angliavandenių. Tas 
dirbtinis pienas esąs labai skanus 
ir tinkąs vaikams, kurie karvės 
pienui yra alergiški.

— Aišku, iš kur gi atsirastų 
juodukai?

Nuo ko priklauso laimė?
Į garsų prancūzų rašytoją Bal

zaką kreipėsi vienas jo draugas, 
kuris rengėsi susituokti su turtin
ga mergina:

— Pasakyk man, ar galėsiu bū
ti laimingas apsivedęs?

“Žmogiškos Komedijos” auto
rius atsakė:

— Mielas drauge, turėtumei ži
noti vieną dalyką: vedusio vyro 
laimė priklauso nuo daugelio ki
tų žmonių, su kuriais jis neapsi- 
veda...

Parinko Pr. Al.

Paj ieškojimą i
Juozo Martinkonio įpėdiniams. — 

1947 metais miręs Juozas Martinkonis 
yra palikęs kelis tūkstančius dolerių 
anksčiau Lazdijuose gyvenusiam kun. 
Juozui Marcukoniui ir taipgi Broniui 
bei Vincui Marcukoniams. Patys Mar- 
cukoniai arba apie juos žinantieji 
malonėkite atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 W. 82nd Street

New York, N.Y., 10024

OUTBOARD
INBOARD
YACHTSv u

Naujas "nuostabus chemikalas 
Sovietų Sąjungoje

Sovietų žemės ūkio specialistai 
tariasi išradę naują lyg ir stebuk
lingą chemikalą žemės ūkiui kel
ti — javų ir daržovių augimui pa
greitinti.

Maskvos radijo pranešimu, tai 
yra naftos gaminys, kuriam davė 
NRV pavadinimą. Tą “daiktą” 
pagamino Potolsko, Gudijoj, naf
tos rafinerija. Maskvos radijas 
pasakė, kad šis naujas chemika
las spartina javų, ryžių ir daržo
vių augimą ir tai ne šiek tiek, o 
dvigubai: javai, gavę NRV, užau
ga dukart greičiau.

Chruščiovas dabar įžengia į 
Stalino pėdsakus: Stalinas daug 
dėmesio buvo paskyręs “stebuk
lingam profesoriui” Lysenko, ku
ris tarėsi išradęs “stebuklingą 
priemonę” kukurūzų derliui ir

Lysenko atstūmęs ir visaip iško- 
liojęs, bet prieš ketveris metus 
ji vėl rehabilitavo. J. Gs.

Vašingtonas. — Dėl pagausėju
sių lėktuvų nelaimių nusileidimo 
metu planuojama įtaisyti lynus, 
kurie sulaikytų lėktuvą leidimosi 
tako gale be didelio sukrėtimo. 
Lėktuvas temptų kabelį 1600 pė
dų ir sustotų prilaikomas van
dens kompresorių pagalba. Ban
dymai jau davė padrąsinančių re
zultatų.

Rinkimai 
žmogėdrų krašte
Australijos vyriausybė pripaži-

pneinunę kurui uzli akliui ii no balsavimo teisę laukiniams 
Ep'!- pieningumui tr^uba pa-.\aujosįos Gvinėjos gyventojams, 
didinti. Chrusciovas buvo prof. LabiJausiai civiįzu0Ya paįasų

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

RO 6-0811 arba
RO 6-0832

Member Ontario Insurance Agents Association

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

gentis atvyko i rinkiminę būsti
nę pilnoj kariškoj aprangoj ir su 
kariniais šokiais. Į laukinę kuku- 
kuku gentį, gyvenančią snieguo
tuose kalnuose, helikopteriais pa
siųstos rinkimų komisijos. Pana
šiai padaryta ir su žmogėdrų gen
timi nembi. kurios vadai iškil
mingai pažadėjo, kad nevalgys 
nei kandidatų i atstovus, nei rin
kimų komisijos narių.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

OKULISTĖS
STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima Užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumu.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BLKOWSKA. R O. 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

ŪDA
24 vai. pat RO M612 
Darbo vai. RO 94131 
Namą RO 6-7132
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Šv. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— šį sekmadienį švenčiamos Sek

minės, šv. Dvasios atsiuntimo šventė. 
Bažnyčioje pamaldos vyks sekmadie
nių įprasta tvarka. Esant ilgajam sa
vaitgaliui, Sekminių dieną Springhurs- 
te, Gerojo Ganytojo stovyklos koply
čioje šv. Mišios laikomos 4 v. po pietų.

— Gegužinės pamaldos Dievo Moti
nos garbei laikomos šiokiadieniais 
730 v.v. šį trečiadienį, gegužės 13 d., 
Maldos • Atgailos dienoje, šv. Mišios 
730 v.v.

—■ Nauju Bažnyčios liturginiu parė
dymu, tikintiesiems priimant šv. Ko
muniją, naudojama nauja formulė: ku
nigas, įteikdamas Komuniją taria 
“Corpus Christi” — Kristaus Kūnas, 
6 kiekvienas priimąs Komuniją atsa
ko: “Amen”.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
parapijos bažnyčioje įvyksta gegužės 
24 <L, 930 v. pamaldų metu. Po iškil
mių bažnyčioje, parapijos salėje šven
tės dalyviams įvyks bendri pusryčiai. 

. — Gražiai pasirodė parapijos jauni
mo choras, vadovaujamas kun. J. Staš
kevičiaus Motinos Dienos minėjime: 
Pasibaigus mokslo metams lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje, jaunimo 

, choro repeticijos vyks šeštadieniais 11 
/vaL Šį savaitgalį, ryšium su ilguoju 

savaitgaliu, choro repeticijos nebus.
--Tikinčiųjų paaukotos šv. Mišių 

intencijos, išdalijamos par. kunigams, 
šv. Mišios kiekvieno užsakiusiojo in
tencija bus laikomos atskirai.

— “Tėv. žiburių” redaktoriui, kun. 
dr. Pr. Gaidai ir seselei Margaritai, 
besigydantiems Toronto ligoninėse, 
linkima greito pasveikimo. Juos pave
dame tikinčiųjų maldoms.

— Sveikiname metų motiną Apolo
niją Slapšienę, linkėdami sveikatos, 
ryžto ir ypač gausios Dievo palaimos, 
savo didelės ir gražios šeimos motiniš
koje tarnyboje.

— Pakrikštytas Paulius Vidmantas 
Gvildys.

Lietuvių kapinėse praėjusį šeš
tadieni gausus lietuvių būrys Įsi
jungė i pavasarini kapinių puoši
mą, aptvarkant po žiemos savo 
artimųjų kapus, uždedant velėną 
ar paruošiant žemę gėlių sodini
mui. Šią ir sekančią savaitę vyk
domi antkapiams pamatų išlieji
mo darbai. Dar prieš bendrąjį ka
pinių aplankymą gegužės 31 d., 
numatoma pastatyti lietuvių ka
pinėse apie 20 naujų paminklų.

Šį trečiadienį Į liet, kapines 
perkeliami a.a. Magd. Pranckevi- 
čienės palaikai.

Primenama, kad pamatus pa
minklams išlieja kapų administ
racija, gavusi raštišką pranešimą 
apie paminklo dydį iš paminklų 
gaminimo bendrovės. Už pamatų 
išliejimą, darbą ir medžiagą kapų 
administracijai atlygina ne pa
minklo užsakytojas, o paminklų 
gaminimo bendrovė, kuri, priim
dama .paminklo užsakymą, į kainą 
įskaito ir pamatų išliejimą.

“Tėviškės žiburių” redaktoriui 
kun. dr. Pranui Gaidai susir
gus ir išvykus i šv. Juozapo 
ligoninę Toronte, laikinai redak
toriaus pareigas perėmė pavaduo
tojas A. Rinkūnas, o pavaduoto
jo darbą atlieka T. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM.

KLK Kultūros Dr-jos v-ba

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Nuoširdžiai užjaučiame Pr. Žulį, 

Lietuvoje mirus jo mamytei. Taip pat 
Prisikėlimo par. choras giliai užjau
čia E. Kerberienę, Lietuvoje mirus 
jos tėveliui. Choro užprašytos šv. Mi
šios už velionies sielą bus gegužės 31 
d., 11 v. ryto.

— Pr. sekm. Mišiose specialiu T. 
Pauliaus žodžiu buvo iškeltas motinys
tės augštumas, jos pavojai ir atsako
mybė. Motinos Dienos proga daug ti
kinčiųjų, ypač jaunimo, ėjo šv.*Komu- 
nijos.

— šį sekm. kviečiame prisidėti 
duosnia auka prie vyskupijos įsakytos 
specialios rinkliavos šv. Tėvuk Aukos 
renkamos per visas Mišias antroje 
rinkliavoje.

— Šį sekm. Prisikėlimo bažnyčioje 
minima Lietuvos Episkopato skelbta 
Maldos - Atgailos diena. Visi ragina
mi gausiai eiti sakramentų.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais yra 8 v.v., o sekmadieniais baž
nyčioje — po Sumos ir par. salėje — 
po Mišių 1130 v. ryto. Kviečiame pa
maldose gausiai lankytis.

— Motinos Dienos ndvenos Mišios 
laikomos kasdien 8 v. ryto.

— Ryšium su egzaminų ir artėjan
čių atostogų laiku, Prisikėlimo par. vi
sos religijos pamokos jaunimui ir vai
kučiams nutrauktos. Jos vėl prasidės 
rudenį.

— Pr. sekm. sustabdyti ir tradici
niai sekm. šokiai jaunimui, regulia
riai daromi muz. studijoje arba kavi
nėje. šokiai vėl bus tęsiami rudenį. 
Pr. sezoną šie šokiai būdavo labai gau
siai lankomi. Pakaitomis grojo net 3 
jaunimo orkestrai.

— Šiuo metu lankomi iki šiol dar 
nelankyti parapijiečiai mieste ir už
miesty, iš anksto asmeniškai susitarus.

— Par. choro bendra repeticija — 
šį ketv. po gegužinių pamaldų muzi
kos studijoje.

— Sergančiam “TŽ” redaktoriui 
kun. dr. Pr. Gaidai linkime greit pa
sveikti!

— Vaikučių pirmai išpažinčiai ir 
Komunijai paruošimo proga Nek. M. 
Prasidėjimo seselėms įteikta $1.200 
auka. Dar kartą seselėms nuoširdžiai 
dėkojame už pasiaukojimą ir pavyz
dingą vaikučių paruošimą!

— Edv. ir I. Punkriams nuoširdžiai 
dėkojame už didelę auką — visą jų 
parduotuvėje, Parkside Meat Market, 
335 Roncesvalles Ave., pirktą maistą 
pirmos Komunijos iškilmingiems pus
ryčiams jie parapijai padovanojo. At
lygink Dieve!

— Sės. M. Margaritai, anksčiau bu
vusiai Toronte ir daug nusipelniusiai 
visai kolonijai ir Prisikėlimo parapi
jai, atvykus į Torontą sveikatos reika
lais, linkime sėkmingos operacijos ir 
spartaus sustiprėjimo! '

— Oficialiai sužinota, kad Prisikė
limo vienuolyno ir parapijos trimetinė 
vizitacija bus birželio 10-12 d. Vizita
toriumi Romos paskirtas Šv. Barboros, 
Kalifornijoje, definitorius ir šv. Rašto 
prof. D. Gerb. Tėvas Virgil Cordano, 
OFM. Kiek galima pramatyti, Prisikė
limo parapijoje dirbančių vienuolių 
pasikeitimai, jeigu iš viso kokie nors 
būtų, neįvyks anksčiau, kaip vasaros 
pabaigoje ar rudenį.

Ruošiasi tuoktis — birželio 6 d. 
Prisikėlimo par. Toronte Eugeni
ja Vitartaitė su Stasiu Vaštoku; 
liepos 18 d. Prisikėlimo par. To
ronte — Irena Jučaitė su Romu 
'Kalvaičiu.

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

Š.m. gegužės 18, Viktorijos Dienų, 
Hamiltono Tautos Fondo valdyba

ruošia

BRANT INN SOKIUS
Toronto, Hamiltono ir apylinkių lietuviai visi kviečami 

dalyvauti šitame vasaros sezono atidaryme.
Brant Inn yra Burlingtone prie 2-jo kelio, ant 
paties Ontario ežero kranto. Tai yra viena iš

JESSIE šokių studija duos įdomią programą.

Turėsime bufetą su gaivinančiais gėrimais, tur
tingą loteriją, laimės staliukus ir laimingųjų 
bilietų staigmeną — Door Prizes. • Viktorijos 
Dieną šoksime prie Benni Ferri muzikos Lido 
Deck salėje. Pradžia 7 vai. vakaro.

Hamiltono Tautos Fondo valdyba
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Lėšų telkimas krepšinio rinktinei

VAIKŲ KONGRESAS
Birželio 27 d. Woodbridge, prie 

Toronto, įvyksta Kanados mokyk
linio amžiaus vaikų kongresas. Jo 
rengimą kunigų suvažiavimas pa
vedė Sv. Jono Kr. parapijai. Pro
gramos pilnam nustatymui, ren
gėjai kreipiasi į visų lietuviškųjų 
parapijų gerb. klebonus, kape
lionus ir mokyklinio amžiaus vai
kų organizacijų vadovus, prašy
dami iki gegužės .25. d. painfor
muoti, kiek kuri parapija bei jau
nimo sambūriai galės dalyvauti 
programoje: jaunimo chorai, tau
tiniai šokiai, šeštadieninės mo
kyklos. Kadangi iškilmės numato
mos pravesti parke, būtų gera pa
galvoti apie masinius, nesudėtin
gus vaikų pasirodymus sporte ar 
grupiniuose žaidimuose. Visas in
formacijas bei pageidavimus pra
šome siųsti reikalų vedėjui kun. 
J. Staškevičiui, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ontario.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
Geriausiai pailsėsit per atosto

gas garsiame Cape Cod, Mass., 
JAV kurorte prie Atlanto paplū
dimio gražioje lietuviškoje Jan
sonų vasarvietės viloje Audronė, 
87 East Bay Rd. Osterville, Cape 
Cod, Mass. 0655, USA.

Svečių patogumui šiemet spe
cialiai padidinta valgykla, salio- 
nas ir kiti patobulinimai.

Vasarvietė atidaroma birželio 
15 d. ir veiks iki rugsėjo 15 d. Iš 
anksto kreiptis: E. Jansonas, 15 
Rosedale St., Boston, Mass. 
02124, USA.

Toronto ligoninėse šiuo metu 
gydosi šie lietuviai: St. Joseph 
T. Balnienė, J. Preikšaitis, A. 
Stuikys, P. Vilimas; St. Michael
— sesuo Margarita ir O. Janu
šauskienė; Women’s College — 
A. Augaitienė; Hillcrest — V. 
Dubickas; Western — M. Slapšys; 
General — I. Rūkas; St. Bernard
— V. Paulionienė.f

V. Misevičius iš Newton, Mass., 
pratęsdamas “TŽ” prenumeratą, 
pridėjo $5 vienai “TŽ” prenume
ratai į Vokietiją apmokėti. Nuo
širdus ačiū. “TŽ” adm.

Prisikėlimo par. bankelin pra
ėjusį penktadienį, gegužės 8 d., 
buvo įnešta $50.000. Tai didžiau
sias vienos dienos rekordas nuo 
bankelio įsisteigimo. Džiugu, kad 
vis daugiau lietuvių pasitiki sa
vom finansinėm įstaigom. Dėl to 
nusivilti neteks.

Bankelio narių skaičius jau vi
siškai priartėjo prie 1000. O indė
lių suma neužilgo pasieks pirmąjį 
milijoną. Joks kanadiškas bankas 
neteikia tokių skolinimosi bei 
taupymo sąlygų, kaip Prisikėli
mo par. bankelis. Atidarytas 29 
vai. savaitėje. K.

Darbo pasiūla. — AL Dūdos 
draudimo agentūra gali parūpinti 
darbo jaunuoliui, baigusiam 12 
klasių. Reiktų mokytis dirbti fi
nansų kompanijoje su galimybe 
pasiekti skyriaus vedėjo postą.

Pagerbiamas adv. A. Maloney.

Prisikėlimo par. spaudos kios
ke dar galima įsigyti Kornelijaus 
Bučmio, OFM, naują knygą “Ge
gužės mėnuo”.

Sol. V. Verikaitis yra pakvies
tas kaip vienas iš penkių dirigen
tų diriguoti jungtinį chorą, kuris 
dainuos Pasaulinės parodos Liet. 
Dienoje Niujorke. Kiti dirigentai 
yra — Al. Stephens, Alg. Kača- 
nauskas, Jer. Kačinskas ir Alf. 
Mikulskis. Dirigentai netrukus 
pradės užsiregistravusių chorų 
lankymą. Lietuviu Diena, kaip ži
nome, bus rugpjūčio 23 d.

Motinos Dienos minėjimas, su
ruoštas Toronto LB apyl. v-bos, 
įvyko gegužės 10 d. Prisikėlimo 
par. salėje. Po vicepirm. P. Bas
čio atidarymo, invokaciją sukal-

vui adv. Arthur Maloney, jojo bi: 
čiuliai ir draugai, gegužės 30 d. 
Royal York viešbutyje rengia ęa- 
gerbimą. Per J. R. Simanavičių 
yra prisiųsta 15 parengimo bilie
tų. Būtų gera, kad visi bilietai 
(kaina asmeniui $7.50) lietuvių 
būtų išplatinti ir kad pegerbtti- 
vininkas, kuris lietuviams yra pa
daręs daug gero, lietuvių būtų 
tinkamai reprezentuojamas.

Freedom festivalis. — Tretysis
Freedom festivalis, įvykęs net ke- ^^“T^R^aehX* b7M"WelTiį 
tunas pr. savaitgalio dienas prasmingą ir tauriomis minti-turias pr. :
O’Keefe Centre Toronte, praėjo 
su dideliu pasisekimu. Pagrindi
nė programa įvyko sekmadienį— 
tautinių šokių ir chorų finalai, 
Kanados min.* pirm. L. B. Pear- 
sono kalba ir Miss Freedom rin
kimai.

Min. pirmininkas kalbėjo tema 
“The Meaning of Freedom” — 
laisvės reikšmė, pabrėždamas, 
kad laisvę tikrai supranta ir ją 
brangina tik tie, kurie turėjo už 
ją kentėti. Tokių tarpe yra nau
jieji kanadiečiai. Ta pačia proga 
min. pirm, palietė ir Kanados 
kultūrų klausimą, iškeldamas 
įvairių tautų įnašą.

Tautinių šokių finalą laimėjo 
portugalai^ slovėnai, rusai ir uk
rainiečiai. Iš lietuvių Toronto 
grupė šiemet, festivalyje visai ne
dalyvavo. Hamiltono “Gyyataras” 
pateko į finalą šeštadienį, tačiau 
sekmadienį nelaimėjo. “Gyyata
ras” pašoko du šokius — aštuo- 
nianytį ir malūną. Iš chorų lai
mėtojais išėjo italų choras Santa 
Cecilia, airių choras iš Choral So
ciety ir vengrų “Kodaly” choras.

Miss Freedom finaluose nė vie
nos lietuvaitės nebuvo. Pirmąjį 
titulą laimėjo M. Gamou, graikė, 
o sekančias dvi vietas užėmė dvi 
latvaitės — A. Lorbergs ir L. 
Liepa. G. R.

Prima ir Bronius Sapliai gegu
žės 7 d. susilaukė naujagimio, o 
Linas ir Ramonas broliuko. Ma
mytė ir kūdikis jaučiasi labai ge
rai.

Išeivijos lietuviams dažnai pa
siseka nustebinti vietinių gyven
tojų organizacijas ir valdžios žmo
nes gražiu susiklausymu ir orga
nizuotumu. Tai labai gražūs reiš
kiniai ir sveikintini visi, kurie 
moka parodyti kitataučiams, kad 
mes esame subrendę ir savigar
bos verti žmonės, šiandien yra 
gana sunku surasti laiko ir lėšų 
didesniam darbui atlikti, šį kartą 
prieš mūsų visi| akis didelis ir la
bai svarbus uždavinys: pasiųsti 
Šiaurės Amerikos lietuvių repre- 
zantatyvinę krepšinio komandą į 
tolimą Australiją. Lietuviai krep
šininkai jau nebe pirmą kartą lei
džiasi į tolimą kelionę. Neseniai 
jie gražiai pasirodė Pietų Ameri
koje ir savo laimėjimais garsino 
lietuvių vardą.

Kaio ir kiekvienam didesniam 
darbui, taip ir šiai išvykai yra 
reikalingos lėšos. Todėl kreipia
mės į visas apylinkių valdybas 
prašydami organizuoti vajus šiai 
gražiai išvykai paremti. Surink
tus pinigus malonėkite siųsti tie
siogiai išvykos komiteto išdinin- 
kei šiuo adresu: Mrs. L. Rickevi- 
čienė, 4 Avon Ave„ Toronto 9, 
Ont. Tel. 769-7668.

Tikime, kad apylinkių valdybos 
tinkamai supras reikalo svarbu
mą ir su visu atsidėjimu organi
zuos šios išvykos rėmimą. Tenka 
nepamiršti, kad tai gal ir yra mū
sų konkretus atsakymas į jauni
mo prašymą juos remti ir jiems 
padėti. Lietuvybės išlaikymas ir 
bazuojasi ant mūsų jaunimo ir jų 
pastangų rėmimo konkrečiomis 
priemonėmis, ne vien gražiomis 
kalbomis ir pabarimais.

Prie tos pačios progos dar no
rime priminti, kad dar ne vėlu 
organizuoti vasaros vaikų stovyk
las. Kur tokios stovyklos nėra 
įmanomos, tektų tėvus painfor
muoti apie didesnėse kolonijose 
kiekvienais metais organizuoja
mas stovyklas. Tegu nelieka nei 
vieno lietuviuko, kuris neturėtų 
progos praleisti keletą savaičių 
su kitais lietuviukais stovykloje*.

Visoms apylinkių valdyboms ir 
visiems tautiečiams linkime gra
žaus poilsio vasaros atostogų me
tu.

Dr. P. P. Lukoševičius,
Kr. valdybos pirm.

Iz. Mališka, sekretorius

MONTREAL
mis perpintą paskaitą skaitė se
suo M. Paulė, dabartinė Nek. Pr. 
M. seserų Toronte .viršininkė. 
Programoj įvestas naujumas, pa
gerbiant praėjusių metų Toronto 
lietuvę motiną. Sv. Jono Kr. par. 
kleb. kun. P. Ažubalis pastebėjo, 
kad LB Toronto apyl. v-bai nebu
vo lengva apsispręsti kurią moti
nų kategoriją pasirinkti. Pager
biant “kovojančią lietuvę moti
ną”, išrinkta Apolionija Slapšįe-. 
nė, kuri vyrui Algirdui 1963. XI. 
29 tragiškai žuvus Montrealio 
lėktuvo nelaimėje, nepalūžusi ko
voja už savo keturių kūdikių atei
tį. Laima švėgždaitė sklandžiai 
pravedė programą, kurioje pir
miausia pasirodė vaikų darželio 
auklėtiniai bei jaunučiai ir jau
nieji ateitininkai su daina, dekla
macija ir skaitymu. Zinaidos 
Orentienės baleto studijos moki
nės grakščiai pasirodė net trijose 
grupėse. Šv. Jono Kr. par. jauni
mo choras naujame sąstate išpil
dė keturias dainas, vadovaujant 
kun. J. Staškevičiui. Po vicepirm. 
P. Basčio padėkos, minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS , tro. Skolų dar esą apie $40.000, ir jų
— Šį penktadienį, geg. 15 d., 8 v.v. mokėjimas esąs sunkus, nes pajamų

Šv. Kazimiero par. salėje pranešimą iš darželio vargiai pakanka namo ir 
apie Vasario 16 gimnaziją darys jos seserų išlaikymui. Parapijų skolos, pa- 
direktorius kun. Liubihas. , lyginus su šia skola, tikrai atrodo *

— Marijos Arlauskaitės 35 metų menkos, nes parapijos turi užnugari,
mokytojavimo sukaktis minima gegu-! iš kur ateina garantuotos pajamos. Se- 
žės 16 d., šeštadieni, šv. Kazimiero —2 12------- :
par. salėje.

— Ateinanti sekmadienį—Sekminės.
— šv. Kazimiero par. Joninių išvy

ka už miesto numatyta birželio 28 d.
— Stud. R. Navikėnas, baigęs karo 

mokyklos I kursą pirmuoju ir apdova
notas pereinamąja taure, išvyko 3 mė
nesiams Į Vankuverį tęsti kariško pa
rengimo.

— Mirė Pranciška Pauliukaitienė. Ii~—— v-----r "TIT'
laidotuves iš JAV buvo atvykęs velio- far ^ugiau mvestuoti kitur sutelk- 
nės sūnus, pranciškonu vienuolyno tus Pinigus musų reikalams. Tur but 
brolis Didakas, OFM (Pauliukaitis), Patiems montrealiečiams reikės pasi- 
kartu su juo laidotuvėse dalyvavo dar 
5 pranciškonai. Palaidota ketvirtadie
ni. Užuojauta artimiesiems. E. N.

LIETUVIŲ FONDO MONTREALY- 
JE REIKALU. — Jau su daugeliu iš 
mielų montrealiečių teko kalbėtis Fon
do įnašų reikalais. Kaikuriems įdaviau j 
ir pareiškimų blankus, kuriuos pasi-l 
kalbėjus su artimaisiais, buvo žadėta 
grąžinti su parašais arba “Lite” įmo
kėti pinigus. Iki šiol tik iš keletos te
sulaukta. Reikalas visiems aiškus, vė
liau ar anksčiau visi galvojame savo 

■dalį atiduoti. Dabar pats patogiausias 
j laikas tai padaryti, nes užėjus atosto-;

selėms iki šiol nei parapijos nei pa
vieniai geradariai didesnės paramos 
nesuteikė.

SENELIŲ NAMŲ, seselių globoj, 
reikalas ir galimybės buvo iškeltos 
kaikurių dešimtmečio minėjimo kal
bėtojų. Žinome, kad tokių namų mūsų 
senieji labai laukia, tačiau sunku ti
kėti, kad vienuolija, turėdama Mont- 
realyje gana liūdna patyrimą, ryžtųsi

Parduodamas 2 metų senumo ŠALDY
TUVAS “Westinghouse”. Kaina pagal 
susitarimą. Skambinti vakarais po 5 
v. Tel. BE 9-9844.

Išnuomojamas 4 kamb. APARTAMEN
TAS naujame pastate; šaldytuvas, 
nauja elektrinė krosnis, garažas. Tin
ka 34 asmenims. Skambinti telef. 
LE 6-6335.

Rūkyti kumpiukai - 39 et. sv.
Viščiukai - 29 et sv.

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 --n-
335 Roncesvalles Ave. Tel. LE 5-1258

Savininkai EDVARDAS ir IRENA PUNKRIAI

A L G ARBENS
REAL ES TA T E

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-154.1

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, įmokėti pusę; 2 mie- I 
gamų vasarnamis, gera vieta žvejokliams. Randasi Georgian Bay, 90 
mylių nuo Toronto.

VASARNAMIS ANT EŽERO KRANTO. Tas pats kaip pirmas, bet geres
nis pastatas. Kaina $5.000. Įmokėti pusę.

400 PĖDŲ EŽERO KRANTAS. Atostogų projektas. 7 Įrengtos kabinos 
ant Georgian ežero, Waubaushene. Kaina $14.000. _ ,

RONCESVALLES GATVĖ. 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 GATVĖ. 10 kambarių, plytų namas, 2 vonios. 2 virtuvės; 
geras įvažiav., garažas; vandeniu šildomas. Įmokėti $4.000. Viso $17.900.

HIGH PARK. DUPLEKSAS. $24300. {mokėti $5.000. 10 metų senumo, pb 
2 miegaipus, vandeniu šildomas; privatus įvažiavimas, garažas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

Išnuomojamas FRONTINIS KAMBA
RYS moteriai su baldais ar be baldų. 
Galima naudotis virtuve. Skambinti 
betkuriuo laiku tel. 766-0318.

PAPILDANT PEREITAME “TŽ” 
NR. TILPUSIĄ KORESPONDENCIJĄ 
apie Toronto šeštad. Maironio vardo 
mokyklos mokslo metų užbaigimą, pa
stebima, kad prie meninės programos 
prisidėjo ir mokyt. V. Tamulaitytė, pa
ruošdama savo klasės mokinius. Sesuo 
M. Paulė programos išpildymui paruo
šė III ir IV skyrių mokinius.

Staigmena. — Naujai atidary
tos European Meat and Delicates- 
en maisto gaminių krautuvės, 
2899 Bloor St. W., * savininkams 
A. ir J. Krasauskams draugai su
ruošė įkurtuvių staigmeną, linkė
dami geros sėkmės. F.

Matilda Lemanaitė gegužės 1 
d. iš Tytuvėnų atvyko į Torontą. 
Laikinai apsistojo pas p. Loren
cus.

spausti. Pavieniai iniciatoriai vargu 
ar galėtu ką padaryti Tiksliausia bū
tų, kad abi parapijos šį reikalą rea
liai paremtų ir imtųsi gražaus krikš
čioniško ir tautinio darbo — praskai
drinti ne vieno mūsų vienišo tautos 
nario gyvenimo saulėlydį.

į SKAUTIŠKOJO J A U NI M O STO- 
VYKLA vyks rugpjūčio 1-16 d. naujo
je lietuvių įsigytoje stovyklavietėje. 
Stovyklą šiemet stengiamasi suorga
nizuoti ypatingai gerai ir laukiama di
delio stovyklautojų skaičiaus. Tėvai 
jau dabar prašomi planuoti savo atos
togas taip, kad vaikai būtų laisvi sto-

i . . ... j vykiai. Vyresnieji skautai praeita sagoms visuomet sunkiau su pinigais. >- J > -j i i j - • ‘ xi -L I vaitgah, praleido tvarkydami nauja sto-Taip pat noriu paprašyti ir visų tų,1 ^HavĮeL
Į su kuriais dar neturėjau progos susi-i 
tikti, nors dalimis mokėti savo numa
tomą įnašą “Lito” bankelyje Fondo 
sąskaiton D889.

Užtikrinkime pagrindinį kapitalą at
statomai Lietuvai ir padėkime jo in
vestavimo procentais išlikti gyvai lie
tuvybei gal dar ir gana ilgoje tremty
je ir išeivijoje.

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

Išnuomojamas DAKTARO KABINE
TAS vienam ar dviem gydytojams 
Bloor ir Jane rajone. Nuoma pigu Ne
toli yra automobiliams pastatyti vie
ta. Rašyti “TŽ” administracijai, ant 
voko pažymint “Gydytojo kabinetas”.

Patiksliname, kad po koresponden
cija apie Kanados liet. med. daktarų 
susiorganizavimą neturėjo būti jokių 
inicialų.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, SudburĮ ir kitur.

30 DEWS0N ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Rugpjūčio 17 d. vykstu dviem savai
tėms atostogų į Hawaju salas. Pagei
daujamas bendrakeleivis ar bendrake
leivė. Rašyti: P. Sukevičius, 37 Indian 
Trail, Toronto 3, Ont.

SPRINGHURSTE (Wasagoje) ant eže- 
ro kranto išnuomojamas nedidelis va
sarnamis. Viduje patogumai — šiltas 
vanduo. Skambinti RO 7-4184.
DAR 3 SKLYPAI PARDUODAMI Ni- 
da Crescent, New Wasaga Beach ša
lia Prisikėlimo parapijos stovyklos. 
Kreiptis: B. Buntinas tel. RO 9-0688 
LE 4-4993 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

14 K

nepamirškite užsukti Iletuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERZINSKAS^ 

Užsakymai priimami ir n»*fn

vyklavietę.
SKLYPO PRIE AV BAŽNYČIOS 

nupirkimo reikalas judinamas jau 
nuo pr. metų. Bijoma, kad sklypą, 
apie 60.000 kv. pėdų, gali iš miesto 
nupirkti kad ir gazolino stotis ir tuo 
sugadinti taip gražiai pradėtą lietu
višką salelę. Siūloma žemę pirkti pa
rapijos ir “Lito” reikalams, tačiau dėl

i 
mažai entuziazmo. Ši baimė, rodos, 
neturi rimto pagrindo. Lietuviai ne
bankrutuoja, piniginis potencialas 
montrealiečių tarpe yra. Tai rodo kad 
ir “Lito” augimas, tik reikia jį išnau
doti, kaip parodė pagyvėjęs parapijos 
skolų mokėjimas. Jei parapijos stei
gėjai prieš dešimtmetį būtų bijoję _ 
skolų, ar turėtumėm šiandien gražiai 
gyvuojančią parapiją? Neturėtumėm.

Parapijos susirinkime šiam reikalui 
išėjus viešumon (iki šiol žinojom tik 
neoficialiai), kviečiame> montrealie- 
čius pasisakyti viešai. Tuo nedarome 
užmetimų sklypo įsigijimu jau besi- 
rūpinarftiems. Suprantamas jų atsar
gumas ir sunkumai apsispręsti. Nori
me tik klausimą padėti išryškinti ir, 
visapusiškai apsvarščius, padaryti ge
riausią sprendimą parapijai ir visiems 
lietuviams. Prisiminkime, kad einama 
atgal, jei neinama pirmyn. Taip ir pa
rapijai gali neišvengiamai atsitikti.

“LITO” VALDOMAS KAPITALAS 
JAU PERVIRŠIJO VIENĄ MILIJO» 
NĄ. Per pirmus keturius mėnesius 
“Litas” šiemet paaugo daugiau, kaip 
pernai per visus metus. Malonu kon
statuoti, kad viri Montrealio lietuviai 
jau įvertino savos kredito unijos svar
bą. Labai galimas dalykas, kad netoli
moje ateityje “Litas” bus pajėgus pa
tenkinti visus Montrealio lietuvių kre
dito reikalus.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOJE “Li
to” operacijos didėja. Rytinės Montre
alio dalies lietuviams siūloma dar dau
giau pasinaudoti jo patarnavimais.

KITIEMS BANKAMS praėjusio mė
nesio gale prirašius palūkanas, dabar 
pats geriausias laikas santaupas per
kelti į “Litą”. Darantiems savo pini
gais apyvartą, einamas sąskaitas ge
riausia atidaryti “Lite”. Už jas “Litas” 
moka 4%, kuriuos skaičiuoja kas mė
nesi nuo mažiausios sąskaitoje buvu
sios sumos ir duoda pilnus čekių pa
tarnavimus. "Titas” grąžina narių iš
rašytus čekius, kuriuos patogu panau
doti prie išlaidų dokumentų. Gyvybės 
apdraudos reikalui indėlių ir einamoje 
sąskaitoje esančios santaupos sumuo
jamos, jeigu iš vienos indėlių sąskai- 
tos nesusidaro $2000. Tokių sąlygų ne
duoda nei bankai, nei jokia kita kredi- 
to unija Montrealyje.

NAUJASIS “LITO” STATUTAS jau 
įteiktas Kvebeko Kredito Unijų Lygai 
aprobuoti. Po to bus Įregistruotas pro
vincijos kooperatyvu departamente.

Pr. R.

Juozas Lukoševičius, Įgaliotinis skolų perdėtos baimės parapija rodo
SESELIŲ NAMŲ sunki piniginė pa

dėtis, daugeliui iki šiol nežinoma, pa- 
aiškėjo iš minėjime pasakytų kalbų. 
Montrealiečiai perdaug lengvai šiuos 
gražius namus gavo. Didesnė dalis lė
šų buvusi duota iš kongregacijos cent-

E. ir St. Kėkštai persikėlė į 
naują puošnų namą — kelių te
rasų rezidenciją. Ta proga šei
mos draugai jiems suruošė neti
kėtą “užpuolimą”. P. Kėkštų duk
relė Nijolė yra pagarsėjusi “Auš
ros” klubo plaukikė.

Mylimam Tėveliui mirus Lietuvoje, 
p. ELENĄ KERBERIENĘ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia —
Antanas Kesiunas ir mama, 
O. J. Stonkai

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBE 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos <cLite” Nr. D-752

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS eų it A ęn 
savo Kredito Kooperatyve Lf f MO

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 šėrus — 4,5%. 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. Sv. 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.




