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Mokyklas baigiant
Gegužės mėn. įpusėjus, viena po kitos užsiveria mokyklų du

rys, pertraukdamos studijų darbus vasaros atostogoms. Jau bai
gė mokslo metus daugumas lituanistinių mokyklų Kanadoje, bai
gė šių metų studijas mūsų studentai šio krašto universitetuose, 
greitai baigs gimnazijos ir viešosios pradžios mokyklos. Taigi, 
pats laikas pabraukti brūkšnį po pasibaigusiais mokslo metais 
ir pažiūrėti balanso, — svarbiausia mums rūpimo tautinio ba
lanso.

★ ★ ★ /
Tautiniu atžvilgiu, turint galvoje lituanistines mokyklas, šie 

metai, kaip ir buvusieji, praėjo su dideliu vaikų skaičiumi. Didžių
jų kolonijų mokyklose šis skaičius siekė šimtus. Ir jis, dėkui Die
vui, dar nerodo mažėjimo žymių.

Taigi, jeigu dalyką vertinti tik skaičiais, vaizdas geras. Deja, 
tai dar nėra viskas. Antroji medalio pusė, vaikų lituanistinis ži
nojimas, jau kelia rūpestį. Metai iš metų, ir tai kartojasi tikslin
gai, vaikai ateina į lituanistines mokyklas su vis mažesniu savo
sios kalbos mokėjimu. Tokiai būklei esant, mokykla yra privers
ta sugaišti daug laiko darbui, kuris jai tiesioginiai nevisai priklau
so — mokyti vaikus lietuviškai kalbėti. Tai yra ne tiek mokyklos, 
kiek šeimos pareiga. Turėdama dalinai dirbti šeimos darbą kalbos 
srityje, mokykla vis mažiau bepajėgia išeiti nustatytą programą. 
Švietimo vadovai, tai matydami, ima programas karpyti. Ir taip 
— visa mūsų lituanistinio švietimo sistema akademiniu atžvilgiu 
palengva smunka.

šis mūsų švietimo trūkumas, tiesa, praėjusiais mokslo me
tais bandytas' taisyti, nukreipiant adatą ten, kur jos reikia — Į 
lietuvišką šeimą. Vykdant Kultūros Kongreso rezoliuciją, pereitą 
rudenį KLB tarybos suvažiavimas turėjo simpoziumą šeimos te
ma, greit po to Toronto ateitininkai suruošė šeimos teismą, kurio 
atgarsiai matėsi net iš Lietuvos ateinančioje spaudoje. JAV L. 
B-nės apygardų suvažiavimuose toji tema taip pat nagrinėta, laik
raščiai pradėjo skirti šeimai daugiau vietos, įsivesdami net spe
cialius skyrius (“TŽ”), pedagogai ėmė važinėti su tos temos pa
skaitomis. Visa tai — gera pradžia, deja, gal tik pradžios pradžia. 
Tą akciją pajuto tik šeimos, kurios ir šiaip jau yra lietuviškos, 
kurios ir pačios tą lietuviškąją pareigą pakankamai atlieka. Labai 
mažai visa tai tepalietė šeimas, kurioms daugiausia jos reikia — 
jaunas šeimas. Ne dėl to, kad jaunos šeimos yra lietuvybei jau 
kurčios. Gal greičiausia dėl to, kad senesniosios kartos liet, peda
gogai dar nesurado tinkamo kelio į jaunas šeimas prabilti. Tą ke
lią surasti bus naujųjų mokslo metų uždavinys.
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Kita jau mums nuo seno rūpima problema yra liet, mokyto
jų trūkumas. Prieš keletą metų toji problema buvo pasidariusi 
beveik desperatiška. Laimei, ji palengva sprendžiasi gerąja kryp
timi — įtraukiant į darbą jaunas pajėgas, netgi jaunimą, gimusį 
jau Vokietijoje. t

Žinoma, toks problemos sprendimas atneša ir savo kompli
kacijas. Jaunimas turi daug gerų norų, nemaža jo dalis turi ir tin
kamą pasiruošimą, bet jam trūksta lituanistinių akademinių žinių. 
Bandyta tą spragą užkišti trumpalaikiais lituanistiniais kursais. 
Deja, šis kėlias didelių rezultatų nedavė — atsitiko panašiai, kaip 
su šeima, — kursuose mažiausia buvo tų, kam jie ruošti — jau
niausių mokytojų. Dar vienas pavyzdys, kad naujiesiems mokslo 
metams ir šioje srityje reikia imtis kokių nors naujų priemonių.

* * *
Mokyklų durims užsidarius, lituanistinio švietimo rūpesčiai 

nepasibaigė. Tam tikra prasme jie dar netgi padidėjo, nes iškilo 
klausimas, kaip geriau sutvarkyti moksleivijos atostogas, kad jų 
metu jaunieji ir pailsėtų, ir neišdykautų, o lituanistinėje srityje 
bent nenustotų to, ką žiemą įsigijo. Tėvų, globėjų, mokytojų ir 
visų geros valios lietuvių akys dabar nukrypsta Į vasaros lituanis
tinę mokyklą — stovyklą. Stovyklų vispusiškas pasisekimas yra 
dabar visų rūpestis. A. R.

Lituanistinės mokyklos Toronte, šiuo metu didžiausios laisvame pasaulyje, užuomazga 1931-36 m. 
Viduryje sėdi mokyt. St. Balčiūnas.

Savaitės įvykiai

Kraujas Vietnamo džiunglėse
Saigono uoste ilsisi komunistų 

partizanų paskandintas II D. ka
ro miniatiūrinis amerikiečių lėk
tuvnešis “Card”. Amerikos visuo
menę sukrėtė aviacijos kap. Ed
win Gerald Shank, žuvusio P. 
Vietnamo džiunglėse, žmonai ra
šyti laiškai, kuriuos paskelbė 
“Life” ir “US News & World Re
port” žurnalai. Šie kartūs žodžiai 
iš anapus privertė prez. L. John
son dar kartą pasiųsti gynybos 
sekr. McNamara į P. Vietnamą 
“susipažinti” su susidariusia situ
acija. Tai yra grynai diplomatinis 
ėjimas, nes juk McNamara jau ne 
kartą svečiavosi P. Vietname ir 
lig šįol, deja, jokių reikšminges-’ 
nių išvadų nesugebėjo padaryti. 
Šia proga pravartu prisiminti žu
vusio kap. Shank pastabą: “Mc
Namara po prez. Johnsono yra 
galingiausias žmogus JAV. Ta
čiau karinių sugebėjimu atžvilgiu 
jis užima pačią paskutinę vie-

VYT. KASTYTIS

Kas naujo Kanadoje?
Kanadą vizituos šią vasarą 

įvairių valstybių galvos. Birže
lio 1 d. atvyksta Airijos prezi
dentas Eamon de Valera, Vak. 
Vokietijos kancleris Ludwig Er
hard atvyksta 3 dienom birželio 
9. Jungt. Tautų gen. sekretorius 
U Thant lankysis Otavoje gegu
žės 25-26 d. Rudenį, spalio 6-12 
d. atvyksta karalienė Elzbieta. 
Ji lankysis Kvebeko provincijo
je ir Charlottetown, kur vyks 
Kanados šimtmečio iškilmės.

NDP, vienintelė socialistinė 
partija š. Amerikoje, Kana

doje suvaidinusi gana didelį 
vaidmenį, praranda savo popu
liarumą. Pakeitus vardą iš CCF 
į “New Democratic Party” buvo 
manoma, kad prisidės visos dar
bininkų unijos. Dabar, pralaimė
jus provincinius rinkimus Sas- 
kačevane, partijos padėtis dar 
pablogėjo. Išskyrus užsienio po
litiką, kur jie nori laikytis griež
to neutralumo, vidaus politiko
je partija turi daug gerų pusių, 
visiškai skirtingų nuo liberalų 
ir konservatorių.

Bedarbių skaičius šiuo metu 
yra mažiausias nuo 1957 metų. 
Balandžio mėn. visoje Kanadoje 
buvo 403.000 bedarbių, arba 6% 
visos darbo jėgos. Ontario pro
vincijoje yra 3,6% bedarbių, ta
čiau Atlanto provincijose padė
tis yra blogesnė, kur 12% visos 
darbo jėgos gyvena iš pašalpų.

32 valandų darbo savaitė pra- 
matoma netolimoje ateityje. Ka
nada toje srityje pralenks net 
JAV. Foto graviruotojų unija

Toronte jau pasirašė sutartį su 
didžiausia spaustuve “Murray 
Printing”, pagal kurią valandos 
bus reguliariai mažinamos ir 
1967 m. reikės dirbti tik 32 vai. 
savaitėje, arba 41/2 dienos. At
lyginimas, žinoma, nemažės, bet 
didės.

Du rusų laivo jūrininkai iššo
ko iš laivo, kuris buvo "sustojęs 
gana dideliame atstume nuo Ha
lifax© uosto ir bandė plaukti i 
krantą. Tačiau jo jie nepasiekė 
ir Raitoji Policija — RCMP — 
mano, kad jie nuskendo. Lavo
nai nesurasti.

Reformuojant Kanados ka
riuomenę daugumas kariškių, 

peržengę 40 m. amžių, bus pa
leisti į pensiją. Jiems bus suda
romos lengvatos gauti darbą 
kur nors kitur. Visi kariuome
nės daliniai sujungiami po viena 
vadovybe ir visa karinių pajėgų 
struktūra perreformuojama.

Knygų skolintojai, atrodo, yra 
vienodi visame pasaulyje. Visur 
bėda su grąžinimu. Toronto 
centrinė biblioteka praėjusiais 
metais iš negrąžinančių laiku 
surinko $66.000. Negana to, 
prieš porą savaičių biblioteka 
pradėjo nekreipiančius dėmesio 
j paraginimus traukti teismo at
sakomybėn. Vienas pilietis, ne
grąžinęs knygų nuo rugsėjo 
mėn., nubaustas $20 bauda.

Užsienių reik. min. Paul Mar
tin pareiškė, kad Kanada gal

voja pripažinti komunistinę Ki
niją ir užmegzti su ja diploma
tinius ryšius.

jis užima pačią paskutinę 
tą ...”

Pasenę lėktuvai žudo 
lakūnus

Amerikiečių aviacijos branduo
lį P. Vietname sudaro apie 15 II 
D. karo kilmės pasenusių lėktuvų 
— tai B-26 bombonešiai ir T-28 
mokomieji, kurie dabar atlieka 
naikintuvų užduoti. Jau šešios 
B-26 Įgulos žuvo vien tik dėlto, 
kad šiems II D. karo senukams 
paukščiams skridimo metu lūžo 
sparnai. Kap. Shank žuvo pana
šiose aplinkybėse: atakuojant 
partizanų pozicijas, jo T-28 spar-

nas taip pat atsiskyrė nuo lėktu
vo liemens. Taigi, jo skundas, j 
kad JAV yra užmiršusios P. Viet
name kovojančius savo sūnus, 
Įgauna racijos. Augštesnio laips
nio karininkai stebisi, kodėl vis 
daugiau ir daugiau prarandama; 
lėktuvų. Kap. Shank toms štabo 
žiurkėms primena liūdną faktą, ! 
kad komunistų partizanai į kovą 
meta vis modernesnius priešlėk
tuvinius ginklus. Nuostolius, ži
noma, būtų galima sumažinti, jei
gu amerikiečiai lakūnai gautų 
turbininius lėktuvus. Greitis yra 
didžiausias priešlėktuvinių pa
trankų priešas.

Sutarties raidžių besilaikant
Šiaurės Vietnamas seniai yra 

sulaužęs prieš eilę metu Ženevoje 
pasirašytą sutarti. Tai liudija jo 
pastangomis P. Vietnamo terito- 
•ijoje vykstantis partizaninis ka
ras, nes juk vadovybę ir visą ka
rinį aprūpinimą partizanai gauna 
iš Š. Vietnamo. Tačiau amerikie
čiai lig šiol laikosi sutarties rai
džių. Pagal šią sutarti, į Vietna
mą negalima įvežti naujų ginklų; 
leidžiama tik pakeisti susidėvėju
sius. Štai kodėl džiunglėse žūs- 
tantieji amerikiečių lakūnai nesu
laukia turbininių lėktuvų. Sutar
ties paragrafų raidė JAV yra 
brangesnė už jos sūnų gyvybes. 
Į P. Vietnamą tebeplaukia II D. 
karo kilmės bombos, kurioms už-

Torontas atsisakė nuo vėliavos 
su Britanijos ženklais

taisyti trūksta specialistų ir ins
trukcijų knygučių, šiais laikais 
kariai yra apmokyti aptarnauti 
atomines bombas. Nė sapne nie
kas nesapnavo, kad teks terliotis 
su II D. karo amunicijos liku
čiais.

Kraujas, nuovargis, apatija
Seriją savo korespondento re

portažų iš P. Vietnamo pateikia 
Hamburge išeinantis vokiečių 
žurnalas “Stern”. Jie skiriasi nuo 
amerikiečių korespondentų pra
nešimų, nes juose kalbama apie 
vis didėjanti nuovargi vietnamie
čių veiduose ir netgi .neapykantą 
amerikiečiams vietnamiečių šir
dyse. Jau 15 metų P. Vietnamas 
neša karo naštą. Pradžioje buvo 
kariauta su prancūzais dėl nepri
klausomybės, o vėliau ramybę 
sudrumstė partizaninės kovos. 
Šiandien eilinis P. Vietnamo pi
lietis, “Stern” nuomone, nori tik 
vieno dalyko — taikos. Jam ne
svarbu, ar taika bus pasiekta P. 
Vietnamo neutralizavimu, ar 
abiejų Vietnamu sujungimu. 
Ypač kenčia ūkininkai, kurių kai
mai eina iš rankų į rankas: naktį 
juos valdo partizanai, o dieną 
užima vyriausybės kariuomenė. 
Ir vieni, ir kiti nevengia teroro, 
represijų, keršto.

Prezidentą Diem nuvertę ge
nerolai, suprasdami krašto nuo
taikas, buvo rimtai pradėję gal
voti apie P. Vietnamo neutraliza
vimą. Dėl to ir buvo pravestas 
antrasis sukilimas, vyriausybės 
vadžias atidavęs karingesnių po
linkių gen. Khanh. JAV nenori

(Nukelta Į 3 psl.)

KUBOS EGZILAI PRADEDA NAUJĄ INVAZIJOS KOVŲ 
ETAPĄ. Pereitą savaitę jie išsikėlė rytinėje Kuboje ir sunai
kino dideles cukraus dirbtuves. Jie taip pat buvo užvaldę uos
tą, kurį savo rankose išlaikė tris valandas. Egzilai pastebi, kad 
tuo pradedamos naujos kovos prieš Castro. Pats Castro pripa
žino, kad buvo sunaikinta 15 milijonų svarų cukraus. Ameri
kos ^raugai visdėlto šelpia Castro: Anglija jau pardavė 450 
autobusų ir rengiasi parduoti dar 500 vienetų. Naujas pirkinys 
kainuos 14 milijonų dol. Prancūzija pardavė 20 garvežių už 4 
milijonus dol. O kiek dar Kuba gauna paramos iš Rusijos ir 
jos satelitų? <
Amerikos kongresmanai res
publikonai smarkiai puolė pre

zidento žmoną, kuri nesuteikia vi
sų geresnio gyvenimo aplinkybių 
jos ūkyje dirbantiems žmonėms. 
“Kova su neturtu turi prasidėti 
nuo čia — sako kongresmanai.

Stockholmo teismas nagrinėjo 
rusų šnipo pulkininko Wenner- 

stroeni bylą, kurioje jis prisipa
žino šnipinėjęs rusų naudai 15 
metų. Sprendimas bus paskelbtas 
birželio 12 d. Manoma, kad jis 
bus nuteistas kalėjimu ligi gyvos 
galvos—augščiausia bausme Šve
dijoj.

Brazilijoje areštuotas čekų at
stovybės (rusų pavedimu) ant

rasis sekretorius už šnipinėjimą. 
Sugautas vietoje, perduodant ki
tam agentui $1.800 už dokumen
tus. Žinoma, jis bus paleistas ir 
išsiųstas iš krašto. Tai rusų dip
lomatų kasdieninė “veikla”*.

Anglijoj konservatoriai dar lai
kosi: iš 4 perrinkimo i parla

mentą vietų 3 išsilaikė, prarado 
tik vieną. Buvo manoma, kad jie 
praras daugiau./^ < ~

Rusijos Mikojanas dviem savai
tėm atvyko i Japoniją prekybos 
sustiprinimo reikalais. Manoma, 
kad jis nori sukliudyti augančius 
prekybos santykius tarp Japoni
jos ir raudonosios Kinijos. Rusi
ja pradėjo kreipti dideli dėmesį 
ir aktyvumą kovoje su Kinija. Ta 
pačia proga Mikojanas pakartojo 
rusų pasiryžimą gelbėti savo 
“draugą” Castro, jei jis bus Ame
rikos užpultas. Be to, jis pažadėjo 
pagalbą kitam “draugui” — In
donezijos prezidentui Sukamo 
kovoje su Malezija, kurią jis pa
siryžęs sunaikinti. Tai vis “tai
kos”. ir “nusiginklavimo” pasi
ryžimai.

Rytų Berlyne vyko vokiečių 
jaunimo sąskrydis. Iš lauktų

20.000 asmenų, iš Vakarų Vokie
tijos atsilankė vos keliolika ir tie 
patys pasisakė pirmoj eilėj esą 
vokiečiai. Sąskrydi atidarė pats 
Ulbrichtas, apsistatęs labai su
stiprintam kariuomenės pajėgom, 
kurios patruliavo gatvėse ir buvo 
išstatę sustiprintas sargybas gat
vių kampuose.

Buvusiam Amerikos preziden
tui Trumanui sukako 80 metų. 

Vis dar judrus ir paslankus seka 
visą politiką. Savo laiku jis atliko 
visą eilę labai reikšmingų Įvykių: 
pirmas numetė atomo bombą ant 
Japonijos; sulaikė bolševikais oro 
tiltu Berlyne; drąsiai pasiprieši
no kai bolševikai užpuolė pietinę 
Korėjos dalį.

Komunistinė šiaurės Korėja 
paleido du Amerikos lakūnus, 

kurie buvo laikomi nuo pereitų 
metų gegužės mėn., kada jie bu
vo pašauti virš Korėjos.

Chruščiovas su Egipto “stip
riuoju vyru” Nasseriu paleido 

Aswan užtvanką Į darbą, paspaus
dami mygtuką ir tuo susprog
dindami paskutinę kliūti. Kalbė
damas Egipte, Nikita ragino 
Ameriką ir Angliją iškelti savo 
kariuomenes iš Adeno, Kipro ir 
Libijos. Taip pat pareiškė savo 
solidarumą arabų ginče su žydų 
valstybe dėl Jordano upės van
dens nukreipimo.

Raudonoji Kinija pamažu kelia 
savo “bambuko uždangą”, norė
dama daugiau Įsigyti svetimos va
liutos ir pradeda gerinti sąlygas 
kitų valstybių turistams.

Mirė preL 
K. Šaulys

Gegužės 9 d. Šveicarijoje mi
rė Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataras prel. K. šaulys, 
sulaukęs 92 m. amžiaus. Savo 
ilgo ir darbštaus gyvenimo bė
gyje Velionis pasižymėjo kaip 
giliai išsilavinęs teisininkas ir 
eilės veikalų autorius. Akty
viai reiškėsi politiniame ir vi
suomeniniame gyvenime. Dės
tė bažnytinę teisę Kauno kuni
gų seminarijoje, o vėliau Vy
tauto D. univ-te. Dirbo Kauno 
arkivyskupijos kurijoje, ilgą 
laiką eidamas ir generalvikaro 
pareigas. Nuo 1944 metų gy
veno Lugano mieste Šveicari
joje-

Naujųjų, daug milijonų kašta
vusių, Toronto savivaldybės rū
mų statyba jau yra tiek pažengu
si, kad į pirmuosius augštus jau 
pradėjo kraustytis miesto įstai
gos. Planuojamas “mažasis” rū
mų atidarymas, nes “didžiajam” 
Įvykiui, kuris bus dar tik po po
ros metų, ruošiamasi kviesti kuri 
nors labai žymų asmenį, gal net 
pačią karalienę.* Ta proga miesto 
tėvams jau dabar tenka išspręsti 
labai opų klausimą — kokia vė
liava plevėsuos virš naujųjų rū
mų, kurie bus Toronto pasididžia
vimas.

Kaip žinome, Kanados vėliavos 
klausimas yra gana painus. Ang
liškoji Kanada yra daugumoje pa
tenkinta esama vėliava — raudo
na, su Britanijos ženklais. Pran
cūziškoji Kanada ta vėliava nepa
tenkinta. Naujųjų kanadiečių 
nuomonė dar nėra pakankamai 
išryškėjusi. Kanados min. pirm, 
yra už vėliavos keitimą ir net yra 
pasiūlęs savo projektą, be britiš
kųjų ženklų. Konservatoriai tam 
priešinasi.

Nenuostabu, kad Toronto mies
to tėvai buvo patekę i akligatvi. 
Pirmiausia, tas klausimas buvo

sprendžiamas miesto kontrolierių 
posėdyje, čia senosios vėliavos 
gynėju buvo Lamportas, moty
vuodamas, kad už šią vėliavą mi
rė šimtai kanadiečių kovos lauke. 
Jam labai efektyviai klausimą gi
nant, kontrolieriai priėmė nuta
rimą, kad virš naujųjų rūmų tu
ri plevėsuoti senoji vėliava.

Po to klausimas atėjo i miesto 
seimeli, kuris ir yra pagrindinis 
reikalų sprendėjas. Po labai 
triukšmingo kelių valandų posė
džio, kokio jau seniai nebuvo 
miesto tėvų tarpe, nedidele bal
sų persvara kontrolierių pasiūly
mas buvo atmestas, tuo išreiš
kiant oficialią Toronto nuomonę, 
pasisakančią už kitokią vėliavą. 
Torontiškiams gali būti Įdomu, 
kas balsavo už ką. Kaip paduoda 
Toronto dienraštis “Star”, už se
nąją vėliavą balsavo: kontrolie
riai Lamport, Orliffe, Dennison, 
seniūnai — Grayson, Hodgins, 
Wardle, Sigworth, Helen John
son, ir Davidson. Prieš balsavo 
— burmistras Givens, kontr. Ar
cher ir seniūnai — Brown. Birch
ard, Tidy, Ostrander, Clifton, 
Beavis. Piccinninni, M. Temple. 
M. Robinson, Ben, Rotenberg.

Šių metų Toronto lit. mokyklos mokytojai. Sėdi iš kairės: P. Urbonienė, kun. J. Staškevičius, J. And
rulis (vedėjas), Tėvas Placidas, OFM (mokyklos tarybos pirm.), A. Kuolienė, sės. M. Paulė, S. Uui- 
mienė; stovi: V. Teseckas, P. Jurėnas, P. Besasparis, M. Gudaitienė. I. Adomavičienė, sės. M. Vikto
rija, J. Jankaitis, V. Anskytė, E. Mardosienė, V. Staškevičiūtė, Z. Didžbalienė, A. Bušinskaitė, V. 
Tamulaitytė. Nuotraukoje trūksta — sės. M. Loretos, sės. M. Celinos ir R. Žilinskienės.

Nuotrauka St. Dabkaus
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pagal dabartinį mokslininkų aiš
kinimą. Jis sako, kad kaikurie 
įstatymai esą daugiau įsišakni
ję senovės papročiuose nei Die
viškame Apreiškime ir todėl 
keistini. Jis net randąs kaiku- 
riuos draudimus prieštaraujan
čius sau, pvz., draudimą šešta
dieniais naudotis moderniomis 
kalbėjimo priemonėmis fkaip 
mikrofonas, radijas, televizija, 
nes jų operuotojai laužą Dievo 
įsakytą poilsį. Kitaip sakant, jo 
teorijos susikerta su iki šiol lai
kytomis žydų pagrindinėmis ti
kėjimo tiesomis.

* Kard. F. Spellman buvo pa
gerbtas savo 75-to gimtadienio 
ir 25 m. arkivyskupavimo pro
ga Niujorke. Jis atnašavo Mišias 
šv. Patriko katedroje, o vėliau 
sekė vaišės, kuriose dalyvavo 52 
vyskupai ir arkivyskupai, 2500 
vienuolių, virš 100 karo kapelio
nų, apaštališkasis delegatas 

lietinės Jygybės* teisių klausi- Amerikai arkiv. E. Vaganozzi, 
mas. Prez. Johnson sekančią ir kard. P. Marella, specialus Šv. 
dieną pasikvietė 177 dvasinin- Tėvo legatas, 
kus ir pasauliečius, dalyvavu
sius tame susirinkime, pažadė
damas, kad šis klausimas tikrai 
taps įstatymu, nors tai įvykdyti 
jam truktų ir visą vasarą. Ta
čiau užbaigdamas pridūrė, jog 
galutinai “moralinis nusistaty
mas, o ne įstatymo įvedimas už
baigs diskriminacija ir rasinį 
pyktį”.

* Amerikos žydų komitetas 
išleido tris metus ruoštą studi
ją, skatinančią katalikus išimti 
iš savo vadovėlių neigiamus 
bruožus ir iškraipymus žydų ir 
protestantų atžvilgiu. Ši studija 
buvo parašyta bendradarbiau
jant su St. Louis Tėvų jėzuitų , 
vedamu universitetu ir susideda 
iš 3 dizertacijų doktorato laips
niui. kurias parašė 3 katalikės 
seselės: Rose Albert iš Madison, 
Wis.,, Rita Mudd iš Helena, 
Mont., ir Mary Linus Gleason iš 
Dodge City, Kans. Rašymą pri
žiūrėjo Tėv. Trafford P. Mahar, 
SJ, to un-to švietimo skyriaus di
rektorius. Šis leidinėlis bus da
linamas su visais katalikų mo
kyklos vadovėliais, tokiu būdu

- atitaisant vadovėliuose esančius 
netikslumus.

* Anglijos žydų tarpe iškilo 
ginčas tarp rabino Jacobs ir 
Anglijos vyriausiojo rabino dr. 
Israel Brodie. Dr. Jacobs teigia 
jog Pentateucnas (t.y. 5 pirmo
sios Sen. Testamento knygos), 
kurio įstatymais žydai vadovau
jasi, turėtų būti suprantamas

* Amerikos Teisingumo Ko
mitetas svarsto pasiūlymą pa
keisti įstatymą ir vėl įvesti vald. 
mokyklose maldas bei šv. Raš
to skaitymą, šiuo metu kongreso 
nariai yra apipilti laiškais už ir 
prieš šio įstatymo pakeitimą. 
Anot vieno respublikono komi
teto nario, šis įstatymas praeis 
per kongresą puikiausiai, nes 
nei vienas kongreso narys neno
rės savo rinkėjams pasirodyti 
nusistatęs prieš religiją. Tačiau 
per senatą nepraeisiąs, o jei ir 
praeitų tai tik ne šiais metais, 
nes jie* ir taip užkrauti įvairiais 
neatidėliojamais darbais.

* Už rasinę lygybę tarptikybi- 
niame susirinkime, kurį rengė 
katalikai, žydai ir protestantai - 
Georgetown universitete, daly
vavo apie 4000 dvasininkų ir pa
sauliečių. Jie nutarė kreiptis į 
senatą reikalaudami, kad kuo 
greičiausiai būtų pravestas pi- 

Vilniečiu suvažiavimas 1™ i ratai, kurie įvertino saugias įlan- matosi įmonių griuvėsiai, kur ka-|, c]pnfI1Vpo įvairiuc kanalus 
daise buvo perdirbamos ęukra- ;_as’ J!;a c a
čvpndrpc tč crvvniin erai nedelsdami įsirengė savo ba-

Vilniaus Krašto Lietuvių Są-Į reikšmingas Sąjungos gyvenime, 
jungos centro valdyba praneša,! Suvažiavimas viešas, tad kviečia- 
kad Sąjungos JAV ir Kanados' mi ir svečiai.
kraštų trečiasis visuotinis skyrių 
atstovų suvažiavimas Įvyks š.m. 
gegužės 30 d. Lietuvių Namuose 
Detroite (Detroit Lithuanian 
Home,- 3009 Tillman St., Detroit, 
Mich. 48216). Suvažiavimo atida
rymas 9 vai. ryto'. Darbotvarkėje 
svarstomi Sąjungos organizaci
niai ir svarbūs, Vilniaus kraštą 
liečią, klausimai. Su darbotvar
kės projektu visi JAV ir Kanados 
skyriai supažindinti iš anksto. 
Gausūs skyrių atsiliepimai rodo, 
kad suvažiavimas bus gausus ir

ALBION MOTORS
Tel. Bolton 857-1030R.R. 3, Bolton, Ont.

Lietuviška CHEVROLET, OLSMOBILE automobilių atstovybė ALBION MOTORS LTD. yra prie 50 plento,Lietuviška CHEVROLET, OLSMOBILE automobilių atstovybė ALBION MOTORS LTD. yra pne 50 plento, 7 
mylios i šiaurę nuo 7 plento, į pietus nuo Bolton miestelio. Dėl didelio parduodamų autovežimių kiekio ir 
mažesniu išlaikymo išlaidu priemiestyje mes galime jums pasiūlyti dideles nuolaidas kainoje perkant naują au-
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tomobili. Apsilankykite arba paskambinkite klausdami Joe, John ar Jerry. 
Parodomasis kambarys atidarytas kasdien 9—9 v.v. Taip pat mes turime 
gerą pasirinkimą O.K. naudotų, apynauju modelių automobiliu ir sunk
vežimių.

NEAUGŠTŲ PALŪKANŲ GMAC FINANSAVIMAS 
SUTVARKOMAS VIETOJE.

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

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:

* Mons. Gremillion, pirmasis 
katalikų kunigas, kalbėjęs Pa
saulinės Bažnyčių Tarybos JAV 
konferencijai, pareiškė, kad P. 
Amerikos vyskupai naikina isto
riškus ryšius, siejančius juos tik 
su turtingųjų klase, ir telkia vi
są jėgą socialiniam perversmui. 
Mons. Gremillion, Katalikų Sa
višalpos P. Amerikoje ekono
miško vystymosi direktorius 
tvirtino, jog būtų klaida sociali
nę revoliuciją P. Amerikoje su
tapatinti su komunizmu. Jis pa
citavo vysk. Manuel Larrain (P. 
Amerikos 650 vyskupų vado) 
laišką, kuriainfe aiškiai pabrėžia
ma, kad socialinė revoliucija nė
ra komunistų sąmokslas, o tik 
prispaustosios varguomenės at
siliepimas. Jis pareiškė, jog P. 
Amerikoje ir kitur, ypač pasku
tiniųjų 5 metų laikotarpyje, Baž
nyčia šiuos sąjūdžius remia ir 
jos daugiau nebebus galima su
tapatinti su aristokratija ir vieš
pataujančiųjų klase. Vyskupai, 
kunigai ir pasauliečiai vadai da
bar esą tapę “nauju raugu” in
stitucinėms reformoms. Brazili
joje šiuo metu kaip tik garsėja 
“Neturtingųjų Bažnyčia”, ku
rios vienas iš vadų yra arkiv. H. 
Camara, Brazilijos vyskupų ta
rybos sekretorius, ši grupė įieš
ko praktiškų būdų pagelbėti be
turčiams. “šis sąjūdis — tai ne 
paskirų kunigų darbas, o visos 
Bažnyčios nuotaika, — pareiškė 
mons. Gremillion.

Kun. J. Staškevičius

Suvažiavimo dienos vakare 
7.30 vai. atstovai ir svečiai turės 
puikią kultūrinę pramogą, tai Šv. 
Antano parapijos choro, vadovau
jamo muz. Alberto Mateikos, 
koncertas. Koncerto programos 
dalis specialiai paruošta suvažia
vimo pagerbimui.

Visais suvažiavimą liečiančiais 
reikalais kreiptis į centro valdy
bos pirmininką Kazį Veikutį, 
8685 Bessemore St., Detroit, 
Mich. 48213. Tel. WA 4-6469.

VKLS centro valdyba

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

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

Kritiko jieškojimai
Kai neįprastai ilgus svarstymus 

baigiu, ne vienas gal paklaus: ko
kia jų prasmė? Sis klausimas sie
jasi su kitu. Ko siekia visuomeni
nės, politinės ir kultūrinės veik
los kritika?

Etimologiškai kritika, graikiš
kai crites, reiškia teisti ir teisė- 

kia kritikos prasmė mums nepri
imtina, kaip ir Renesanso tarps
nyje autoriui ar veikėjui pastabų 
perteikimas.

Kritika yra daugiašakė. Jos 
priedangoje smūgis dažnai nu
kreipiamas pažeisti priešininką. 
Pajėgios ir teisingos kritikos 
dingstimi mūsuose iškilo nuosmu
kio smerkėjai, tačiau, eilei metų 
praslinkus, kuo mažiausia prisi
dėjo jam pašalinti. Jei mūsojo 
nuosmukio smerkėjai būtų pastu
dijavę kritikos teoretiko William 
Righter veikalą “Logic and Criti
cism”, nebūtų išdrįsę šauti į tuš
tumą.

W. Righter teigia,-kad kritikos 
esminis uždavinys ne galutinė iš
vada: pasmerkimas ar iškėlimas, 
bet jieškojimas ir pagrindimas.

Visuomeninės, politinės ir kul
tūrinės veiklos vertinimas žymiai 
sudėtingesnis ir painesnis už lite
ratūros ar meno kūrinių aptari
mą. Gyvenimas yra nuolat kin
tanti srovė, kai tuo tarpu kūri
niai yra užbaigti. Jei veiklos bū
dai yra pergalvoti, jei jie nuosek
liai rikiuojami į planą, dar nesa
me tikri, kad vairuotojai užsimo
jimuose ištesės. Mūsų mažame iš
eivijos pasaulyje visose veiklos 
srityse, deja, nematyti užsimoji
mo siekti visuotinumo ir veiklos 
planingumo.

Praeities atplaišos
Tremtis mus išblaškė svetimo

se pakelėse. Mūsų idealai vieno
ki, šūkiai dažnai tušti, nes pasi
metame veikloje. Iki šio meto 
mes nerandame tikrojo sąsiejo

Gal tik su Pietų jūros salynais 
galėtų varžytis Karibų jūroje il
gu rėžiu išsitiesusios salos ir sa
lelės, vadinamos V. Indija. Sa
vo puikia geografine padėtimi, 
švelniu klimatu ir romantine is
torija tos salos gal praneša visas 
kitas, turistų mėgiamas vietoves.

Vakarų Indiją atrado Kolum
bas, savo pirmoje kelionėje išli
pęs Į San Salvadoro salą. Dar to
je pačioje kelionėje jis užtiko 
Haiti, o paskutiniose keturiose 
atradimų kelionėse jis žinojo be
veik vjsas Karibų jūros salas, ne
išskiriant Kubos, Puerto Rico ir 
mažesniu salų.

Pakilęs iš Puerto Rico, nedide
lis lėktuvas nusileido St. Thomas 
salos aerodrome, kuris randasi
Amerikos Virgin salų sostinės nas ir galų gale sala atiteko da- rimui jo pakanka. Vieną dieną vi- 
Charlotte Amalie pašonėje, ne- nams. Pastariesiems valdant, sa-1sa* buvome be vandens. Gerai 
mažų kalvų papėdėje. Miestą ga- la tapo viena turtingiausių V. In-įkąd turėjome alaus ir vaisvande-
lima pasiekti taksiu arba autobu- dijoje — iš jos uostų slinko lai- 
su. St. Thomas ir šalia gulinčios vai, pakrauti cukrumi ir romu. 
St. John ir St. Croix salos įdo
mios tuo, kad tai buvo vienintelės

Dabar sala priklauso JAV. ir salelių, tiek pat sąsiaurių nuo 
, Kaimyninėje- St. John saloje keliu šimtu pėdu iki keliasdešimt 

skandinavų kolonijos Ąmenkoj_e. aarga.^ Nebereikalo Ko.
M<xiichineel —mirties obuoliu, i j • atradus navadino

•karui, salas iš Danijos nupirko kuriuos pirmieji paragavo Ko-iį“ OnceJVirines*(11 000 mer- 
JAV. Tai buvo nepigus pirkinys, I lumbo jūrininkai ir vos nepamišo į* * . į, Kol“® bo ias aDtiko Di. 

nes akras atsiėjo apie $300, kai iš skausmo. Beveik visose salose: ;vortinn3canJL iifn.
perkant Aliaską uz akrą buvo mo- i 
keta vos 2 centai. d

Charlotte Amalie yra didžiau- švendrės. Iš gyvulių gal populia- 
sias miestas Virgin, Windward ir riausios yra ožkos, toliau asilai, 
Leeward salų tarpe. Kas pirmiau- kiaulės ir karvės. Taip pat ir viš- 
sia krinta į akis, tai judėjimas tų nemažai matosi kapstančių 
laikantis kairės. Matosi nemažai 
skandinaviškos statybos senų pa
statų, jų tarpe ir senas danų for
tas. Kaip ir visur, baltųjų gyve
nami namai atrodo gražūs, šva
rūs, dažniausiai kalnų papėdėje 
išdėstyti, tuo tarpu spalvotieji gy
vena susigrūdę, dažnai apgriuvu
siose ir senai nedažytose lūšnose. 
Gatvės irgi švarumu nepasižymi.

Bet klimatas puikus! šilta, ne
drėgna, dieną ir naktį pastoviai 
pučia beveik vienodo stiprumo 
palaimintas pietryčių pasatas.

1917 m., dar tebevykstant I D.

tarp praeities ir mūsų išsvajotos aplenkti lietuvių gyvenamą plotą, 
ateities. Ilgai užtruko įsitikinti,! Nuo Vislos lietuviai buvo pastū- 
kad vakariečių tikslai nesutampa I mėti tik XI a. Per 300 metų lie
su mūsiškiais. Ir šiuo metu mes tuvių tauta, lyg uola atlaikė mil- 
gaudomės svetimųjų gero žodžio, I žiniškus slavų smūgius, kurie nū

nai dar dengiami istorinių ūkanų.
Nemažesnį didvyriškumą paro

dė lietuvių tauta kovose prieš vo
kiečių ordinus, kai buvo atlaikyti 
nepaprasti tarptautinės, gerai 
ginkluotos, vokiečių vadovauja
mos kariuomenės smūgiai.

šie du tarpsniai pareikalavo 
milžiniškos kraujo aukos, tačiau 
lietuvių tautos branduolis ištvė
rė. Jis pakėlė slavų gniuždinimą, 
lenkų ir rusų įsigalėjimą ir atsi
kratė jų kultūros įtakų. Vokie
čiai veik išnaikino prūsus, pasisa
vino jų vardus, bet nepalaužė lie
tuvių branduolio.

Lietuvių tauta laisvės kovų me
tu parodė didvyriškumo atsispir
ti, kai trys didieji kaimynai siekė 
ją pavergti. To meto kovose stojo 
lietuvis neklausdamas ką jis už 
tai gaus.

Ir kai atslinko tamsieji debesys 
iš rytų ir vakarų, lietuvių tauta 
laikėsi kietai. Ji ir šiandieną at-

kai patys, aiškiai nujausdami tiks
lą, nepajėgiame protingai pasi
rinkti priemonių jam įgyvendin
ti. Svetimųjų įtaigojimus laikome 
tikru pinigu. Mūsiškiai idealai 
tampa atitrauktomis sąvokomis, 
nes jau nepajėgiame susieti pra
eities su ateitimi. Tuo atveju daž
nai telieka neveikli dabartis, eg
zistencinė būtis, kurioje suglau
džiami didžiųjų polėkių sparnai. 
Kai išeivijos sparnai apkarpomi, 
išeivija pasmerkta išnykti, nepa
teisinusi savo paskirties ir neat
likus! savo uždavinio.

Rusų spraudimasis į Lietuvą ir 
ganėtinai ilgas jų valdymas dau
gelį kartų lietuvius vertė svetur 
— Vakaruose j ieškoti prieglau
dos. Kur pėdsakai lietuvių, pasi
traukusių į Vakarus po rusų įsi
veržimo 1655 m., trečio jo padali
nimo 1795 m., ar po Napoleono 
žygio į Rusiją 1812 m.? Ką mes 
žinome apie lietuvių ir lenkų pa- 
bėgėlius po 1831 m. sukilimo, kai' l ik didžiuosius smūgius BohnuAcnfAlHi ctAvvlrlncaDrnn_:ldIKU UlUZIUUblUb MHUglUb,jie buvo sutelkti stovyklose Pran
cūzijoje? Kur dingo lietuviai ir jų 
ainiai, įsikūrę Vakaruose po 1863 
m. sukilimo? Ir jie turėjo idealus, 
tačiau neatsiplėšė nuo anuometi
nės dabarties ir sunyko. Mūsų pa
dėtis yra skirtinga. Mūsų eilėse 
yra ne tik kovotojų, bet ir kūrė
jų, kurių kūrybos dalis anksčiau 
ar vėliau pasieks lietuvių tautą. 
Ar tik šiuo vieninteliu būdu mes 
pateisinsime savo būtį svetur?

Didvyrių tauta
Reta kita tauta gali prilygti lie

tuvių ištvermei gintis ir net di
džiausiose sutemose pakelti 
gniuždančius smūgius. Jau bron
zos laikais lietuviai buvo apgyve
nę plotus tarp Vislos ir Daugu
vos. Anuo metu slavų kiltys nuo 
Elbės brovėsi į pietryčius. Jos 
nugalėjo daug kliūčių, bet turėjo |

Karibų* juroje
Tad dauguma namų neturi stiklų [ biliai, bet jais daugumoje naudo-

i I rVl 1 AfA Ai A V ir 1 1 i iv* tVVAAI Y *1 ATV*A ZYYnei languose nei duryse. Nereikia 
kūrenti, nei šiltu drabužiu vil
kėti.

, ^JĄV VIRGIN SALOS
Kaip dauguma salų, taip ir St. 

Thomas buvo piratų prieglauda .’ 
Sakoma, kad vienas Danijos gu
bernatorių, Adolf Esmit, rėmė 
plėšikus. Spėjama, kad pirmieji 
Virgin salų gyventojai buvo sibo- 
nėjai ir vėliau atvykę aravakai. 
Abi gentis beveik išnaikino karin
gi žmogėdros karibai, o pastaruo
sius — ispanai, siųsdami lėtai 
mirčiai į Hispaniolos aukso ka
syklas.
. ~ Apie 40 mylių į pietus guli St. 
Croix sala, dėl kurios varžėsi ang
lai, olandai, Maltos riterių ordi- 

dulkes, nes viskas atrodo išdžiūvę 
ir išdegę. Kalnų papėdės apau
gusios miškais.

I BRITŲ VIRGIN 
SALAS

Iš JAV Virgin salų patraukė
me i britiškąsias Tortola ir Vir
gin Gorda (išvertus lietuviškai, 
pažodžiui reikštų Stora Jaunoji). 
Jachtai išmetus inkarą apie ket
virti jūrmylės nuo prieplaukos 
ryši su krantu palaikėme savo 
priėlaiviais (beibotais). Tortolos 
didžiausias miestelis Roadtown, 
turįs pora tūkstančių gyventojų, 
randasi gražioje, saugioje įlanko- 
je-. Pats miestelis nešvarus, siau
romis gatvelėmis, seniai nedažy
tais namais, kuriuose randasi iš- 
krypusiomis durimis ir langais 
mažos krautuvėlės. Jei ne juodo
sios rasės gyventojai ir akmeninė 
statyba, tai vaizdas labai primintų 
Lietuvos užkampio bažnytkaimį. 
Vietiniai gana vargingai apsiren
gę; moterys matomai mėgsta ryš
kias spalvas, o vyrų apranga susi
deda iš marškinių, neaiškios spal
vos kelnių ir dar neaiškesnės 
spalvos kurpių. Iš ko jie gyvena 
— tik vienas Dievas žino, nes nė
ra jokios pramonės ir prekyba 
silpna. Tiesa, nereikia kambarių 
šildyti ir valgyti mažiau užtenka. 
Matyt, verčiasi iš turistų, žvejy
bos, darbų laivuose bei restora
nuose ir kontrabandos, šis nusa
kymas, rodos, turėtų tikti visiems 
mažų salų gyventojams, salų, ku
rios randasi į pietų rytus nuo Ku
bos, Portoriko ir Haiti. Ir siauro
mis gatvelėmis važinėja automo- 

siekiančius sunaikinti ne tik jos 
kultūrą, bet nukirpti pačią gyvas
tingumo giją. Šio pokario tarps
nyje ketvirtadalį lietuvių tautos 
sunaikinus, gyventojų prieauglis 
padidėjo. Lietuvių tauta ir didžio
sios priespaudos metu gina savo 
kalbą ir kultūrą. Mes galime di
džiuotis kaikuriais lietuvių tautos 
kultūriniais laimėjimais net jos 
skausmo ir sutemų metais.

Lietuvių tauta savyje slepia di
delę jėgą/šiame tarpsnyje ji lau
kia ir išeivijos ištesėjimo ne žo
džiais, bet darbais, visas pajėgas 
skiriant didvyriškam lietuvių tau
tos prisikėlimui.

Lietuvių tauta kelsis. Jos isto
rikai vertins ne tik išeivijos polė
kius, darbus, bet taip pat smerks 
jos dažnus klystkelius.

(Pabaiga)

ijasi balti ir juodi administraci
jos pareigūnai. Baltieji daugu
moje gyvena ne mieste, bet kal
nų atšlaitėse, kur matosi baltuo
jančios vilos.

Pasiekę Virgin Gorda, pusdie
niui nuleidome inkarą prie pui
kaus paplūdimio, apsupto gerų 
namų dydžio vulkaninių uolų, su
virtusių viena ant kitos. Vanduo 
nepaprastai švarus, šiltas, truputį 
žalsvos spalvos. Išsimaudžius rei
kia gėlu vandeniu persiplauti, 
nes, dėl didelio vandenyje ištir
pusių druskų kiekio, išdžiūvus 
oda beveik dulka ir plaukų nega
lima sušukuoti. Bet kur gausi to 
gėlo vandens, jei jachtoje vos gė-

mų.
Virgin salyne yra daugybė salų 

ir salelių, tiek pat sąsiaurių nuo

zes, kuriose įgulos ilsėdavosi po 
plėšikavimo ir kur verteivoms 
perleisdavo grobį. Kas mūsų ne
skaitė Robinzono Kruso istorijos? 

(Tai jo tariamai ir gyventa šiose 
salose.

Klimatas gana savotiškas. Pa
vasarį temperatūra dienos metu 
laikosi apie 85 ° F, naktį — gal 
apie 75°F. Vasarą truputį šilčiau. 
Visas išganymas tabpasatų vėjas, 
vėdinąs gyvenamus namus. Jach
tos kajutėje būdavo gan tvanku 
miegoti, todėl dažniausiai naktį 
praleisdavome susisukę į paklodę 
ant denio, nebent lietus sutruk
dydavo miegą ir nuvarydavo at
gal į kajutę.

(Bus daugiau)

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

Rašyti arba kreiptis:
T/YFM/Y lYir/Y on Lake NiP'ssin9
JL UhIU HILU Box 219, Callander, Ontario

FOUR SEASONS TRAVEL n .
254 LAKESHORE RD. EAST, rOFr Vredlt

VDAAjMAC Visais kelionių reikalais, visame pasan-
• DALtrXAj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet Tautos Fondas vykdys 
aukų vajų, atsilankant į kiekvie
no lietuvio namus.

Jau greit dvidešimt metų kaip 
Lietuva neša sunkų bolševikinės 
vergijos jungą ir priespaudą, ku
rią mes vargu rasime pasaulio is
torijoj. Lietuvos žmogus savo tė
vynėje yra beteisis vergas, nuo 
jo atimtos visos laisvės ir jis pri
valo klausyti komisaro įsakymo.

Ūkininkai varu suvaryti į kol
chozus, kur iš savo darbo negali 
nei išsimaitinti, nei apsidengti. 
Pažangieji ūkininkai, atsisakę 
kolchozų, deportuoti į Sibiro kon
centracijos stovyklas sunkiems 
darbams, badui ir sunaikinimui. 
Tėvynėje likę lietuviai kas ketvir
tus metus yra varomi į rinkimus, 
kad “vienbalsiai” išrinktų į sovie
tus savo pavergėjus.

LFB KONFERENCIJA
JAV ir Kanados L. Fronto Bi

čiulių konferencija įvyksta gegu
žės 23-24 d. Klevelande, Čiurlio
nio Namuose, 10908 Magnolia 
Drive.

Atstovų registracija šeštadienį 
nuo 12 vai. Posėdžių pradžia 2 v. 
p.p. Prof. J. Brazaičio paskaitą. 
Vakare susipažinimo pobūvis ir 
komisijų pasitarimai.

Sekmadienį po 11 vai. pamal
dų posėdis su dr. V. Vardžio pa
skaita, diskusijos, bendri pietūs, 
2 v. p.p. baigiamasis posėdis —

LONDON, Ont
SUŽEISTI KATKEVIČIAI. — Ame

rikoje siautusios audros likučiai atne
šė didelę nelaimę ir Londono koloni
jai. Liet, veiklos nuoširdūs rėmėjai 
Andrius ir Ona S. Katkevičiai Motinos 
Dienos išvakarėse, šeštad., geg. 9 d. 
apie 9.30 v. rytą vyko į krautuves, 
esančias netoli Londono. Važiuojant 
per Lambeth bažnytkaimį audra per
plėšė didelį medį į dvi dalis ir viena 
jų nukrito ant važiuojančiųjų dengto 
automobilio, sužeisdama abu Ratkevi
čius ir visai sulaužydama apynaujį au
tomobilį. Su jais vykusi anūkė, Judic
kų dukrelė Dalytė liko nesužeista. Tai 
buvo labai nemaloni staigmena arti
miesiems, besiruošiantiems Motinos 
Dienai, ir visiems Londono lietuviams. 
Nelaimės ištiktieji daug sielojosi nau
josios mūsų parapijos reikalais ir jau 
ruošėsi bažnyčios atidarymui. Tai tik
rai tragiškas įvykis. Motinos Dienai iš 
Sarnijos buvo atvykusi ir antrosios 
dukters šeima, būtent, Eimantai jr. 
A. Ratkevičiui perkirsta kakta netoli 
dešinės akies, tačiau jo gyvybei pavo
jaus nebuvo.^ Sekmadienį klebonas jų 
pasveikimo intencija aukojo šv. Mi
šias, kviesdamas visus už juos pasi
melsti: “Ypač ponia Ratkevičienė yra 
kritiškoje padėtyje... Ji yra tarsi mū
sų dabartinio judėjimo motina. Visi 
susijunkime bendroje maldoje, kad 
Dievas ją mums grąžintų ..Ji nuola
tinėje gydytojų priežiūroje išbuvo li
gi geg. 12 d. vakaro, kada buvo paste
bėtas staigus pagerėjimas. Atrodo, kri
zė yra jau laimingai pergyventa. O. S. 
Ratkevičienė yra KLK Moterų sk. po

EDMONTON, Alta
SVEČIAS iš TOLI. — Lankydamas širdžiai kviečiami ir laukiami. Kas no- 

vakarinės Kanados lietuvius, KLB kr. retų nakvynės, prašome iš anksto pra- 
v-bos pirm. dr. P. Lukoševičius, vieną nešti, šventė—minėjimas įvyks birže- 
dieną paskyrė Edmontonui. Pasikal-.lio 27-28 d. Lietuvių Namų adresas: 
bėjęs su Edmontono apyl. v-bos na
riais, kleb. kun. I. Grigaičiu ir Lietu
vių Namų direktoriais, jis visą vakarą 
paskyrė viešam edmontoniečių susi
rinkimui. Pasidalyta nuomonėmis ir 
svarstymais apie visiems rupimus bei 
aktualius klausimus. Svečias sekantį 
rytą išvyko į Vankuverį.

MOTINOS DIENOS programą labai 
paįvairino staigmena — D. Petrulytė 
atsiuntė tai dienai parašytą paskaitą: 
“Motiniškumo prasmė ir jos uždavi
niai”.

Tai buvo lyg vakarykščio susirinki
mo tąsa. Liekame dėkingi D. Petruly
tei už jos įnašą.

Miela buvo žiūrėti jaunųjų gražiai 
atliktą programėlę: padainavo, pašo
ko, pagrojo ir pažaidė lietuviškus rate
lius. Programą pranešinėjo ir tvarkė 
Gailutė Karosaitė, o visą programą 
kruopščiai paruošė ir vaikučius mokė 
E. Karosienė.

LIETUVIŲ NAMŲ dešimtmečio mi
nėjimui rengiamasi įtemptai. Tikimės, 
kad į jį atvyks ne tik Liet. Namų or- 
ganizatrius ir buv. kleb. kun. B. Jurk- 
šas, bet ir daugiau svečių. Visi nuo

Ar mes turime savo brolius ir 
seses palikti amžinoje vergijoje 
ir raudonųjų budelių rankose? 
Mes negalime čia rainiai sėdėti ir 
laukti stebuklo, kad kas ateitų ir 
išlaisvintų mūsų Tėvynę. Mes tu
rime įsijungti į laisvojo pasaulio 
žmonių eiles ir kartu kovoti. Da- 

kad Maskvos režimo tikslas yra 
užkariauti visą pasaulį, šis ko
munizmo pavojus mums sutelkė 
draugų laisvojo pasaulio politikų 
tarpe. Vis dažniau spaudoje ir 
Jungtinėse Tautose minimas pa
vergtųjų tautų vardas, jų tarpe 
ir mūsų. Lietuva. Turėdami savo 
pusėje tokių stiprių sąjunginin
kų, mes privalome dar stipriau 
prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo akcijos ir padidinti savo pini
ginę auką.

TF Toronto v-ba
r

komisijų pranešimai ir nutarimų 
priėmimas.

Paskutinė LFB konferencija 
buvo prieš 4 metus. Per šiuos me
tus iškilo naujų problemų. Yra 
pats metas pasiinfomuoti, per
svarstyti veiklą ir nustatyti nau
jas gaires artimai ateičiai. Kon
ferencijos globėjai yra Klevelan- 
do LFB sambūris.

Nakvynių reikalu kreiptis Kle
velande į VI. Palubinską, tel. YE 
2-3798.

būvių sekcijos vadovė. Abu yra Vikto
rijos ligoninėje. Linkime sužeistie
siems kuo greičiausiai pasveikti. Mes 
Jus norime matyti bažnyčios įžengimo 
iškilmėse, apie kurias Jūs tiek daug 
svajojote.

MOTINOS DIENOS minėjimo prog
ramą atliko mūsų jaunimas. Po apyl. 
v-bos pirm. J. Butkaus įžanginio žo
džio stud. V. Čegytė skaitė gražią pa
skaitą “Motina dienos šviesoje”, iš
keldama likimo nedalią kenčiančios 
lietuvės motinos nuopelnus. Po to iš
klausėme liet, mokyklos pagausėjusį 
chorą, vad. kun. B. Pacevičiaus. Jame 
jau apie 50 vaikučių! Išgirdome vėl 
penkias naujas dainas ir jau girdėtą 
“Graži tu mano”. Dainos buvo surištos 
su deklamacijomis. Chorui akompana
vo K. Brazlauskaitė. Jį paruošti padė
jo E. Blyskis. Po to — jaunųjų taut, 
šokiai, vad. D. Chainauskienės ir akor
deonu palydimi E. Blyskio. Tarp šo
kių — Vyto ir Jurgio Valaičių iš Mt. 

; Brydges akordeonų duetas ir solo, at
likti su reikiamu muzikalumu. Jaučia
ma tiek choro, tiek Jr taut, šokių gru
pės padaryta didelė’ pažanga.

Užbaigos žodį tarė liet, mokyklos 
ved. L. Eimantas. Programai vadova
vo M. Chainauskas. Minėjimą rengė 
apyl. v-ba, talkinama liet, mokyklos ir 
skautų. Vienas žiūrovas, ankstesnės 
imigracijos lietuvis, gal jau visą de
šimtmetį nesilankęs į liet, parengimus, 
išeidamas pareiškė: “Katalikų paren
gime buvau pirmą kartą. Labai pati
ko ir ... dabar visada ateisiu”.

D. E.

*
11629—83 St., Edmonton, Alberta.

F. K.
— 4 -------  * -------

Dovancsį USSR
SKUBUS PRISTATYMAS 

GARANTUOTA - APDRAUSTA
SPEC. MAISTO SIUNTINIAI
20 sv kvietinių miltų ______ $14.90
40 sv. kvietiniu miltu______ S22.80
SPECIALUS No. 1  $29.00
10 sv kvietinių miltų, 1 sv kavos,
1 sv. šokolado, 2 sv. taukų, 2 sv. ry
žių, 1 sv. sūrio, 2 sv. salami.
SPECIALUS No. 2$34.00 
20 sv. kvietinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 s v. taukų.
SPECIALUS No. 3
25 sv. kvietinių miltų, 1 sv. kavos, 
4 sv. ryžių, 2% sv. rūkyto kumpio,
2 sv. taukų, 2 sv. bekono, 2 sv. 
džiovintų maišytų vaisių.

PINIGAI I
USSR

Visi išmokėjimai oficialiai daromi 
per Bank of Foreign Trade, USSR, 
Maskva. KURSAS — 9 rubliai už 
S10. Pilnai garantuota ir apdrausta. 
Už persiuntimą:

Sumos iki $30.00 — $3.00
Sumos virš $30.00 — 10%

Prašome atsiųsti savo vardą, pavar
dę ir adresą, kad mes nemokamai 
galėtume atsiųsti Jums sąrašą do
vanų, kurias be jokio ten primokė- 
jimo galite užsakyti išsiuntimui į 
USSR — jūsų artimiesiems. Gavę 
Jūsų adresą mes taip pat atsiųsime 
Jums dovanėlę nemokamai.

I n terTrade 
Express Corp.

125 EAST 23rd STREET, Saite 202 
NEW YORK, N.Y. 10010 

Vedėjas Mr. C. RICHMOND • 
Telefonas YU 2-1530.

Atidaryta 10-5.30, šeštad. 10-1 v. 
Sekmadieniais uždaryta.

t —— if 1 *    :
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KUN. L. JANKAUS SIDABRINĖ KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

PR. ALŠĖNAS

Jėzaus Kristaus broliai

Kun. Lionginas Jankus, kartu 
su kitu Kristaus Vynuogyno dar
buotoju — domininkou kun. Al
bertu Rutkausku, OP, švenčia 
dvidešimt penkerių metų kuni
gystės jubilėjų. šie abu kunigai 
— tremtyje, Hanau stovykloje, 
buvo lietuvių kapelionais. Dabar 
gi, jau eilė metų, kun. L. Jankus 
yra BALFo reikalų vedėju, o do
mininkonas A. Rutkauskas dirba 
pastoracinį darbą JAV.

Šia gražia proga Čikagoje yra 
susidaręs k-tas, vadovaujamas 
Albino Dzirvono, kuris ruošia ju
biliatams iškilmingą parengimą. 

Gegužės 24 d., 10 vai. ryto, šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, 4559 South 
Wood Street (Čikagoje) bus atlai
kytos padėkos šv. Mišios, kurių 
metu giedos Dainavos ansamblis, 
pamoksią pasakyk Ekscelencija 
vysk. V. Brizgys, o 5 vai. vakare, 
Jaunimo Centre— įvyks jubiliatų 
pagerbimo banketas.

Apie domininkoną Tėvą Alber
tą Rutkauską, OP, rašąs šias eilu
tes neturi ką pasakyti, nes jo as
meniškai nepažįsta, bet apie kun. 
L. Jankų — gali parašyti daug. 
Šis kunigas -— nevien tik pasi
šventęs Dievo tarnas prie alto
riaus ir tikinčiųjų bendruomenėj, 
bet daug dirbęs ir tebedirbąs šal
pos srity. Jis — ir didelis Lietu
vos patriotas., daug darbo ir ener
gijos skiriąs Lietuvos vadavimo 
darbe. Pagrindinis kun. L. Jan
kaus darbas šiuo metu yra BAL 
Fe. Už tą darbą okupantai jį ap
kaltino ir “nuteisė”. Nenuosta
bu — jis yra nušluostęs tūkstan
čiams lietuvių skurdo ir vargo 
ašaras ne tik šiapus “geležinės 
uždangos”, bet ir klaikiajam Si
bire. BALFo bolševikai labai ne
kentė nuo pat Įsikūrimo dienos

ATSAKYMAI Į ANKETĄ

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?

Vyt. Barisas, Windsor, Ont., 
LB apyl. pirm.:

1. Lietuvio tautinei gyvybei iš
laikyti būtina, kad priauganti 
karta perduotų lietuviškosios 
dvasios kultūrines vertybes. Ma
žųjų kolonijų priaugančioji kar
ta beveik neturi progų pamatyti 
lietuviškos kultūros apraiškų, 
kaip muzikos, dainos, tautinių šo
kių, gerų vaidinimų ir t.t. Ji tols
ta ir gali iškristi iš mūsų kamie
no. Gi kultūra ne tik sudvasina, 
bet ir įgalina tautas gyventi, nors 
pati valstybė ir esti žlugusi. Tai
gi, kultūrinės ir visuomeninės 
pagalbos teikimas silpnesnėm ir 
mažesnėm lietuvių kolonijom at
liktų labai reikšmingą uždavinį 
— mažųjų kolonijų jaunimas ras
tų progų pažinti, išgyventi ir pa
milti dvasines lietuvių vertybes, 
pamilti savo tautą ir palikti jai iš
tikimu. Tai kelias, kuris neleistu

Pinigai i USSR
PILNAI GARANTUOTA 

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 
PILNAI IŠMOKAMA—JOKIŲ AT- 
SKAITYMŲ. GAVĖJO PASIRAŠY
TAS KVITAS. Kursas 9 rubliai už 
SJO.OO. Už patarnavimą:

Iki $35.00 — $3.50 
Virš $35.00 — 10%

GRAMERCY INC.
Įstg. 1945

744 BROAD STREET # 925
NEWARK, N.J. Tel. MU 9-0598

Turi Department of Banking leidi
mą. Apdrausta iki $20.000.00.

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

118 E. 28th STREET
NEW YORK 16, N.Y.

turinti USSR Maskvos Vnešposyl- 
torg leidimą.

Jūs galite užsakyti savo giminėms 
ar draugams automobilius, siuva
mas mašinas, dviračius, šaldytuvus, 

skalbiamas mašinas ir t.t.

SPECIALUS MAISTO SIUNTINYS 
tipo: 777 — 5 sv. rūkyto bekono, 5 
sv. ryžiu, 5 sv. miltų, 5 sv. cukraus 
— $2735 ir daug kitų siuntinių.
Jokio muito. Prašyk katalogų. Ga* 

vėjas neturi nieko mokėti. 

ir dabar jo nekenčia. Jie dar 
1944 m. visaip trukdė BALFui 
įsisteigti. Rusų karo misija ofi
cialiai protestavo dėl BALFo Va
šingtone, o lietuviai komunistai 
ir jų spauda — vedė ir tebeveda 
nuolatinę kovą prieš tą įstaigą.

Kun. L. Jankus, be abejonės, 
dar ir dėl to “didžiai kaltas” bol
ševikų požiūriu, kad jis — inicia
torius “įšmugeliuotos” šiapus 
“uždangos” Sibiro lietuvaičių 
ranka rašytos ir ašaromis aplais
tytos maldaknygės įvairiomis kal
bomis leidėjas ir platintojas. Ge
rai žinome, kad toji maldaknygė 
bolševikams reiškia: daugiau ne
gu “krislas akyse”, tai, tiesiog, 
rąstas arba pusrąstis, plėšiąs jų 
akių vokus. Juk toji maža maldų 
knygelė — jau išleista negirdė
tai dideliu bendru tiražu ir visa 
eile svetimų kalbų.

, Ją skaito ir skaitys tūkstančiai 
įvairių tautų žmonių, žinančių, 
kas tą maldaknygę parašė", kokio
se sąlygose, ir kas tas “sąlygas” 
jaunoms, niekuo nenusikaltu
sioms, lietuvaitėms sudarė.

O čia, štai, žiupsnelis biografi
nių duomenų apie jubiliatą ir ru
sams “nusikaltusį” BALFo reika
lų vedėją kun. L. Jankų.

Longinas Jankus, anksčiau 
Jankauskas, gimė 1912 m. sausio 
27 d. Pagumerčių km., Pašušvio 
vlsč., Kėdainių apskr. Pradinį ir 
progimnazijos' mokslą ėjo Šilu
voj, kur reiškėsi sporte ir ateiti
ninkų veikloj.

1930-31 m. atitarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, pirmuoju baigda
mas Karo Sanitarijos puskarinin
kių mokyklą. Toliau mokėsi (su
augęs) Kauno “Pavasario” augš- 
tesniojoj komercijos mokykloj, 
vadovaudamas pavasar Įninku 

mūsų mažiems vienetams nuby
rėti į šalis.

2. Tokios pagalbos teikimas tu
rėtų išplaukti iš tarpusavės pa- 
pagalbos principo. Pagalbos su
organizavimas gali eiti dviem 
keliais. Užsieniuose esančiom ko
lonijom, ne Kanadoje, tokios pa
galbos teikimą turėtų organizuoti 
PLB Kultūros Taryba, bendra
darbiaujant su visomis LB-nės 
kraštų valdybomis. Mūsų krašto 
mažųjų kolonijų pagalbą or
ganizuoti turi jos pačios, kviesda
mos didesniąsias kolonijas būti 
globėjomis. Pastarosios jaustų 
garbę ir pareigą silpnesniem pa
dėti. Pagalbos teikimo centrali
zavimas, pvz. tarpininkaujant 
krašto valdybai, neturėtų prakti
nės ir teigiamos reikšmės, suda
rytų apsunkinimą ir daug berei
kalingo susirašinėjimo.

3. Esame didelių ir plačių polė
kių planuotojai, bet ne vykdyto
jai. Dažnai visa palieka tik popie
riuje. Tai ir čia nenubėkime per 
toli. Labai gerai bus, jei globo
janti kolonija bent du kultūrinius 
pasirodymus per metus suorga
nizuos mažajai kolonijai, prisidė
dama prie meninių vienetų sura
dimo bei jų finansavimo ir pa
skaitininkų parūpinimo. Mažosios 
kolonuos jų pasigenda ir labai 
džiaugiasi turėdamos progų jų iš
klausyti. Kaip pavyzdį paminėsiu 
J. Matulionį, kurio ugningu žo
džiu windsoneciai jau du kartus 
gėrėjosi ir mielai išklausytų tre
čią kartą.

J. Kručas, Sudbury, Ont., LB 
apyl. pirm.:

Kultūrinė ir visuomeninė pa
galba silpnesnėms lietuvių kolo
nijoms Kanados vakaruose, P. 
Amerikoje ir kt. yra reikalinga 
ir skubi, šis klausimas kelti, sa
kyčiau, yra jau pavėluotas, bet 
geriau, kas dar galima, daryti da
bar, negu niekada.

Tą pagalbą teikti arba organi
zuoti turėtų PLB valdyba, bend
radarbiaujant su kraštų valdybo
mis. Tam tikslui sudarytinas spe
cialus fondas. Kiekviena LB apy
linkės valdyba turėtų skirti tam 
tikrą nuošimtį nuo surenkamų so
lidarumo įnašų sumų. Taip pat, 
tokio fondo vadovybė turėtų or
ganizuoti rinkliavas. Manau,* kad 
tuo svarbiu tautiniu reikalu daug 
galėtų padėti Lietuvių Fondas 
Amerikoje ir Kanadoje*.

Jei mūsų kaikurie kultūrinin
kai, ypač menininkai, laikytųsi 
saiko, pasitenkintų kelionės, nak

veiklai A. Panemunėje.
v Iš tenai jo kelias pasuko Tel
šių kunigų seminarijos link, ku
rioje studijavo nuo 1933 iki 1939 
m., aktyviai reikšdamasis organi- 
zuotoj klierikų veikloj ir būda
mas seminarijos klierikų dekanu. 
Į kunigus įšventintas 1939 m. ir 
paskirtas vikaru į Švėkšną. Tenai 
vadovavo pavasarininkų rajonui 
ir pradėjo statyti Stemplėse para
pijinę bažnyčią.

1940-43 m. kapelionavo Skuo
do ir Kretingos gimnazijose, ak
tyviai veikdamas Raudonojo Kry
žiaus — Savitarpinės pagalbos 
organizacijoje ir pogrindyje prieš 
tuometinius okupantus vokiečius.

1944-45 m. buvo kapelionu 
Lichtenfelse (Vokietijoj), eidamas 
dekano pareigas ir aptarnauda
mas Kulmbacho, Burgunstadto,

vynės, praleisto darbo ir šiek tiek 
simbolinio honoraro, o nereika
lautų išpūstų šimtinių, toks fon
das galėtų laikytis ir padėti mū
sų nepajėgioms ir mažoms kolo
nijoms.

Praktiškai teko patirti, kad 
kaikurie mūsų menininkai už 
programos išpildymą pareikalau
ja tokių sumų, kad ir didesnės- 
kolonijos su apgailestavimu tų 
programų turi.atsisakyti tik dėl 
lėšų stokos.

Šis klausimas, atrodo, yra la
bai rimtas ir garbė “TŽ” redak
cijai, kad pirmoji tą reikalą iš
kėlė.

Vyt. Skaržinskas, Sault St. Ma
rie LB apyl. pirm.:

1. Kultūrinė ir visuomeninė 
pagalba silpnesnėm lietuvių ko
lonijom būtu reikalinga ir nau
dinga.

2. Pagalbą turėtų organizuoti 
PLB kraštų valdybos, tarpusavy 
susitarusios ir ištyrusios kur, 
kam ir kokios kultūrinės ar vi
suomeninės pagalbos reikia.

3. Kultūrinė pagalba galėtų bū
ti teikiama prenumeruojant laik
raščius, perkant ir siunčiant lie
tuviškas knygas ir, jei būtų lėšų, 
retkarčiais pasiunčiant į atitinka
mas kolonijas paskaitininkus ar 
net artistus.

Laikraščiai turėtų būti užsako
mi visokių pakraipų, išskiriant, 
žinoma, palankius Lietuvos oku
pantui.

Man atrodo, kad kultūrinei pa
galbai siųsti pinigus būtų nenau
dinga.

Visuomeninės pagalbos reika
lingumą atitinkamoms koloni
joms turėtų nuspręsti centrali
zuotas PLB komitetas.

Inž. A. Paškevičius, Otavos LB 
apyl. pirm.:

1. Į bendrinio pobūdžio klausi
mą tegali būti vienintelis atsaky
mas: TAIP.

2. Į labiau sudėtingą klausimą 
mėginsiu atsakyti šitaip: bendru 
susitarimu tarp norinčiųjų gauti 
ir galinčiųjų teikti kultūrinę ir 
visuomenię pagalbą.

3. Norint, kad sudarytas pla
nas būtų realus ir praktiškas, 
reikia turėti aiškiai formu
luotą • ir žinomą pareikalavimą, 
kitaip bus nuklysta į šonus ir kal
bama bendrybėm.

Susibūrimams, nors tai ir keli 
lietuviai bebūtų, reikia kartais 
prelegento iš kitur, reikia knygų

SVEIKATOS KLINIKA - 
HEALTH CLINIC 

r

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

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

Kronacho, Rodacho ir kt. lietuvių 
tremtinių kolonijas.

1945-49 m. kapelionas Hanau 
lietuvių gimnazijoje. Be to, tenai 
gyvendamas, talkino įvairiems 
liet, sambūriams: bendruomenei, 
sielovadai, ateitininkams ir kt.

1949-57 m. vikaravo Los Ange
les vyskupijoje, informavo ame
rikiečius spaudoj, susirinkimuo
se, ir per radiją apie Lietuvos ir 
lietuvių nelaimes.

Nuo 1958 m. ligi šiol dirba 
BALFe, dalyvauja Liet. B-nės bei 
Kunigų Vienybės veikloj, rašo 
spaudai, nevengia kalbėti susirin
kimuose, kur galima — gina Die
vo ir Tėvynės laisvės pozicijas.

Ilgiausių metų Sukaktuvinin
kui ir linkėjimas sulaukti, ma
žiausia, auksinio kunigystės jubi- 
lėjaus.

vaikams, reikia lietuviškų eilė
raščių knygučių, įvairių meniškų 
atviručių, drožinių, plokštelių, pa
galiau knygų, maldaknygių ir t.t.

Tokiai paklausai patenkinti 
vieniems reikalinga tik informa
cija — lėšų jie. patys turi; kitiems 
— parama dalinė ar pilna.

Tokie klausimai galimi išspręs
ti to krašto ribose per PLB kraš
to v-bą, jei prie jos būtų paskir
tas asmuo ar sudarytas nedidelis 
organams tiems reikalams tvar
kyti ir koordinuoti.

Ten, kur krašto v-ba nebepajė
gia, veikiama per PLB centrinį 
organą.

Pirmiausia bus susidurta su lė
šų klausimu, tad čia kaip tik Lie
tuvių Fondas turėtų eiti į pagal
bą. Juk tai lietuvybės išlaikymas 
išeivijoj.

Daug lengviau yra planuoti, 
kai žinoma ko tikrai.reikia.

Prelegentų reikalas nėra sun
kus; vietoje trūksta, esamieji lyg 
ir nublukę, tačiau gretimoj vie
toj gali būti žvaigždės.

PLB centro organų pareigūnai 
turėtų aplankyti atskirus kraštus 
ir jų didesnes kolonijas.

Krašto v-bos atstovai bent kar
tą per metus privalo aplankyti 
padalinius (bent Kanadoje įma
noma padaryti).

Informacijai padėtų PLB cent
ro kasmet leidžiamas a la kalen
dorius, kur kišeninės knygutės 
pavidale būtų visa reikalinga in
formacija. Ji nepasentų kasmet 
atnaujinama.

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

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Katalikai gerbia Marijos skais
tybę bei mergystę ir tuo pačiu 
pripažįsta, kad Kristus buvo vie
nintelis Marijos sūnus, pradėtas 
iš Sv. Dvasios. Paskutiniaisiais 
laikais ypač Jehovos Liudininkų 
sekta neigia šią Marijos privilegi
ją, pasiremiant Sv. Raštu. Iš tik
ro, bent dvylikoje Naujojo Tes- 

j tamento vietų yra minimi Jėzaus 
1 broliai. Poroje vietų minimos net 
Jėzaus seserys. Kas gi iš tikrųjų 

j buvo tie asmenys?
Dvejose vietose (Mato 13, 56 ir 

Morkaus 6, 3) minimos Jėzaus se
serys, nors nenusakomas nei jų 
skaičius nei vardai. Broliai mini
mi dažniau ir nurodomi net ketu
ri: Jokūbas, Juozapas, Simonas ir 
Judas. Tvirtinimas, kad jie visi 
buvo Marijos vaikai, nėra naujas 
dalykas. Daug šimtmečių dar 
prieš Reformaciją šis klausimas 
buvo pilnai išsvarstytas ir atsa
kytas. Jau ketvirtame šimtmety
je šv. Jeronimas yra parašęs kla
sikinį veikalą “Prieš Helvidijų”, 
apgindamas Marijos mergystę?

Dėl Marijos mergystės nebuvo 
jokių abejonių nei užmetimų, iš
skyrus Tertulijoną, maždaug iki 
ketvirto šimtmečio galo. Tame 
laikotarpyje tarp dviejų grupių 
vyko smarkūs ginčai dėl* celibato 
laikymo. Lengva suprasti, kad ve
dusiųjų gyvenimo gynėjai savo 
rankose būtų turėję labai stiprų 
argumentą, jei būtų pavykę įro
dyti, jog Marija su* šv. Juozapu 
gyveno vedusiųjų gyvenimą vi
suose jo aspektuose, šių diskusi
jų sūkury Helvidijus Romoje pra
dėjo skelbti, kad po Jėzaus gimi
mo Marija ir Juozapas turėjo ir 
daugiau vaikų.

Šv. Jeronimas, vienas iš di
džiausių Šv. Rašto tyrinėtojų ir 
žinovų, minėtame veikale įrodo, 
kad Helvidijus nuklysta nuo Baž
nyčios mokslo, nuo šimtmečių ti
kėjimo, tuo paneigdamas vieną iš 
gražiausių Marijos privilegijų. 
Atsakydamas į visus užmetimus, 
šv. Jeronimas įrodo, jog minimi 
“Viešpaties broliai” yra vien tik 
jo pusbroliai, o ne tikri kraujo 
broliai ir seserys.

Paskubomis ir paviršutiniškai 
skaitant Šv. Raštą ir išsirenkant 
vieną ar kitą sakinį, kurs atrodo 
palankus norimam teigimui pa
remti, lengva prieiti prie labai 
klaidingų išvadų. Būtina Šv. Raš
tą imti jo visumoje ir atkreipti 
dėmesį į tų laikų dvasią bei išsi-

Krikščionių demokratų konferencija 
Klevelande

Dvimetinė krikščionių demo
kratų konferencija -šįmet įvyks 
Klevelande, gegužės 30-31 d.d. 
Posėdžiai vyks lietuvių Šv. Jur
gio parapijos salėje, 6527 Supe
rior Ave.

Konferencija prasidės 10 vai. 
ryte šeštadienį ir tęsis nuo 9 vai. 
ryto sekmadienį. Joje bus svars
toma be organizacinių reikalų ir 
eilė svarbių politinių-visuomėni- 
nių problemų: VLIKo reikalai, 
PLB - VLIKo politikos klausimai, 
tarpgrupiniai ir tarpveiksniniai 
santykiai ir kt. Paskaitas laikys: 
Pr. Vainauskas — “Krikščioniš
koji demokratija šiandieną”, St. 
Lūšys — “Lietuvos laisvinimo 
problemos” ir Algimantas Vedec- 
kas — “LKDS veiklos perspekty

Didžioji Ontario provincija - jūsų atostogų kraštas
Pasiryžkite šią vasarą pažinti plačiąją, nuo
stabiai gražią Ontario provinciją — 415.000 
kv. mylių didžiąją atostogų šalį .

Pasirinkite sau kurį iš ketvirčio milijono 
eženj ir pasimaudykite, pasiirstyldte valti
mi arba bent, kaip sakoma, pasitaškyldte.

Žvejokite kiek tik jums patinka: Ontario 
provincija žinoma kaip geriausia žvejojimo 
šalis pasaulyje.

Pasistatykite palapinę viename iš 86 pro
vincijos parku ir pažinkite gamtos ramybę, 
mažai tepaliestą civilizacijos. Miegokite 
gamtoje gryname ore niekieno nevaržomi. 
Jei pageidaujate aptarnavimo, Ontario tu
ri 8000 užeigos namų bei viešbučių.

Pamatykite Ontario ir žavėldtės Niagaros 
krioklio didingumu, meno galerijomis, se
novės pilimis, gražiai pasipuošusia raitąja 
policija, patrankomis, kurios apgynė kraštą.

Jūsų Ontario yra didi Kanados atostogų 
šalis su visais patogumais bei malonumais; 
kurie padarys jūsų atostogas pasigėrėtinas.

Ontario yra jūsų šalis, kurią pamiltų jū
sų artimieji, net ir trumpai joje apsilankę.

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

Honourable James Auld, Minister
I3-CN-64

KORNELIJUS BUCMYS, OFM

reiškimo būdą.
Nors daugumą Naujojo Testa

mento knygų buvo parašyta grai
kų kalboje, tačiau tai buvo sukur
ta žydų arba aramajų aplinkoje ir 
įtakoje. Žydų arba aramajų kal
boje žodis “brolis” turi daug pla
tesnę prasmę ir tas pats žodis 
naudojamas pavadinti pusbrolį, 
sūnėną ar net tolimą giminaitį.

Nemaža tokių pavyzdžių gali
ma surasti ir *Senajame Testa
mente, pavaizduojant hebrajišką 
“brolio” sąvokos naudojimą. Pra
džios knygoje (13, 8) skaitome: 
“Abraomas tad tarė Lotui: Tene
būna, prašau, vaidų tarp manęs ir 
tavęs, tarp mano piemenų ir tavo 
piemenų; nes mudu esame bro
liai”. Iš tikro Abraomas buvo Lo
to dėdė. Kitoje vietoje (Prad. 29, 
15) Labanas kreipiasi į Jokūbą: 
“Argi dėlto, kad tu mano brolis, 
man tarnausi dykai?” Tačiau iš 
konteksto žinoma, kad Labanas 
buvo ne Jokūbo brolis, bet dėdė. 
Pirmoje Kronikų knygoje (23, 22) 
pastebima, kad “Eleazaras mirė 
ir neturėjo sūnų, o tik dukterų, 
jas ėmė jųjų broliai Kišo sūnūs”. 
Bet jie buvo ne broliai, o tik pus
broliai.

Tie ir panašūs pavyzdžiai aiš
kiai parodo platų ir perkeltinį 
“brolio” sąvokos vartojimą šv. 
Rašte.

šv. Jonas Evangelistas pastebi 
(19, 26-27), jog Jėzus, mirdamas 
ant kryžiaus, savo Motiną pavedė 
apaštalo Jono globai. Jeigu Mari-

KRAUJAS VIETNJ
(Atkelta iš 1 psl.)

P. Vietnamo užleisti komunis
tams, nes tada, labai galimas da
lykas, tektų nurašyti visą pietry
čių Aziją. Iš kitos pusės, JAV 
taip pat nedrįsta imtis atitinka
mų priemonių partizanams su- 
likviduoti. Gaunasi pasaka be ga
lo ...

Plantacijų duoklės 
komunistams

Kaučuko plantacijų savininkai 
— jų daugumą sudaro prancū
zai — jau seniai moka mėnesines 
duokles komunistų partizanams. 
Jų plantacijos paliekamos ramy- 

vos .
šeštadienio vakare (gegužės 30 

d.) šv. Jurgio parapijos salėje 
įvyks vaišės konferencijos daly
viams ir kviestiems svečiams. Čia 
bus atitinkamai prisiminta prel. 
M. Krupavičiaus. 50 m. kunigys
tės sukaktis ir 60 m. nuo pirmo
sios LKDS programos išleidimo.

Sekmadienio sumą už žuvusius 
ir mirusius LKDS narius laikys 
svečias kunigas, o pamokslą pa
sakys Kauno katedros pamoksli
ninkas ir LKDS centro komiteto 
narys kan. V. Zakarauskas.

Sekmadienį po pietų įvyks at
skiri Leono XIII fondo narių ir 
Lietuvių Krikščioniškosios De
mokratijos Studijų klubų atstovų 
posėdžiai, (ajk)

ONTARIO

ja būtų turėjusi daugiau vaikų, 
tikrai būtų nesuprantama, kodėl 
ji turėjo būti pavedama ne gimi. 
naičiui. žydų bendruomenėje šei
mos ryšiams esant- taip tamp
riems, toks mirštančio Jėzaus pa
sielgimas būtų galėjęs sukelti net 
pasipiktinimo.

Jėzaus vaikystės metu, šv. šei
mai gyvenant Nazarete, niekur 
nėra minimi Išganytojo broliai. 
Jie atsiranda tik Kristaus viešojo 
gyvenimo metu ir to paties ar net 
vyresnio amžiaus. Be to, Marija 
šv. Rašte vadinama vien “Jėzaus 
Motina”, niekur neužsimenant 
apie ją, kaip brolių motiną.

Jėzaus pavadinimas Marijos 
pirmgimiu sūnumi (Luko 2, 7) 
dar nereiškia, kad po jo sekė kiti 
sūnūs ir dukros. Pagal žydų reli
ginius ir civilinius įstatymus 
pirmgimis sūnus turėjo specia
lias privilegijas ir teises. Dėl to 
pirmgimio titulas ir Kristaus gi
mimo atveju taip pabrėžiamas. 
Visiškai teisingai pirmgimio są
voka gali būti naudojama pažy
mėti ir vieninteliam sūnui, kaip, 
pvz., išsireiškiamą nusakant, jog 
kuri motina mirė gimdydama sa
vo pirmgimį sūnų.

Taigi, jokia Šv.* Rašto ištrauka, 
suprasta viso teksto šviesoje ir 
aplinkybėse, negali pakenkti jo
kiai Marijos privilegijai ir nesu
mažina jos, kaip Nekalčiausios 
Mergelės garbės. •

(Ištrauka iš naujos knygos “Ge
gužės mėnuo”. Galima įsigyti 
“Darbininko” ir “Tėviškės žibu
rių” administracijose, Prisikėli
mo par. spaudos kioske ir pas 
autorių. Kaina Kanadoje $1.65).

kMO DŽIUNGLĖSE
bėję. Priešingu gi atveju tuojau 
pat išžudomas plantacijos admi
nistracinis personalas ir iškerta
mi kaučuko medžiai. Jiem atau
ginti reikia daugelio metų. Taigi, 
savininkams nelieka kito pasirin
kimo, nors dėl to prieš juos vis 
labiau šiaušiasi gen. Khanh vy
riausybė

Veik visi Saigono kavinių ir 
restoranų langai apsaugoti vielų 
tinklais, kad komunistai negalė
tų įmesti rankinių granatų ir 
bombų. Miestas paskendęs ne
švarumuose, pilnas elgetų, kurių 
prez. Diem laikais netekdavo ma-
tyti. Nuo komunistinių partizanų 
jį saugo 10.000! kariuomenės, ta
čiau kasdien gali jausti vis tvir
tėjantį komunistų partizanų žie
dą aplink Saigoną.

“Stern” korespondentas, lan
kydamasis P. Vietname, buvo pa
mėgęs vieno prancūzo kavinę, 
kur vynas svečiams atnešamas se- 

1 nuošė mediniuose ąsočiuose. Ne- 
i kartą jis prašė savininką parduo
ti ąsoti, o šis juokaudavo: “Jeigu 
aš tau parduosiu ąsotį, daugiau 
neatvažiuosi į P. Vietnamą ir ne
užeisi į mano kavinę .:.” Dabar 
gi p'a t s savininkas prasitarė: 
“Prieš išvažiuodamas neužmiršk 
užsukti pas mane. Aš tau dova
nosiu ąsotį...” Nustebusiam ko
respondentui jis p a s i a i š kino: 
“Nemanau, kad mudviem dar 
kartą teks susitikti. Atrodo, aš 
greit būsiu priverstas uždaryti 
kavinę ...”

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVffiJE
MIRĖ B. PRANSKUS-ŽALIONIS
Lietuvos komunistinės spaudos 

pranešimu, Vilniuje gegužės 7 d. šir
dies priepuoliu mirė prof. B. Prans- 
kus-Žalionis. Jis laikomas vienu žy
miausių dabartinės Lietuvos litera
tūros kritikų, teoretikų ir literatų. 
Pokariniais metais velionis dirbo Lie
tuvos mokslų akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros institute, o pas
kutiniuoju metu profesoriavo Vil
niaus unverstete. Į komunistų parti
ją įstojęs 1927 m., B. Pranskus daug 
metų praleido Sov. Sąjungoje. Laido
tuvių komitetas pripažįsta, jog velio
niui teko nukentėti Stalino laikais: 
“Vaisingas B. Pranskatts kūrybinis 
darbas ištisiems 8 metams buvo nu
trauktas asmenybės kulto laikotar
piu. Tačiau jis nepalūžo ir, 1947 m.
grįžęs į Tarybų Lietuvą, vėl energin
gai ėmėsi dirbti literatūros mokslo 
srityje. 1956 metais jis buvo visiškai 
reabilituotas.” Po tokios patirties, sa
vaime suprantama, jis daugiausia do
mėjosi tik “pažangiųjų” lietuvių lite
ratūros tradicijų ryškinimu, literatu- 
ros vadovėlių perdirbinėjimu ir po
ezijos rašymu. Komunistnė spauda 
šiltai atsiliepia taipogi apie jo atsimi
nimų knygą “Artimieji toliai”.

KAIMO KORESPONDENTŲ
SĄSKRYDIS
Balandžio pabaigoje Vilniuje buvo 

sušauktas kaimo korespondentų V 
sąskrydis. Sąskrydžio dalyviams ne
rūpėjo tikrasis korespondentų užda
vinys — žinių skleidimas, bet papras
čiausia parama kompartijai jos chro
niškose negerovėse: “Kaimo kores
pondentai pašaukti ryžtingai kovai 
už komunistinio gyvenimo normų 
įdiegimą, judėjimo už komunistinį 
darbą vystymą. Visas mūsų darbas 
bus nukreiptas prieš brokdarius, 
grobstytojus, veltėdžius, naminės 
degtinės gamintojus, prieš visus tuos, 
kurie mums trukdo žengti į priekį.”

Didelį dėmesį šie kaimo korespon
dentai pažadėjo skirti žemės ūkio ga
minių produkcijos pakėlimui, kad 
būtų susilyginta su... Suomija ir 
Švedija. Taigi, šį kartą jau nežadama 
pasivyti ir pralenkti JAV. Kiekvie
nas, kuriam teko lankytis Suomijoje 
ir Švedijoje, gerai žino, jog šiaurinė
se šių kraštų dalyse žemdirbystė ne
įmanoma dėl atšiauraus klimato, o 

——-

M

Hamiltono moksl. at-kai išpildo montažą “Kelionė ilgesio sparnais į Nemuną šalį”. Nuotr. A. Jūraičio

S HAMILTON
ŠIAIS METAIS gailestingųjų sese

rų mokyklą baigė dvi lietuvaitės: A. 
Eismonaitė ir J. Kanevaitė. Iškilmin
gas diplomų įteikimas įvyko gegužės 
13 d. dalyvaujant vysk. J. Ryan ir ki
tiems augštiems svečiams. J.P.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
pradėtas iškilmingomis pamaldomis 
bažnyčioje. Šv. Mišias 11 vai. atnaša
vo ir šventei pritaikytą pamokslą pa
sakė svečias iš Vokietijos — Vasario 
16-sios gimnazijos direktorius kun. 
B. Liubinas. Po šv. Mišių prel. dr. J. 
Tadarauskas atlaikė gedulingas pa
maldas už mirusias motinas.

3 v. p.p. Delta kino salėje įvyko 
minėjimas. Minėjimą atidarė ir jam 
vadovavo apylinkės pirm. K. Mikšys, 
šeštadieninės mokyklos vedėjas J. 
Mikšys pasveikino mokyklos vardu vi
sas mamytes. Paskaitininkas iš Londo
no mok. Eimantas savo trumpoje, bet 
labai gražioje kalboje iškėlė lietuvės 
motinos reikšmę vaikų auklėjime ir 
kovoje už tautą.

Meninę dalį atliko kolonijos jauni
mas. Po pavienių pasirodymų, 14 jau
nuolių (Vyt. Babecko muz. stud, mo
kiniai) akordeonais išpildė porą kū
rinių. Vysk. Valančiaus šeštad. mo
kyklos mergaitės, paruoštos mok. A. 
Mikšienės, išpildė gyvąjį paveikslą 
“Pavergta Lietuva”. Pabaigoje padai
navo parapijos vaikų choras vad. muz. 
V. Verikaičio. Minėjimas praėjo paki
lioje nuotaikoje, palikdamas gražų 
įspūdį.

HAMILTONO ATEITININKŲ šven- 
tei praėjus, liko tik gražus prisimini
mas. širdingai dėkojame gerb. dv. va
dui prel. dr. J. Tadarauskui už iškil
mingas pamaldas ir už pritaikytą pa
mokslą, o taip pat už auką, globą ir 
suteiktą pastiprinimą šios šventės ruo
šime.

Nuoširdi padėka Ateitininkų Fede

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI mor-

Darbo dienos: ptnnadienials — penkta 
Antradieniaia fr penktadieniai 5_ vaL 
Žl, MAIN STREET EAST. ROOM W7 Telefonas JA. 84511

“GYVATARO” DIDYSIS KONCER
TAS Įvyks, nors ir su mažais pakeiti
mais. Anksčiau spaudoje skelbta ge
gužės 24 d. data, dėl “Delta” kino sa
vininko peišlaikyto pažado, turėjo būti 
pakeista. S. Martinkutės dėka, gauta 
kita patogi salė gegužės 23 dienai (žiū
rėk skelbimą augščiau). “Deltos” kino 
savininko pažadėta • nemokama salė 
“Gyvatarui” davė vilčių sutelkti kiek 
lėšų Niujorko kelionei. Sąlygoms pa
sikeitus, salės nuoma padidino išlai
das. Laukiama visuomenės pagalbos 
savo gausiu atsilankymu. Nežiūrint ne
pasisekimų pradžioje, jaunimas deda 
daug vilčių į lietuviškas širdis ir savo 
koncertą duos pilname sąstate.

Ne tik Hamiltono, bet ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai raginami pasikvies
ti pažįstamus kitataučius, nes jiems 
mūsų tautinis menas ir gražūs marga
spalviai drabužiai patinka.

Laukiame visų! “Gyvataro” v-ba

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS KUN. B. LIUBINAS 
Hamiltone. Svečias, lankydamas JA 
Valstybėse ir Kanadoje, pereitą sa
vaitgalį viešėjo mūsų kolonijoje. Il
gesnį žodį tarė salėje po motinos die
nos minėjimo. Savo žodyje apibūdino 
gimnazijos džiaugsmus ir vargus. Ta 
pačia proga parapijos komiteto vice- 
pirm. K. Norkus įteikė auką, kurią su
aukojo parapijiečiai sekmadienį pa
maldų metu. Viso $329. Prel. dr. J. 
Tadarauskas gimnazijai įteikė asme
nišką $100 auką. Kun. B. Liubinas, 
įvertindamas prelato nuopelnus gim
nazijai, įteikė simbolinę dovanėlę — 
pačių gimnazijos mokinių austą juos
telę. Vasario 16-sios gimnazijos komi
sijos pirm. J. Mikšiui irgi įteikė do
vanėlę už darbą ir pastangas, organi
zuojant gimnazijai lėšas. Direktorius 
kreipėsi į visus hamiltoniečius, prašy
damas pagalbos ir. visiems širdingai 
dėkojo už šios įstaigas rėmimą.

pietuose ją gerokai varžo net į Bal
tijos bangas nueinančios granito uo
lų virtinės. Ir visdėlto dabartinė Lie
tuva, turėdama nepalyginamai geres
nes sąlygas, dar nėra pasiekusi mi
nėtųjų kraštų lygio. Argi bereikia 
dar aiškesnio komunistinio bankroto 
prisipažinimo?...

PALTAI SUSIDĖVI 
PARDUOTUVĖJE...
Tauragietė V. Juodienė šaukiasi 

“Tiesos” redakcijos pagalbos: “Prieš 
kurį laiką užėjau į Tauragės varto
tojų kooperatyvo universalinės par
duotuvės gatavų rūbų sekciją — no
rėjau nusipirkti moterišką kailinį 
paltą. Sekcijos darbuotojai pasiūlė 
man pirkti paltą už 391 rublį. Apžiū
rėjus jį, nustebau — palto pamuša
las ir rankovės labai nutrintos. Pasi
rodo, kad jį kažkas jau ilgokai ne
šiojo, o vėliau kažkokiu stebuklingu 
keliu jis vėl pateko į parduotuvę. 
Kaip tai galėjo įvykti?”

“Stebuklo” neįstengė išaiškinti nei 
“Tiesos” redakcija, nei pagaliau pre
kybos valdybos viršininkas V. Poš
kus, bet dėl visa ko iš pareigų buvo 
atleista minėtosios parduotuvės ga
tavų drabužių sekcijos vedėja J. Mi
kalauskienė.

MIRĖ ADV. S. JACKEVIČIUS
Privačiame laiške pranešama, kad 

Vilniuje prieš Velykas mirė adv. Sta
sys Jackevičius. Sirgo leukemija ir 
nė didžiausios jo sūnaus, gydytojo 
Algirdo, pastangos tėvo gyvybės ne
išgelbėjo.

Kulautuvoje tebegyvena poetas 
kan. K. Žitkus (Vincas Stonis).

PAKEISTI LEIDYKLŲ 
PAVADINIMAI
Centrinėje vyriausybėje Maskvoje 

ir paskirose respublikose įsteigti 
valstybiniai spaudos komitetai, kurie 
turės sustiprinti partijos vadovavimą 
leidyklų darbui, kelti idėjinį literatū
ros lygį, atseit, literatūrą dar labiau 
palenkti vietinės ir sovietinės kom
partijos tikslams. Ta proga Lietuvo
je buvo pakeisti leidyklų pavadini
mai: valst. grožinės literatūros lei
dykla dabar vadinasi “Vaga”, peda
goginės — “Šviesa” ir politinės — 
“Mintis”. Kiekvieneriais metais “Va
ga” ir “Šviesa” išleidžia 300 knygų, 
o politinio niekalo gamykla “Mintis” 
— net 500. V. Kst.

Gegužės 23 dieną "GyVCltcirClS tauthiit/'šojcių

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje

KONCERTĄ
Programą išpildys 100 jaunų lietuviukų.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI PATYS IR ATSIVESTI PAŽĮSTAMUS KITATAU
ČIUS. KONCERTO PRADŽIA 6 VAL. VAKARO.

Vieta: 129 Wentworth St. N., Central gimnazijos salėje.
Įėjimas: suaug. $1.50, moksleiviams 75 et.

“Gyvataras”

MOTINOS DIENA IR ŠEŠTAD. MO
KYKLOS MOKSLO METŲ PABAIGA 
paminėta gegužės 9 d. Delhi lenkų sa
lėje. Gausiai prisirinko vaikų, motinų 
ir šiaip svečių. Pobūvį atidarė KLB 
Delhi apyl. v-bos pirm. Ben. Stonkus. 
Pagerbiant visas motinas įteikta gėlių 
puokštė Marijai Galeckienei,- 7 vaikų 
motinai, jau sulaukusiai gilios senat
vės. Paskaitą apie motinas skaitė Bi
rutė Vytienė. šeštad. mokyklos moki
niai padainavo keletą dainų, diriguo
jant mokyt. Z. Augaitienei. Tautinį 
šokį blezdingėlę pašoko 10 mergaičių 
grupė. Sekė deklamacijos, o po jų 3 
veiksmų vaidinimas “Gėlės mamytei”.

Rudenį buvo užregistruota per 50 
mokinių. Mokyklos lankymas buvo ge
ras. Mokykla veltui naudojosi geromis 
Šv. Jono kat. mokyklos patalpomis. 
Ta proga kun. dr. J. Gutauskas padė
kojo už pasiaukojantį darbą mokyto
joms Augaitienei, Lapienienei, Augus- 
tinavičienei, La Chapelle ir ponioms 
— Kairienei, Steigvilienei, Ratavičie- 
nei, kurios įvairiais būdais padėjo mo
kyklos darbe, pavaduodamos mokyto
jas ir beruošiant mokyklos šventes. 
Išreikšta padėka p. Norkui, kuris gro
jo tautiniams šokiams, ir mokyklos tė
vų komitetui — ponams Miknevičiui, 
Vyšniauskui, Beržiniui už jų talką 
mokyklai.

PIRMOJI VAIKUČIŲ KOMUNIJA 
įvyks birželio 14 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Dabar kas sekmadienis jie 
ruošiasi tai didžiai dienai. Jiems pa

mokos esti tuoj po pamaldų.
TABAKO SODINIMAS šiais metais 

įvyks kiek anksčiau negu kitais me
tais. Girdėti, kad kaikur jau jį pradė
jo sodinti gegužės 12 d. Šiais metais 
teleista apsodinti tik pusė tabakui 
skirtos žemės. Nenorima turėti dide
lio tabako pertekliaus, neš tada esti 
blogas supirkimas.

PARYŽIŲ IR KT. EUROPOS VIE
TOVES lanko kun. J. Danielius, kuris 
prieš kelias dienas paliko Langtoną, 
kur jis gyvena talkindamas vietos 
klebonui. Dabar beveik 80 m. am
žiaus, jis prieš kelius metus atšventė 
auksinį kungystės jubilėjų.

Į NAUJĄ VERSLĄ PERĖJO p. Ci- 
bulskiai, nupirkę restoraną Port Ro- 
van. Anksčiau jie turėjo tabako ūkį 
netoli Port Burwell. Vietovė yra ne
toli Long Point, kur ypač vasaros me
tu lankosi daugybė turistų. Ponai Ci- 
bulskiai yra malonūs ir darbštūs žmo
nės. Aplankykime juos naujoje vie
toje.

METINIS PARAPIJOS PARENGI
MAS, minint penkerių metų sukaktį, 
įvyks lapkričio 28 d. vengrų salėje 
Delhi. Planuojama įdomi programa. 
Tikimasi sulaukti daug svečių. Kor.

ŠAUNIOS LIETUVIŠKOS VESTU-
VĖS. — Gegužės 2 d. Delhi lietuvių 
parapijos bažnyčioje susituokė du lie
tuviai jaunuoliai, sukurdami gražią lie
tuvišką šeimą — Arūnas Stosius iš Ha
miltono su Dana Zadurskyte iš Lang- 
tono, tabako ūkininkų Vinco ir Stasės 
Zadurskų dukterimi.

Vestuvinis pokylis vyko Delhi vokie
čių salėje, kuriame iš abiejų pusių da
lyvavo apie 300 svečių. Visų dalyvių 
nuotaika buvo tikrai vestuvinė ir pa
kili, nes visi jautėsi esą lietuviškos 
šeimos ir lietuviškų vestuvių dalyviais. 
Tiek vaišių, tiek ir šokių metu visų 
akys buvo nukreiptos į pokylio cent
rą — jaunuosius, kurie savo jaunatviš
kumu ir gražiu lietuvišku elgesiu ža
vėjo svečius. Ypač maloniai nuteikė 
tas momentas, kai jaunieji, Arūnas ir 
Dana, atsakydami į sveikinimus bei 
dėkodami už gautas dovanas, taip gra
žia lietuvių kalba prabilo į savo vestu
vių svečius.

čia reikia pastebėti, kad Danos tė-

racijos vadui dr. J. Girniui už dalyva
vimą šventėje ir kalbą iškilmingoje 
akademijoje. Nuoširdus ačiū Mokslei
vių Ateitininkų S-gos dv. vadui kun. 
G. Kijauskui, SJ, ir MAS centro v-bos 
pirm. J. Račkauskui už atvykimą ir 
sveikinimus.

Ateitiniškas ačiū mūsų mieliems 
idėjos broliams ir sesėms iš Toronto, 
Klevelando ir Ročesterio.

Esame dėkingi taip pat. p. p. J. V. 
Kazlauskams už svečio dr. J. Girniaus 
globą, o režisorei p. E. Dauguvietytei - 
Kudabienei už, ateit, sendraugių paruo
šimą meninei' programai.

Ypatinga padėka tenka mieloms po
nioms, įdėjusioms daug darbo pietų 
ruošime: J. Deksnienei, O. Kaminskie- 

<nei, O. Choromanskienei, M. Lepars- 
kienei, G. Kažemėkienei, T. Kalmata- 
vičienei, Z. Rickienei, G. Grajauskie
nei, M. Borusienei, G. Vindašienei, S. 
Orvidienei. Nuoširdus ačiū šeimoms, 
kurios priėmė svečius nakvynei. Dė
kojame visiems, kurie betkuo prisidė
jo prie šventės paruošimo.

Ateitininkai širdingai dėkoja lietu
viams prekybininkams už paaukotas 
premijas kartūnų suknelėms. Didelė 
padėka Toronto Vyrų kvartetui ir jo 
vadovui muz. St. Gailevičiui už progra
mos išpildymą baliaus metu, širdingas 
ačiū padėjusiems baliaus metu: p. G. 
Skripkutei, A. Kaušpėdai ir A. Juoza
pavičiui. Ateitiniškas ačių visiems už 
fantus ir piniginę auką loterijai.

Hamiltono Ateitininkai

J. KEŽINAICIO IŠLEISTUVĖS. — 
Sekmadienį, gegužės 10 d. apie 50 as
menų susirinko erdviam M. D. Jonikų 
bute išleisti mūsų populiaraus hamil- 
toniečio. J. Kežinaitis su kitu savo 
draugu B. Seduikiu Tillsonburgo mies
te pirko didelį viešbutį, kur ir išsike
lia gyventi.

Vaišių metu kalbėjo Alb. Krakaitis, 
VI. Kažemėkas ir K. Mileris.

Išdirbęs apie 15 metų Stelco, Juozas 
nutarė pabandyti savo laimę prekybo
je. Kas jį pažįsta, neabejoja, kad jam 
tai seksis. Pats vakaras buvo nuotai
kingas, gausus vaišėmis ir paįvairintas 
lietuviškų plokštelių muzika. K. M.

WELLAND, Ont.
WELLANDO MEDŽIOTOJŲ IR 

MEŠKERIOTOJŲ KLUBO .ruošiamas 
kartūno balius įvyks birželio 6 d., 5 
v. p.p., St Stephan’s salėje Wellande. 
Plačiau sekančiame numeryje.

Arūnas Stosius ir Dana Zadurskyte po 
žiedų sumainymo šan. gegužės 2 d., 
Delhi, Ont.

vas Vincas Zadurskis Lietuvoje dirbo 
Karo Veterinarijos Akademijoj ir bol
ševikams okupuojant Lietuvą, kaip ir 
daugelis lietuvių, su savo šeima pasi
traukė į Vakarus ir čia po nemažų kla
jojimų ir vargų atvyko į Kanadą ir 
įsikūrė tabako ūkyje, Lan'gtono apy
linkėje, netoli Delhi, Ont. Vincas ir 
Stasė Zadurskiai, dirbdami savo ta
bako ūkyje, užaugino keturis sūnus, 
kurie studijuoja pasirinktus augštuo- 
sius mokslus universitetuose, puikiai 
kalba lietuviškai ir dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Duktė Dana taipogi gra
žiai lietuviškai kalba ir galvoja. Dana, 
kaip ir pridera gerai lietuvaitei, savo 
gyvenimo draugu pasirinko gerą ir su
sipratusį lietuvį, Arūną Stosiu, kuris 
netik gražiai lietuviškai kalba, bet yra 
ir lietuviškos veiklos dalyvis. Arūnas 
studijuoja biznio srity, yra Hamiltono 
lietuvių jaunųjų skautų vadovas, da
lyvauja teatre “Aukuras”, taut, šokiuo
se ir kt.

Arūnui ir Danai, sukūrusiems lietu
višką šeimą, linkime gražaus šeimos 
židinio, meilės, susiklausymo ir būti 
lietuvybės nešėjais į tas šeimas, ku
rios, kaip tos silpnos nendrės pasvi
ro ir su savo vaikais jau nelietuviš
kai kalba. ’ Stepas Jakubickas

J A Valstybės
DONALDUI PETRAIČIUI, MIC,, 

čikagiškiui, trečios kartos Aušros 
Vartų parapijos jaunuoliui, gegužės 
9 d. vysk. V. Brizgys suteikė kunigys
tės šventinimus. Naujasis marijonas 
kunigas pirmąsias iškilmingas šv. Mi
šias atlaikė gegužės 10 d. 12 vai.

KUN. VYTAUTO PIKTURNOS 25 
pietų kunigystės jubilėjus bus birže
lio 14 d. Iškilmingos pamaldos 11 vai. 
Angelų Karalięnės parapijos bažny
čioje. Pagerbimo pietūs 2 vai. Mas- 
petho parapijos salėje. Pietus ruošia 
parapijiečiai, vadovaujami kleb. kun. 
J. Aleksiūno. Sukaktuvininkas yra bu
vęs politinis kalinys — ilgai kalintas 
žiauriam nacių kacete.

LIETUVOS GEN. KONSULAS Niu
jorke Jonas Budrys gegužės 22 d. su
laukia 75 m. amžiaus.

ANTANAS VOSYLIUS, iš Los An
geles, po ilgiai užsitęsusių pastangų, 
pagaliau susilaukė savo žmonelės, ku
rią pernai, besilankydamas Vilniuje, 
buvo vedęs.

MIRĖ KUN. A. NEVERAUSKAS. 
Po daugiau kaip mėnesio ligos šv. 
Kryžiaus ligoninėje, Čikagoje, gegu
žės 5 d. mirė kun. prof. Augustinas 
Neverauskas. Velionis buvo gimęs 
1887 m. liepos 9 d. Išdagų km. Sintau
tų vise. Kunigu įšventintas 1910 m., 
1921-29 m. buvęs profesoriumi Gižų 
(vėliau Vilkaviškio) kunigų semina
rijoj. Nuo 1929 m. Mariampolės ber
niukų ir mergaičių gimnazijos kape
lionas ir ilgametis (iki 1943 m.) loty
nų kalbos mokytojas. Į Ameriką at
vyko 1951 m.

KAN. M. SANDAVIČIUS po trum
pos, bet sunkios ligos gegužės 7 d. mi
rė O’Connor ligoninėje, San Jose, 
Calif. Velionis buvo gimęs 1900 m. 
lapkr. 18 d. Jaučakių km., Vilkijos 
valse. Kunigu buvo įšventintas 1925 
m. birželio 14 d. Kaune. Nuo 1926 m. 
dirbo Kauno arkiv. bažnytinio tribu
nolo sekretorium, bažnytinių turtų 
valdymo tarybos ir metrikų skyriaus 
referentu. Nuo 1928 m. buvo gen. šta
bo vice-kapelionu ir Kauno kunigų se
minarijos profesoriumi, dėstydamas 
lotynų kalbą, Bažnyčios istoriją ir tei
sės filosofiją. 1932 m. išrinktas Šv. 
Kazimiero dr-jos iždininku. 1940 m. 
paskirtas garbės kanauninku ir arki
vyskupo sekretorium. 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją <ir dirbo lietuvių 
sielovadoje, kol 1950 m. persikėlė į 
JAV. Nuo jaunų dienų velionis rašė 
spaudoje “Tiesos Kelyje”, “žvaigždė
je”, “Ryte”, “Amerikos Lietuvyje”, 
“Drauge”. Yra rašęs beletristinių da
lykėlių slapyvaržiu D. Pūkas.

JONAS LIETUVNINKAS, 82 m. 
amžiaus Baltimorės lietuvis, paauko
jęs “L. Lietuvai” $200, rašo: “Rem
damas “L. Lietuvą” ir aukodamas ki
tiems kultūriniams reikalams, aš vis 
tikėjausi savo pavyzdžiu paskatinsiąs 
kitus tautiečius, ypač mano miesto, 
Baltimorės, pelningųjų verslų žmones, 
inteligentus. Net dyvai, kad mūsiš
kiai naujieji ateiviai, ilgiau šiame 
krašte gyvendami, kasmet daugiau už
dirbdami, dabar vis labiau eina “bied- 
nyn”... '

Ši degtinė 
nepraranda savo 

skonio

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 

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

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 miešimu.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold 

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

nusipirkti Gold Stripe.

Adams
GOLD STRIPE

CUSTOM BUENDKD CANADIAN WHISKY
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e LIETUVIAI PASAULYJE
PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 

statyti dr. Aldona Užupienė (Toron
to, Ont.) paaukojo 22 dolerius.

Norintieji prisidėti prie paminklo 
statybos ir monografijos išleidimo, sa
vo auką prašome siųsti: Pakštas Fund, 
c/o J. Mikaila, 16870 Stoepel, Detroit, 
Mich. 48221, USA.

PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 
statyti aukojo: prel. J. Tadarauskas 
— $25; St. Milerienė — $6; P. Gu- 
dinskas — $5.00. Iš viso šiam rei
kalui per M. Kežinaitytę ir K. Milerį 
iš Hamiltono gauta $91.

TORONTO “DAILY STAR” gegu- 
žės 8 d. laidoj pranešė, jog ^vietai 
sugrąžinę Amerikai dezertyrą kpt. Al
fred Svenson, kuris esąs “Lithuanian- 
bom” ir kuris buvo pabėgęs į R. Vo
kietiją 1963. V. 4. Jis būsiąs teisiamas 
JAV teisme už dezertyravimą iš ka
riuomenės ir, galimas daiktas, už ka
riškų paslapčių išdavimą. Už pirmąjį 
nusikaltimą jam galį grėsti 2 metai 
kalėjimo su išmetimu iš kariuomenės 
ir laipsnio atėmimu, gi už antrąjį, jei 
bus įrodyta, — mirties bausmė. A. 
Svensonas prjn. rugsėjo 3 d. R. Ber
lyne vakariečių laikraštininkams pa
sisakė, kad jis buvęs priverstas likti 
pas komunistus ir sumuštas už mėgini
mą pabėgti į Vakarus, gi keletą savai
čių vėliau — jis pabrėžė, jog esąs pa
tenkintas Rytų Berlyne. Jo motina 
gyvena JAV.

Argentina
FED. VOKIETIJOS PREZ. DR. H. 

LUEBKĘ, viešėjusį Argentinoje šan. 
gegužės mėn. pradžioje, pasveikino 
Argentinos Liet Bendruomenė, dėko
dama už parodytą vokiečių vyriausy
bės palankumą ir pagalbą Vokietijoje 
esantiems lietuvių auklėjimo ir kultū
rinio judėjimo centrams, kartu pra
šydama iškelti Lietuvos laisvės bylą 
ir ją paremti, kai bus svarstomi R. 
Europos klausimai. Vokiečių dienraš
tis “Freie Presse” gegužės 7 i ir. 
plačiai komentavo šį lietuvių gestą.

TĖVAI MARIJONAI MINI 25 m. 
SUKAKTĮ. — Šiais metais sukanka 
lygiai 25 m., kai Tėvai marijonai at
vyko Argentinon dirbti tarp lietuvių. 
Per tą laiką jie įkūrė dvi lietuviškas 
parapijas su pradžios mokyklom: Avel- 
lanedoje (prie Buenos Aires) ir Ro
sario mieste. Be to aptarnauja Berisso 
ir Kordobos lietuvius. Turi nuosavą 
“Laiko” spaustuvę, kurioje leidžia 
dvisavaitinį laikraštį “Laiką”, spausdi
na lietuviškas brošiūras ir knygas.

Gegužės 24 d. ruošiama jubilėjinė 
šventė su pamaldom, naujos spausdi
nimo mašinos šventinimu ir paminė
jimu.

NAUJAS KUN. RIKARDAS BAL
NIS, MIC, balandžio mėn. gale su Tė
vu provincijolu atvyko iš Š. Ameri
kos. Jis pasiliks darbuotis tarp Argen
tinos lietuvių. Naujasis misijonierius 
kurį laiką yra dirbęs įvairiose š. Ame
rikos parapijose.

BENDRAS VASAROS ATOSTOGAS 
studijuojančiam jaunimui numatoma 
suruošti San Paulo, prie jūros, kongre
sui pasibaigus. Tuo rūpinasi San Pau
lo studentai ateitininkai, kurie kas
met turi bendras atostogas pajūryje.

“Laikas”

Srazilija
RIO DIENRAŠTIS “O GLOBE” ba- 

landžio 15 d. laidoj atspausdino 
straipsnį — “Pabaltijo valstybės — 
sovietų nežmoniško išnaudojimo pa
vyzdys”. Jo autorius — šio dienraščio 
specialus korespondentas Švedijoj H. 
M. Bergman. Straipsnyje, be kitų la
bai svarbių minčių, pabrėžiama: “Nei 
Lietuva nei Latvija nei Estija nieka
da dvasiškai nepriklausys Sov. Rusi
jai. Tenai vyrauja ir kyla giliausia ne
apykanta viskam, kas rusiška. Jauni
mas priešinasi ir kasdien auga Bažny
čios įtaka. Net atominis karas nėra 
baisus, kai žmonės gyvena baisioje 
vergijoje.”

DĖL LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
BRAZILIJOJ. — “Draugas” neseniai 
gavo telegramą iš Sao Paulo, kurioje 
prašomos org-jos, veiksniai ir paskiri 

^asmenys siųsti naujam Brazilijos prez. 
Humberto Casteli Branco prašymus 
grąžinti pirmykštes teises nepr. Lietu
vos pasiuntinybei ir konsulatui.

Britanija
IŠTREMTŲJŲ MINĖJIMAS šiemet 

ruošiamas birželio 13 d. Estų Namuo
se Londone.

POETAS VLADAS ŠLAITAS persi
kėlė dirbti ir gyventi į Londoną. Lai
kinai jis apsigyveno lietuvių bažny
čios klebonijoje. Dirba rytiniame Lon
done ligoninėj. Jis atsikėlė Londonan 
iš Eccles (prie Manchesterio).

J. LEVINSKAS, eilę metų vadova
vęs DBLS Derby skyriui, paliko Brita
niją ir yra pakeliui į Kanadą, čia 
stengiąsis nuolatinai apsigyventi.__

Vokietija
APIE A.A. DR. A. TRIMAKO MIR

TI žinią įsidėjo žurnalas “Der Euro- 
paeisches Osten”. Pažymimas velio- 
nies talentingumas ir suminimi jo at
liktieji svarbūs darbai. Aprašoma, 
kaip jį laidojant, Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas ant jo karsto užbėrė iš Lie
tuvos gautos žemės saują.

Paruošė Pr. AI.

NOTARAS
ANTANAS LIUDZIUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė %
į naujas patalpas — ~

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

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928
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TORONTO MAIRONIO VARDO 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Pasibaigė mokslo metai. Todėl 
pravartu apie mokyklą painfor
muoti ir visuomenę. Ligi šiol To
ronto šeštadieninė mokykla vis 
auga. Šiais mokslo metais mokyk
loje mokėsi 580 mokinių. Rude
nį į pirmuosius skyrius įsiregist
ravo 82 mokiniai. Mokykla su
skirstyta į 19 klasių. Tokiu būdu 

' joje dirbo šie klasių auklėtojai: 
1A skyrius sesuo Loreta, IB — 
sesuo Celina, IIA — M. Gudaitie
nė, IIB — A. Bušinskaitė, IIIA— 
V. Staškevičiūtė, IIIB R. Žilins
kienė ir V. Tamulaitytė, IIIC — 
P. Besasparis, IVA — sesuo Vik
torija, IVB — V. Anskytė, IVC— 
A. Kuolaitė, VA — Z. Didžbalie- 
nė, VB — E. Mardosienė, VIA— 
P. Jurėnas, VIB — I. Adomavi
čienė, VILA — A. Kuolienė, VIIB 
— P. Urbonienė, VIII - V. Tasec- 
kas, IX — St. Liuimienė, X — J. 
Jankaitis.

Tikybą katalikams dėstė Tėvas 
Rafaelis šakalys, OFM, kun. J. 
Staškevičius, sesuo Paulė ir evan
gelikams kun. A. Žilinskas. Sesuo 
Paulė žemesniuosiuose skyriuose 
mokė ir dainavimo. Mokyklos 
sekretorė O. Kulikauskienė, jai 
talkino J. Empakerienė.

Anksčiau kas metai būdavo iš
leidžiami 8-sis ir 10-sis skyriai. 
Baigę aštuonius skyrius, buvo lai
komi baigę pradžios mokyklą, ir 
9-sis bei 10-sis skyrius atstojo ki
tur veikiančius augštesniuosius 
kursus. Nuo šių metų mokyklą 
baigti reikia išeiti 10-ties metų 
nustatytą kursą. Pakeitimas buvo 
padarytas todėl, kad daugelis mo- 

- kinių, baigę aštuonis skyrius ir 
gavę pažymėjimus, į 9-tą skyrių 
jau nebegrįždavo.

Aštuoni metai yra pertrumpas 
laikas supažindinti mokinius su 
lituanistikos pagrindinėmis žinio
mis. Tai viena, antra, tautinio 
auklėjimo atžvilgiu paskutinieji 
skyriai yra labai svarbūs, čia be 
Lietuvos istorijos mokiniai susi
pažįsta ir su lietuvių literatūra. 
Pats vaikų amžius įgalina moky
toją sąmoningiau perduoti jiems 
žinias. Jie patys jau dalyvauja 
diskusijose, kelia klausimus ir 
jieško atsakymų. Ir todėl šiuose 
skyriuose turi geriausios progos 
apsispręsti likti įsitikinusiais lie
tuviais. Tenka laukti, kad tėvai 
tai supras ir parodys pozityvų nu
sistatymą, vengdami per anksti 
atsiimti vaikus iš mokyklos.

Šiais metais

10-jį skyrių: J. Baranauskaitė, Ž. 
Baranauskaitė, A. Bušinskas, A. 
česėkas, L. Gustainytė, J. Kvede- 
rys, R. Petrauskas, V. Valiulis, 
S. Žutautas. Pernai 10-jį skyrių 
baigė vos keturi. Padaryta pažan
ga ir ateityje, tenka manyti, tė
vų nuoširdžiu susirūpinimu, 10-jį 
skyrių baigs nuolat didėjantis 
mokinių skaičius.

Mokyklos augščiausia vadovy
bė priklauso Mokyklos Tarybai, 
kurią sudaro parapijų klebonai, 
Bendruomenės atstovas, tėvų ko
miteto pirmininkas ir mokyklos 
vedėjas. Ji rūpinasi mokyklos iš
laikymu ir joje dirbti sąlygų su
darymu. Tarybai šiais metais va
dovavo Tėvas Placidas Barius, 
OFM, Prisikėlimo parapijos kle
bonas. Mokyklos medžiagine ge
rove rūpinasi Tėvų Komitetas. 
Tenka džiaugtis jo veikla ir nuo
širdžiu rūpinimuisi mokyklos rei
kalais. Komitetui vadovavo L. 
Šeškus.

Oficialios mokyklos užbaigimo 
iškilmės įvyko gegužės 3 d. Pa
žymėjimus baigusiems įteikė Lie
tuvos konsulas dr. J. žmuidzinas, 
Baigusieji buvo ir apdovanoti. 
Kiekvienam tarybos pirmininkas 
įteikę knygą “Mūsų tėvų žemė” 
ir P. Misevičiaus gražius medžio 
drožinius.

Meninės programos dalyje pa
sirodė: jaunųjų mokyklos choras,

Toronto lit. mokyklos tėvu komitetas — p. Chvedas, J. Empakerienė, L. šeškus (pirm.), A. Ja 
gėlienė, L. Kalinauskas, F. Zaleckienė, Z. Girdauskas, J. Kulikauskienė, A. Bumbulis.

Nuotrauka St. Dabkaus

paruoštas sės. Paulės, II ir III 
skyriai, paruošti A. Bušinskaitės 
ir L. Tamulaitytės ir savu žodžiu 
L. Gustainytė (10 skyr.) ir V. Ku- 
previčiūtė (9 sk.) savos kūrybos 
eilėraščiu.

Baigiant dar kartą reiktų pasi
džiaugti ir mūsų ekonominių bei 
kultūrinių organizacijų mokyklos 
supratimu ir jai pagalbos teiki
mu. Ir bendrai, mokykla jaučia 
ir įvertina tą šilumą, kuri dvel
kia iš visos mūsų lietuviškos 
bendruomenės. J. Andrulis

Gyvenimas filmuose

Blogio ir gėrio kova
. KORNELIJUS BUČMYS, OFM .

9 mokiniai baigė

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavimas Fordhamo un-te

nėmis, registracijos komisija — 
svečių kvietimu ir registravimu. 
Paskutiniame komiteto posėdyje 
balandžio 30 d. buvo bandyta nu
statyti sekcijų darbų dienotvar
kę suvažiavime ir nagrinėtos iš
kilmingo banketo rengimo gali
mybės. Suvažiavimas įvyks rug
sėjo 5, 6, 7 d.d. Tėvų jėzuitų 
Fordhamo universitete, Niujorko 
priemiesty Bronxe, netoli nuo 
pasaulinės parodos. LKMA suva
žiavimui ruošti komitetą sudaro: 
Tėv. prof. dr. V. Jeskevičius, SJ, 
sekretorius — prof. dr. A. Vasys, 
iždininkas — prel. J. Balkūnas 
ir visų komisijų nariai. Visais su-

Šeštajam Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavimui 
artėjant baigiami paruošiamieji 
jo darbai. Centro valdyba jau pa
tvirtino 9 mokslo šakų sekcijų 
vadovu pristatytus paskaitinin
kus ir jų pasirinktų paskaitų te
mas. Vietinis suvažiavimui ruoš
ti komitetas Niujorke jau sudarė 
įvairias darbo komisijas, kurios 
jau pradėjo savo darbą. Finansų 
komisija, vadovaujama prel. J. 
Balkūno, kelia vajų ir jieško me
cenatų iš Europos atvykstančių 
dviejų paskaitininkų kelionei ap
mokėti ir suvažiavimo išlaidoms ( 
padengti; informacijų komisija, važiavimo reikalais rašyti: Rev. 
Tėv. V. Gidžiūno, OFM, vadovau- prof. dr. Walter Jeskiewicz (Jes- 
jama, teikia apie suvažiavimą in-' kevičius), SJ, Fordham Universi- 
forpiacijas spaudai, pamaldų ruo-■ ty, New York 58, N.Y. Telef. 
Šimo komisija rūpinasi pamaldo^FO 7-5400, ext. 218. 
mis, nakvynių — dalyvių nakvy-' T. V. Gidžiūnas, OFMT. V. Gidžiūnas, OFM

Montrealio lit. mokyklų 1964 m. abiturientai su savo mokytojais — kairėje G. Gedvilienė, dešinėje 
M. Malcienė. ‘ Tony’s nuotrauka

Jau 30 metų Amerikoje veikia 
Padorumo Legijonas, rūšiuojąs 
filmus į eilę kategorijų pagal jų 
tinkamumą suaugusiems, jauni
mui ir vaikams. Retkarčiais kai- 
kurie filmai visiškai pasmerkia
mi ir laikomi netinkamais jokiai 
žiūrovų kategorijai. Šie nurody
mai taikomi filmų žiūrovams. Pa
ti filmų pramonė taip pat turi sa
vo padorumo kodeksą, kurio už
laikymą prižiūri speciali komisi
ja ir filmus aprobuoja savo ant
spaudu. Per eilę metų filmų ga
mintojai stropiai laikėsi šio ko
dekso nutarimų, nors ir dėl gry
nai ekonominių sumetimų, nes 
filmas be komisijos antspaudo 
daugelio kino teatrų nebūdavo 
nuomojamas. Tačiau paskutinių
jų metų laikotarpyje kodekso už
laikymo griežtumas yra gerokai 
nusmukęs ir aprobuojami tikrai 
neverti ir meniškai menkaverčiai 
filmai. Padorumo Legijono nuro
dymai apie filmų tinkamumą 
daugelio žiūrovų stropiai užlai
komi, bet ne vienas susidomi ir 
pasmerktu filmu, nors po to ir 
pats spjaudosi.

Nors daugiausia nemoralių fil
mų ateina iš Europos, ypač Pran
cūzijos ir Italijos, Hollywoode 
taip pat prigaminama nemaža 
šlamšto. Iš 1963 m. išleistų 263 
naujų filmų Padorumo Legijonas 
visiems šeimos nariams rado tin
kamais tik 70 filmų. Kiti turėjo 
būti rezervuojami tik suaugu
siems ar nepatariami jokiai pub
likai.

Iš tokių grynai komercinio po
būdžio ir žemo moralinio lygio 
filmų paskutiniu laiku pastebėti
ni šie trys: “From Russia with 
Love”, “Sunday in New York” ir 
“Yesterday, Today and Tomor
row”.

Pirmasis iš jų — anglų gamy
bos filmas, paruoštas pagal popu
liaraus detektyvinių romanų au
toriaus lan Fleming to paties var
do knygą. Slaptas agentas James 
Bond gana suveltoje šnipų istori
joje veikia nesiskaitydamas su jo
kiais principais. Apgavystės ir 
žmogžudystės vykdomos su šaltu 
ciniškumu, tarpais įmaišant ir pi
gių seksualinių scenų.

Antrąjį filmą išleido Hollywoo- 
das su neva kilniu pretekstu pa-

Stasys Yla

Baltrušaitis 
poetas-mistikas

Amžinoji viltis
Rašytojas iškeliavo į amžinybę tiek daug apie 

mąstęs, dainavęs, sapnavęs ir kitus jai ruošęs.
— Amžių rožės žydi ir žmogaus sapne...
— Gerbk galingai, ryto būgne, amžių tolį, amžių

R

0 įaiLTŪKIMEJE VEIKIOJI;
AMERIKOS BALSO lietuviškas sky

rius nuo gegužės 3 d. padažnino trans
liacijas į Lietuvą. Numatyta daugiau 
teikti žinių iš okupuotų Pabaltijo 
kraštų.

A. KAIRIUI paskirta Scenos Dar
buotojų Sąjungos premija už jo ko
mediją “Viščiukų ūkis”. Posėdis įvyko 
Čikagoje gegužės 5 d. Vertinimo ko
misija: kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
akt. Zita Kevalaitytė-Visockįenė, akt. 
Marija Lemešytė-Dikinienė, B. Choms- 
kis ir K. Oželis.

meninį

Baltrušaitis pasakojo pamatęs jį senienų krautuvėj, 
lange. Kiek kartų praeidavęs, stabtelėdavęs ir pažiūrė
davęs. Šį kartą nebesusilaikęs, užėjęs ir nusipirkęs.

— Dabar jis bus mano kryželis!
— Turbūt jis dar nešventintas! — pastebėjo ponia.
— Turėtų daugiau prasmės.
Rašytojas suvyniojo kryželį ir vėl įsidėjo į kišenę.
Netrukus Baltrušaitis susirgo ir po 10 dienų mirė. 

Kai ponia Bačkienė su vyru nuėjo lankyti jo pašarvoto, 
tas kryželis buvo jo rankose. Pasirodo, ligos metu jis jį 
laikė prie savo lovos.

Velionies lankyti atėjo ir kun. Vincas Reičiūnas, tuo 
metu buvęs Paryžiuje. Kunigas pasakojo tą kryželį pa
šventinęs. Tai buvo, pasirodo, kitą dieną, kai jis kryželį 
buvo nusipirkęs. Rašytojas pats atėjęs pas kunigą ir pa-

• prašęs, kad kryželį' pašventintų.
Tas pats kunigas, atrodo, aprūpino rašytoją ir pasku

tiniais sakramentais, nes čia pat, prie pašarvoto velio
nies, pasakė, jog gražiai pasiruošęs mirčiai ir viskas lai
ku buvę atlikta.

— Eik prie Tėvynės ugnies prisiglausti, grįžk Į 
žvaigždėtą tavo karalystę.

— Eikit, kas gali, amžių keliais!
— Nes kai žemės žiedas gimęs gęsta, amžių sėjai 

naujas grūdas bręsta.
Rašytojas žinojo, kur jis grįš, ir tikėjo:
— Mes grįžtam Į būtį beribę, mes grimstam Į būtį 

begalę.
— Būties aušra už tavo dinų, už tavo vartų — visata.
— Kas dar skiria gymį nuo mirties, neįžengs į po

kylį būties.
Jurgis Baltrušaitis įžengė į tą būties pokylį 1944 m. 

sausio 3 d. Buvo pašarvuotas savo bute. Per naktį, šei- 
mai prašant, prie rašytojo budėjo ir meldėsi lietuvaitės 
seselės pranciškonės. Sausio 5 d. velionis buvo palydė
tas į bažnyčią ir po pamaldų už jo vėlę buvo palaido
tas Montrouge kapinėse Paryžiuje, vadovaujant kun. V. 
Reičiūnui. Paskutinį atsisveikinimo žodį tarė Lietuvos 
atstovas dr. St. A. Bačkis, kurio žodžiai derinosi su ra
šytojo mintimi:

— Siųstas tęsti žemės brydį, aš žengiu į tolį didį — 
linksmas, tvirtas ir darbus, — visa laiminu, kas bus. Ly
giai laiminu, kas buvo — saulę, darganą ir krūvą mano 
laužo pelenų, dovį buvusių dienų .

vaizduoti jaunuolių priešvedybi- 
nį gyvenimą ir jų problemas. Ta
čiau tiek dialoguose, tiek scenose 
gausu dviprasmiškumų ir pakar
totinai įsiveliama į sensacijų jieš- 
kojimą. ■

Trečias filmas importuotas iš 
Italijos. Sulipdytas iš trijų skir
tingų dalių, filmas stengiasi pri
vilioti žiūrovus populiariais italų 
artistų vardais. Pirmame epizode 
nuoširdžiai atvaizduojant neapo
liečių gyvenimo realybę, antrame 
bandoma žvelgti į turtingųjų gy
venimo tuštumą ir nepastovumą. 
Trečias epizodas, atrodo, skiria
mas vien smuklės bernams.

Aišku, kad nei vienas iš šių pa
minėtų filmų netinkamas norma
liai galvojantiems net ir suaugu
siems, nekalbant jau apie jauni
mą ar vaikus.

Iš teigiamosios pusės žvelgiant, 
suaugusiems tektų parekomen
duoti puikų Hollywoodo gamybos 
filmą “Love with the Proper 
Stranger”. Plačiau šis filmas bu
vo paminėtas premjeros proga. 
Jam sugrįžus į eilę kino teatrų, 
pastebėtina, kad šiame filme ne
tekėjusios motinos problema 
svarstoma oriai ir neužgauliai, 
nors ir su ryškiu komedijos at-

damas populiarias liaudies dainas, 
stengiuosi perteikti jų poetišką nuotai
ką ir melodinį žavesį, išryškinti tau
tosakinių personažų charakteristikas. 
Šį ciklą manau užbaigti šiuolaikinio 
folkloro diktuojamais meniniais vaiz
dais.”

Daug laiko J. Kuzminskis yra pasky
ręs knygų iliustravimui
apipavidalinimą jis davė T. Tilvyčio 
“Usnynei”, K. Borutos “Baltaragio 
malūnui”, A. Baranausko “Anykščių 
šileliui”, E. Mieželaičio “Broliškai po
emai” ir kt. Dalis jo iliustracijų iš- 

DAIL. V. PETRAVIČIAUS kūrinių leista atskira knyga — “10 iliustruo- 
........... tų knygų”, šiuo metu J. Kuzminskis 

yra Lietuvos Dailininkų S-gos v-bos 
pirmininkas. Jis taipogi vadovauja Vil
niaus Dailės instituto grafikos ka
tedrai.

“VILNIAUS ETIUDŲ” II-ji knyga, 
Vlado Mozūriūno poezijos rinkinys, 
pasirodė knygynų lentynose. Pagrindi
nį dėmesį poetas skiria miesto veidui: 

“Tame veide taip aiškiai atsispindi, 
Kaip ir žmogaus protingame veide, 
Ir tai, ką laikas spėjo paskaidinti, 
Ir tai, kas liko metraščio raide.” 
VI. Mozūriūnas mėgsta vaikščioti po 

senąjį Vilnių — ta liudija jo eilėraš
čių pavadinimai: “Senojo miesto spal
vos”, “Seni namai”, “Amūrui koply
čios. sienoje”, “Slovackio kieme”, 
“Skulptoriaus gimimas”, “Pėdos” ir 
kt. Silpniau poetui pavyksta dabarties 
vaizdavimas. Eilėraštyje “Statyba” jis 
pasimeta tarp rombų, kvadratų, gele
žinių konstrukcijų blokų ir kitų labai 
gausių negyvo peisažo detalių, bet tai, 
savaime suprantama, jau yra duoklė 
propagandos reikalaujančiai kompan 
tijai. Knygą apipavidalino dail. V. Ka
linauskas.

TEMATINIŲ DROBIŲ KONKURSĄ 
laimėjo A. Savickio nutapytas paveiks
las “Kraujas ir pelenai; II-ji premija 
teko L. Petravičiaus “Elektrikai”, o 
III-ji — V. Gražėno kūriniui “Durpy
ne”. Tematinėmis drobėmis vadinami 
tapybos kūriniai, vaizduojantieji nū
dienį gyvenimą, kuriame daugiau ar 
mažiau privalo atsispindėti “didžioji 
komunizmo statyba”. A. Savickas pa
sirinko Pirčiupio tragedijos temą, su
teikdamas jai antimilitaristinį pobūdį. 
L. Petkevičius ir V. Gražėnas pasuko 
kompartijos peršamo darbo kryptimi. 
Apie darbą ir statybas taipogi kalba 
ir kitų konkurso dalyvių drobės: G. 
Petrovos “Elektrinės darbininkai”, V. 
Cipliausko “Chemijos kombinato mon
tuotojai”, ištisa serija eskizų apie kol
chozų melžėjas, kolchozininkų poilsį 
ir t.t. V. Kst.

paroda atidaryta gegužės 9 d. Čiurlio
nio galerijoj, Čikagoje.

ATEINANČIĄ ŽIEMĄ IR PAVASA- 
SARĮ Čikagoje jau nebus lietuviškų 
operos spektaklių, nes Čikagos lietu
vių opera rengiasi grandioziniam žu
vusių už Lietuvos laisvę pagerbimui 
ateinančių metų gegužės mėn.

KAIP RAŠO “SANDARA”, lietuviš
ka kolonija Bridgeporte (Čikagoje) 
kūrėsi iš lengvo. Prieš 80 metų ten 
buvusi įkurta pirmoji lietuviška drau
gija ir prasidėjęs šioks toks kultūri
nis judėjimas bei pramogų rengimas. 
Pabaigoj pereito šimtmečio jau imta 
vaidinti veikalai, kaip “Mūšis prie 
Žalgirio” ir kt. Režisoriumi buvęs Jo
nas Grinius. Paskiau atvažiavęs iš 
Dzūkijos ir kitas teatro menui linkęs 
asmuo — Martynas Kadžiauskas.

Bridgporte buvęs įkurtas choras, ku
ris pavadintas Dr. Kudirkos vardu. 
Vėliau, kai 1907 m. į Čikagą atvyko 
komp. Mikas Petrauskas, tai tas cho
ras pastatęs operą “Birutę”. Po sėk
mingo vaidinimo — Broniaus K. Ba
lučio pasiūlymu — ir pats choras bu
vęs pakrikštytas Birutės vardu.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
K. BORUTOS “JURGIO PAKETU- 

RIO KLAJONES” išleido valst. groži
nės literatūros leidykla. Naudodamas 
tautosakinę medžiagą poetinės prozos 
forma, rašytojas vaizduoja Didvyžių 
dvaro piemenuko Jurgelio nuotykius 
feodalizmo laikais žečepospolitos ka
ralystėje, Suvalkų krašte. Išvarytas iš 
dvaro dėl praganytos bitės, Jurgelis 
vėliau grįžta į jį su stebuklinga dūde
le. šiuos kompozicinius rėmus užpil
do stilizuota tautosakinė medžiaga, 
pliekianti nusigyvenusius plikbajorius, 
vaitus, maršalkas ir kt. baudžiaunin
ko išnaudotojus.

' KAZIO SAJOS naują 6 paveikslų 
komediją “Gaidžio pentinai” pastatė 
Klaipėdos dramos teatras. Spektaklį 
režisavo P. Gaidys, dekoracijas paruo
šė dail. A. Tarabilda. Pagrindinius 
vaidmenis sukūrė aktoriai — A. Venc- 
kūnas, E. Baltrukonytė, R. Karvelis, 
J. Jaruševičius, E. Čepulis, J. Budri- 
kaitė ir ki.

DAIL. JONAS KUZMINSKIS yra
spalviu. Dėl puikaus meninio api- sukūręs'/»*^*stainpų- lietuvių liau- 
pavidalinimo ir ypač Įspūdingos J “ J 4----- 
Natalie Wood vaidybos šis filmas 
buvo parinktas kandidatu dėl Os
car premijų daugelyje katego
rijų.

Kartu su šiuo filmu rodomas 
“Paris When It Sizzles” kiek lėkš- 
tokos komedijos formoje prista
to Audrey Hepburn ir William 
Holden Paryžiaus vaizdų fone. 
Nors šis filmas toli gražu nepri
lygsta “Charade” lygiui, lengvo 
stiliaus komedijomis pasitenki
nantiems suaugusiems žiūrovams 
suteiks progą pusantros valandos 
praleisti nerūpestingoje nuotai
koje.

dies dainų temomis — “Ant kalno 
gluosnis”, “Išbėg išbėgo iš Rusnės 
kiemo”, “Vai lekia, lekia gulbių pul
kelis” ir kt. Šie raižiniai tebekabo dai
lininko dirbtuvėje, kur juos vis dar 
tiria kritiška autoriaus akis: “Atkur-

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 4, balandis, 1964 m., lie

tuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas. 
Vyr. red. Rimantas Repšys. Leidžia 
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga: 5725 
So. Artesian Ave., Chicago, Illinois 
60629, USA. *'

Aidai, nr. 4(169), 1964, mėnesinis 
kultūros žurnalas. Redaguoja A. Vai
čiulaitis, leidžia Tėvai pranciškonai, 
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221, USA.

Vaikų piešinių parodėlė

Niujorkas. — Mirusio gen. D. 
A. MacArthur kalbos, svarbesnie
ji pareiškimai bei kitų asmenų 
pasisakymai Įrašyti i plokšteles. 
Tačiau jos nėra tiek populiarios 
kaip prez. Kennedy, kurio plokš
telių jau parduota 5 mil. albumų.

“Eglutės” šventės metu, birže
lio 7 d., Putname, Conn., įvyks ir 
vaikų piešinių parodėlė. Tai pir
mas toks bandymas “Eglutės” 
skaitytojus apjungti ir vaikų pie
šinių parodėle. Įpratom, kad vai
kai žaidžia, vaikai kalba, vaikai 
skaito bei deklamuoja, jie vaidi
na ir dainuoja; tokius juos mato
me kasdien, tokius juos mielai 
priimame savo organizuotame gy
venime. Bet vaikai dar ir piešia. 
Norime ir šį jų išsireiškimo bū
dą ugdyti, jų darbus stebėti ir 
juos tuo užsiimti skatinti.

Ką siųsti?
Visi piešiniai gali būti įdomūs. 

Labai norima pabrėžti vaikų pie
šimo meną lietuviškuoju požiū-

riu, todėl parodėlėje norima ko
kia lietuviškąja tema (pvz. pasa
kos iliustracija, tautiniu motyvu, 
Lietuvos gamtovaizdžiu ir t.t.) 
ryškesnius piešinius net premi
juoti. Taigi, tos rūšies kūrinėliai 
įeitų lyg į savotišką konkursėlį, 
jauniesiems kūrėjams premijėlės 
bus įteikiamos parodėlę uždarant.

Kaip siųsti piešinius?
Siunčiant paštu, įpakuoti, kad 

piešiniai nesusilaužytų, nesusi- 
trintų ar nesuplyštų. Siųsti gali 
kiekvienas tiesiog į Putnamą. Ad
resas:: “Eglutė”, R.F.D. 2, Put
nam, Conn. 06260, USA.

Jei kur išeina, gali būti pasiųs
ta ir kelių vaikų piešiniai kartu.

anos tautos, kurios kalba buvo kūręs savo jaunystėj ir 
subrendime. Nesutapo nei su miestu, nors buvo pasisa
vinęs daug gerųjų miestiečio bruožų. Jei kur- buvo visa 
jo širdis, tai nebent savo tėvų žemėj, savuose Paantvar- 
džiuose — jų soduose, rugienose.

— Kas siekia tolių, nors eina vienas, meldžias už 
mūsų tėvų rugienas!

Baltrušaits buvo vienišas kaimietis savo dvasia tarp 
išprususių miestiečių, vienišas mistikas tarp realistų ir 
materialistų, ypač anais laikais. Ir liko toks net savo tau
toj tartum koks tiltas, per kurį kartą praėjo ir savo pė
das Įspaudė 19 amžiaus Lietuvos kaimo dvasia. Jis tą 
dvasią perkeitė, perleido per individualinę savo dvasios 
prizmę ir paliko mums, tarsi karalius Dovydas, savo 
tautos dvasinę atšvaitą. Tarp jo giesmių ir Dovydo 
psalmių, iš tikro, galėtum rasti net eilėdaros panašumų.

Baltrušaitis pasidarė nepakartojamas ypač tuo, kad 
“siekė tolių”, norėdamas “dangų ir žemę jungti Į vieną”, 
kaip savu būdu to paties siekė ir mūsų religinga — mis
tinė liaudis. Ne kuo kitu, o šiuo mistiniu savo tautos 
bruožu, Baltrušaitis buvo beiškyląs ir pasaulinėj litera
tūroj.

Lietuvio mokslininko laimėjimai
P. Jucaitis, 
dirbęs tyri-

Profesorius dr. 
prieš dvejetą metų 
mų chemiku vienoje New Jersey 
įmonėje ir iš ten pasitraukęs pen
sijon, dabar pakviestas chemijos 
patarėju (consulting chemist) į 
organinės bei analizinės chemijos 
skyrių Owens - Illinois Technical 
Center tyrimų skyrių Toledo, 
Ohio.

1948-51 m. dr. Jucaitis buvo 
Gannon College chemijos profe
sorius Erie, Pennsylvania, čia 
dėstęs 7 semestrus, profesorius 
Jucaitis buvo pakviestas tyrimų 
chemiku ir cheminių projektų 
vedėju į Illinois Institute of 
Technology Research Institute 
Čikagoje, kur už nuopelnus moks
lui 1955 m. buvo atžymėtas 
“Award of Scientific Merit” ženk
lu bei diplomu. Čia iki 1958 m. 
jis užpatentavo 12 patentų. 1958 
m. pradžioje dr. Jucaitis perėjo

dirbti į Tenco (Linden, N.J.) 
tirpstamosios kavos ir arbatos 
įmonės cheminių tyrimų centrą, 
iš kur 1962 m. pradžioje pasi
traukė pensijon.

Dr. Jucaitis priklauso Ameri
kos chemikų draugijai ir Ameri
kos universitetų profesorių są
jungai, yra Lietuvių Enciklopedi
jos chemijos skyriaus redakto
rius, ir kurį laiką buvo Lietuvių 
Profesorių Draugijos Amerikoje 
pirmininku, bei ALT Lindeno 
skyriaus pirmininku; 1955-57 m. 
buvo Ateitininkų Sendraugių Są
jungos pirmininku.

Dr. Jucaitis priklauso ateitinin
kams nuo 1911 m.; 1913 m. įkū
rė moksleivių ateitininkų kuopą 
Suvalkuose, ir studentų ateitinin
kų kuopą Muensteryje 1921 m., 
ALT Linden’o (N.J.) skyrius p. 
Jucaitį išrinko garbės nariu 1964 
metais.

Baigiame ilgiau užtrukusią kalbą apie religinius lū
žius, kurie buvo palietę mūsų tautą pereinant iš 19 į 20 
amžių. Jie palietė ypač tuos, kurie buvo priversti moky
tis rusų mokyklose. Tuo tarpu Jurgis Baltrušaitis, tų pa
čių mokyklų auklėtas, kažkaip išsiskyrė tuo nelūžusiu 
religiniu mistiniu charakteriu. Ta prasme jis artimas 
kitam panemuniečiui — tilžiškiu! Vydūnui, taip pat ra
šytojui ir savotiškam mistikui. Jiedu sudaro retas, iški
lias išimtis ir sukuria šioj tematikoj savotišką kontrastą.

Baltrušaitis praėjo “žemės laiptus”, neatidavęs nie- • Tokių kontrastų eilę dar galėtume papildyti rašytoju ir 
kam visos savo širdies, nesutapęs su jokia politine, ideo- gydytoju Vincu Pietariu. Rastume jų ir daugiau, jei ban- 
logine, net literatūrine linkme. Nepalinko jisai nei prie dytume prie šios temos dar kada nors grįžti.

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

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

— enropietiškame ir kanadiškame stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei gėlės puoduose.
* Mes turime gintaro ir kitokių išdirbinių dovanoms 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir-durys. Viena 
atvira skola 10 metų. įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

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

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

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

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

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

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

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2^255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

^SPORTAS
VYČIO ŽINIOS '

Andrius Klimas, Vyčio krepšinio 
komandos treneris, neseniai išvyko su 
Karališkuoju Kanados Karo laivynu į 
Havajus. Pratybos jūroje truks ligi lie
pos mėn. Vėliau vykstą egzaminai var
gu ar duos jam galimybę dalyvauti 
mūsų krepšinio rinktinės išvykoj į 
Australiją.

Clevelande, Čiurlionio namuose, mū
sų krepšinio rinktinei pagerbti vaka
rienės metu, Vyčio klubo pirm. J. Bal
sys vytiečių vardu įteikė 15 klubo si
dabrinių ženkliukų. Mūsų reprezentan
tai dėvės šiuos ženkliukus Australijos 
kelionės metu.

Teniso aikštelės gautos ketvirtadie- 
nais ir penktadieniais 7-9 v.v. Bell- 
woods-Trinity. Kreiptis į vadovus J. 
Žukauską ir Pr. Gvildį.

Pabaltiečių olimpiniai žaidimai Kle- 
velande įvyko šio mėn. 9 ir 10 d.d.

Stalo tenise varžėsi tik lietuviai su 
latviais. Suaugusių klasės pirmąsias 
vietas pelnytai laimėjo latviai. Koman
dinėse varžybose jie laimėjo prieš vy
rus 5:0 ir moteris 3:1. E. Sabaliaus
kaitė laimėjo vienintelį tašką prieš 
šventės laimėtoją Adminis. Merg. kla
sėje ligi 18 m. laimėjimas teko Saba
liauskaitei-: Jaunių ligi 18 m. laimėtoju 
tapo klevelandietis V. Nasvytis. Į ne
palankų rungtynių rezultatą atsiliepė 
ir Pr. Gvildžio nedalyvavimas.

Tinkinyje lietuvius atstovavo mūsų 
moterys. Jos pakliuvo į sekmadienio 
baigmę ir apylygio j kovoj pralaimėjo 
estėms rezultatu 15:13, 2:15, 13:15. 
Komandą sudarė Čikagos ir Kleve- 
lando žaidėjos. Abu vienetai parodė 
augštoką žaidimo klasę.

Jaunių krepšinio laimėtojais ir vėl 
tapo lietuviai, šeštadienį jie lengvai 
sudorojo estus 100:43 ir sekmadienio

WINDSOR, Ont
PAVASARINIS - PASILINKSMINI 

NIMAS įvykęs balandžio 25 d. praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Matėsi svečių iš 
kitur, kaip dr. Vyt. Majauskas, dr. V. 
Ablėnas, Stygos, Zelionis ir kt. Wind- 
soriečią dalyvavimas toli gražu nepa
kankamas, prisimenant, kad parengi
mai reti. Svetys iš Toronto Albinas 
Vebrys pranešė apie dabartinį gyve
nimą Lietuvoje.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
švęstas pirmą gegužės sekmadienį. Po 
pamaldų minėjimas įvyko Kroatų sa
lėje. Po kleb. kun. D. Lengvino mal
dos paskaitininkas Jonas Krikščiūnas, 
Detroito Lietuvių Balso radijo valan
dėlės vedėjas, originaliomis ir gilio
mis mintimis iškėlė motinos reikšmę 
šeimai, tautai ir žmonijai. Antroje da
lyje gražiai pasirodė šešt. mokyklos 
mokiniai su eilėraščiais, dainomis, 
muzika ir taut, šokiais. Čia daug dar
bo įdėjo mokytojos A. Stygienė ir V. 
Tautkevičienė. Dalyviai, norėdami su
mažinti ruošimo išlaidas, sumetė 25.69 
dol., nors pačių išlaidų tesusidarė 
13,09 dol.

MOKSLO METUS šeštadieninš mo
kykla užbaigia šį šeštadienį. Mokyklą 
lankė 24. Tėvai parodė susipratimo, 
leisdami vaikus į.mokyklą, gi mokyto
jai, paaukodami savo laiką, dėstė ne
mokamai. Koresp.

baigmėje sunkiai, taliau užtikrintai, 
laimėjo prieš latvius 85:71.

Savo puikia technika išsiskyrė Bar
kauskas. Dailiai derinosi ir Hamiltono 
Meškauskas su Vinerskiu.

Vyrų pasirodymo laukė jau ne vie
nas krepšinio mėgėjas, šeštadienio 
priešas — estai neleido mūsiškiams 
rimliau pasireikšti. 115:31 rezultatas 
jau parodė rungtynųi vienpusiškumą.

Sekmadienio baigmė prieš latvius 
buvo jau įdomesnė ir mūsiškiams te
ko rimtai pasitempti. Pirmasis ketvir
tis priklausė kietai žaidžiančiai latvių 
komandai. Vėliau mūsiškiai, didžiumo
je nuostabių čekausko metimų dėka, 
atsigauna ir kėlinį užtikrintai laimi. 
Trečiame ketvirtyje latviai atsiveja li
gi 5 taškų, tačiau baigminė pasekmė 
102:89 lietuvių naudai.

V. Grybauskui teko žaidėjus nema
žai kaitalioti bejieškant geriausiai su- 
sižaidusio penketuko. Kilo įtarimas, 
jog ir krepšinio komiteto buvojimas 
toje pačioje salėje neprisidėjo prie 
žaidėjų nervų atsileidimo (paskelbtas 
kandidatų sąrašas dar negarantuoja 
kiekvienam kelionę Australijon!!!). 
Komandos kapitonas Varnas taipogi 
sužaidė žemiau savo pajėgumo (8 taš
kai). Tačiau čekauskas neapvylė nei 
vieno. Jo 47 taškai kalba patys už sa
ve. Antra rungtynių laimėjimo prie
žastis tai puikus mūsiškių baudų su
metimas — 26 taškai iš 28 galimų! 
Latviai sumetė tik 10 iš 21 metimo.

Kiti metikai: Adaima 7, Bazėnas 6, 
Jesevičius 8, Modestavičius 4, Motiejū
nas 6, šilingas 0, Skilnikas 2, Slom- 
cinskas 12, Jasinskas 2.

žaidynės parodė jog talento nesto
kojama. Susižaidus į stipresnį vienetą 
lietuvio vardas bus tinkamai atstovau
tas ir tolimoje Australijoje. J. B.

Ateitininku žinios c,
JAUNESNIŲJŲ MOKSL. ATEITI

NINKŲ abiejų būrelių susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 24 d., 2 
v. p.p. Lietuvių Vaikų Namuose. Su
sirinkimas labai svarbus, dalyvauja
ma uniformuotai.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, gegužės 24 
d., 2.30 v. p.p. Liet. Vaiku Namuose.

VASAROS STOVYKLA jau nebeto
li. Šiais metais ateitininkų stovykla 
įvyks nuo liepos 19 iki rugpjūčio 2 d. 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje New 
Wasaga. Stovyklai vadovaus jauni, čia 
mokslus baigę akademikai ir studentai 
iš JAV ir Kanados.

Stovyklon priimami ateitininkai ir 
neateitininkai berniukai ir mergaitės 
12-18 m. amž. Registracija pradedama 
jau dabar pas šiuos asmenis: B. Saka
lą — LE 6-1410, V. Kolyčių — LE 
4-5586 ir Tėvą Rafaelį — LĖ 3-0621. 
Prašome registruotis nedelsiant, nes iš 
anksto norima turėti tikslus stovyklau
tojų sąrašas.

Norį stovyklauti iš kitų miestų, kaip 
Hamiltono, St. Catharines, London ir 
kt., prašomi rašyti B. Sakalui 80 Rose
mount Ave., Toronto 4, Ont.

Toronto. — Pr. metais Ontario 
provincijoje Įvyko 105.000 susi
siekimo nelaimių. Vienas iš 16 
automobilių tapo Įveltas i eismo 
nelaimingą atsitikimą.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. I Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namo, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

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 RU 3-2105
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

TORONTO
Visuomenininkų vestuvės. -— 

Pereitą šeštadienį įvyko buv. To
ronto apyl. pirm. dr. J. Matulio- 
nytės ir dabartinio apyl. pirm, 
bei buv. PLB valdybos nario inž. 
E. Čuplinsko vestuvės. Kadangi 
jaunųjų tėvai taip pat visuomeni
ninkai — buv. VLIKo pirm. J. 
Matulionis ir savanoris a.a. Cup- 
linskas — tai, kaip vienas svei
kintojas pažymėjo, čia buvo tik
ros -visuomenininkų vestuvės, 
juoba, kad ir svečių tarpe buvo 
daugelis žymių veikėjų iš Toron
to, Kanados ir JAV.

Sutuoktuvių apeigos įvyko Pri
sikėlimo bažnyčioje, kur sutuokė 
ir prasmingą pamokslą pasakė 
Tėvas Placidas, OFM, parap. kle
bonas. Jų metu giedojo sol. J. 
Liustikaifė, palydima vargonais 
kun. B. Jurkšo.

Vaišės, kurios įvyko Queen 
Elizabeth Ball Room parodos par
ke, sveikino kleb. kun. P. Ažuba
lis, jaunosios dėdė A. Matulionis 
iš JAV, jaunojo giminaitis dr. 
Kubilius iš Otavos, jaunosios 
krikšto tėvas Vainauskas iš Niu
jorko, gen. kons. dr. J. Žmuidzi- 
nas, J. Gustainis, Toronto apyl. 
vardu, ir prof. Vitkus iš Čikagos. 
Buvo labai daug sveikinimų raš
tu, iš kurių pažymėtinas šv. Tė
vo palaiminimas, ir sveikinimai 
prel. M. Krupavičiaus, KLB pir
mininko dr. P. Lukoševičiaus, 
ateitininkų, min. V. Sidzikausko, 
dr. Karvelio. Nemažai sveikinimų 
buvo ir iš užjūrio — iš Lietuvos, 
Lenkijos, Britanijos ir JAV.

Jaukiam pobūviui vadovavo pa
brolys K. Manglicas. Povestuvi
nei kelionei jaunieji išvyko ke
liems mėnesiams į Europą.

DIDELĖ ESTŲ ŠVENTĖ
Pereitą savaitgalį Toronte Įvy

ko didelė trečioji laisvojo pasau
lio estų dainų, taut, šokių ir spor
to šventė. Iš įvairių Kanados ir 
JAV vietovių suvažiavę estai be
veik pripildė Maple Leaf stadi- 
joną, talpinantį per 10.000 žmo
nių. Pagrindinė programa pradė
ta šeštad. labai iškilmingu ir im
ponuojančiu atidarymu, kurio 
metu pro žiūrovų akis pražygiavo 
su vėliavomis ne tik programoje 
dalyvavę chorai, šokėjai ir sporti
ninkės, bet ir gausūs Toronto or
ganizacijų vienetai, Įskaitant ir 
vaikus. Tokio programos punkto 
pasigedome mūsų pasaulinio sei
mo metu. Iš estų"pusės pagrindi
niu kalbėtoju buvo Heino Joe. Sa
vo kalboje jis iškėlė šiuos laisvo
jo pasaulio estų principus: “Šei
ma yra mūsų tvirtovė, teisybė — 
mūsų ginklas, krikščioniškoji mo
ralė — apsauga, mūsų ateitis yra 
jaunoji karta, kultūra — intelek
tinio gyvenimo stuburas, literatū-
ra ir spauda — sviesa, antikomu-

Lietuvių studentų žinios
A. BALYS iš Pembroke šiemet bai

gė Queens un-tą inžinerijos fakultetą, 
gaudamas BjSc. laipsnį.

EGZAMINAI XIII KLASĖJ šįmet 
prasideda birželio 8 d. Egzaminų re
zultatai bus pranešti apie rugp. 15 d. 
ar vėliau, šįmet XIII klasėj abiturien
tų yra 41.000, pernai — 36.934. Dar
bų tikrinimas prasidės birželio 29 d. 
Toronto gimnazijose XIII kl. yra ir 
keliolika lietuvių.

APIE INŽINIERIUS KANADOJE. 
Kanadoje yra 19 universitetų, kur pa
ruošiami inžinieriai įvairioms specialy
bėms: mechanikai, elektrikai, archi
tektai, chemikai ir pan. Inžinieriaus 
paruošimas kainuoja apie $1.600 me
tams. Kas metai tarp 1900 - 2100 stu
dentų gauna BJSc. laipsnius. Vos bai
gę inžinieriai gauna $450-500 mėn.

Per penkis metus inžinieriai gali 
gauti apie $650 ir daugiau mėnesiui, 
po 10 m. — iki $1000 ir daugiau.

Daug inžinierių samdo valstybinės ir 
savivaldybinės įstaigos. Bet gal dau
giausia dirba privačiose bendrovėse, 
pvz., Kanados General Electric bend
rovėje dirba apie 600-700 inž., Ontario 
Hydro — 1000, Ont. federalinėj val
džioj apie 1200.

Kanadoje paruošti inžinieriai yra 
augštai vertinami. Jų daug dirba vi
sose pasaulio dalyse — apie 600-700.

APIE ARCHITEKTUS. — Kana
doj 1961 buvo 2940 architektų, iš jų 
66 moterys. Architektus parengia 6 
universitetai. Mokslas tęsiasi 5 metus.

nistinė veikla — pareiga, ekono
minis bendradarbiavimas — mū
sų aukso kasyklos, vienybė. — 
stiprybė, laisvė visoms tautoms 
apskritai ir Estijai specialiai yra 
mūsų artimiausias siekimas”.

Iš anglų pusės vienintelis kal
bėtojas (be ilgų pristatinėtoj ų) 
buvo fed. prekybos ir pramonės 
min. M. Sharp, perdavęs ir min. 
pirm, sveikinimus. Ilgoką prog
ramą sudarė jungtinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras, virš šešių 
šimtų dainininkų jungtinis cho: 
ras, kelių šimtų šokėjų šokiai ir 
žavėtinai atlikta masinė mergai
čių plastika.

Visa šventė buvo pasigėrėtinai 
gerai organizuota. Lietuvius šio
je šventėje atstovavo gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas, Pabaltiečių Fe
deracijos vicepirm; J. R. Simana
vičius ir “TŽ” red. A. Rinkūnas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų drau

gams už mums padarytų staigmeną ir 
linkėjimus mūsų krautuvės atidary
mo proga — European Meat and De
licatessen, 2899 Bloor St. West (kam
pas Prince Edward Dr.). Reiškiame 
nuoširdžią padėką: p.p. Aukštaičiams, 
K. Baltramaičiui, p.p. Dilkams, p.p. 
Geidučiams, p.p. Kudreikiams, p. Moc
kui ir p.p. Zabulioniams.

Didelis nuoširdus ačiū.
Albina ir Justas Krasauskai
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Toronto. — Radijo stotis CH 
UM 10 vai. vakaro pateikia prog
ramą “Speak your Mind”. Prog
ramos vedėjas Larry Solway atsa
ko Į Įvairius klausimus ir nagri
nėja dalykus, susijusius su kas
dieniu gyvenimu. Norintieji ką 
išsiaiškinti, programos metu 
skambina telefonu i radijo stotį ir 
pasikalbėjimas bei diskusijos su 
programos vedėju perduodamos 
radijo bangomis. Iškeliama Įdo
mių dalykų.

Toronto. — Karališkoji komi
sija dvikultūriškumui ir dvikal- 
biškumui tirti turės pranešimus 
per CBC radijo stoti gegužės 31 
d., 7.30 v.v. ir birželio 21 d. Ver
ta susidomėti, nes tai liečia ir lie
tuvių kultūros reikšmę.

SUDBURY, Ont.
ST. CHARLES, ONT. gyvenąs Jur

gis Dambrauskas buvo ištiktas didelės 
ir staigios nelaimės. Žmonos lydimas 
Dambrauskas išvyko gydytis į Toronto 
General ligoninę. Sekančią naktį, ge
gužės 4. dėl dar neišaiškintų priežas
čių sudegė jo stambus vištų ūkis, 
$50.000 vertės. Iš Toronto grįžusi žmo
na rado vien degėsių krūvas, gi Jurgis 
tebesigydo Toronte.

PAPILDANT korespondenciją apie 
Motinos Dieną, pranešama, kad minė
jimo proga turėta ir lietuviška radijo 
valandėlė, kurios mecenatas yra Povi
las Jutelis.

Priimami bangę 13 klasių, vidurikiu 
65-70 ir daugiau, žiūrint > kokį uni
versitetą norima stoti. Didžiausius rei
kalavimus stato T. U.

Baigus architektūrą, nesunku gauti 
darbą. Atlyginimai nuo 6.000 iki 20. 
000 doL metams.

RYERSON POLITECHNIKOS insti
tuto mechanikos ir aeronautikos sky
rių šiemet baigė: Vitas Gvidas, Levi- 
šauskas, R. A. Švažas.

RYERSONO POLIT. INST. šįmet 
pradeda veikti niursių skyrius. Moks
las tęsis 3 metus. Priims 30 studenčių. 
Metinis mokestis — $252.

LONDONO, ONT., UN-TAS šįmet 
išleido 54 naujus gydytojus. Lietuviš
kų pavardžių nesimato.

KANADOJ TEISININKŲ PROFE
SIJAI ruošiamasi 5 mokyklose. Baigus 
kurio nors un-to arts ar teisių (3 me
tus) fakultetą, kandidatai yra priima
mi į teisininkų mokyklas “Osgoode 
Hall Law” Toronte, kur mokslas tę
sias dar 3 metus.

Dabar visos teisininkų mokyklos 
priima tik apie 570 studentų į I-mą 
kursą. Kandidatų būtų daugiau, bet 
trūksta vietos.

AMATŲ MOKYKLA “Industrial 
School” šio mėn. 13 d. buvo atidaryta 
rytų Toronte, Bloor-Castle Frank Rd. 
kampe. Mokslas tęsis 2 metus. Bus 
mokoma įvairių amatų, paruošiami 
elektrikai, rūbų valytojai, sodininkai 
ir pan. Įstojo 400 studentų.

Lietuvių skautų 
veikla

“ROMUVOS” STOVYKLOS užbaigi
mo vajaus šeštas sąrašas. Už aukas 
nuoširdžiai dėkojame. Aukojo: $25: 
L. Abromonis, J. Jankaitis, A. Kazilis; 
$20: J. Kregždė. J. Meiklejohn; $15: 
B. Saplys; $10: Vilniaus Krašto Liet. 
Sąj., A. Lapaitis, R. Gertus, B. Pakš
tas, J. Tumosa; $5: J. Bakša, S. Blu- 
sys, P. Barauskas, P. Basys, P. Balčiū
nas, K. Budrevičius, J. Cicėnas, A. 
Dragūnas, S. Janavičius, A. Kuolas, K. 
Pakalniškis, A. Povilaitis, A. Rūkas,
A. Šelmys, A. Ulba, S. Valickis.

ŠATRIJOS TUNTO trumpa sueiga 
įvyks gegužės 24 d., 4 v. p.p., Prisi
kėlimo par. salėje — sezono darbų už
baigimas su programa ir pasirodymais. 
Dalyvauja ir Rambyno tuntas. Prašo
me tėvu kuo skaitlingiausiai dalyavuti. 
Turintiems kokių klausimų ar pasiū
lymų dėl stovyklavimo, vadovai-vės 
suteiks paaiškinimų.

DLK MINDAUGO DR-VĖS skautai 
ir jų vadovai dėkoja p. Vaišnorai ir
B. žolpiui už transportą iškylom

ROMUVOJ pereitą savaitgalį dirbo 
elektrikai mecenatai.

MODERN STONE CO., paskolinu
siai didelį sunkvežimį įvairių daiktų 
pervežimui į Romuvos stovyklavietę, 
nuoširdžiai dėkojame. Jau ne pirmas 
toks nuoširdus šios b-vės parėmimas 
transportu.

DLK MINDAUGO DR-VĖS skautų 
iškilminga sezono užbaigimo sueiga 
įvyks birželio 7 d. Prisikėlimo par. 
muzikos studijoj.

Sault S. Marie, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas ge

gužės 2d., apylinkės v-bos ir moterų 
bendromis pastangomis ruoštas, pra
ėjo su didžiausiu pasisekimu. Minėji
me dalyvavo beveik visa kolonija. Tai 
dienai pritaikintą paskaitą skaitė v-bos 
pirm. Vyt. Skaržinskas. Kitą progra
mos dalį užpildė mūsų jaunimas. Ke
letą gražių lietuviškų meliodijų pa
grojo mūsų jaunasis akordeonistas S. 
Okmanas. Poezijos paskaitė A. Ka
minskaitė. J. Staškūnienė Motinos Die
nai pritaikė eilėraštį su muzika ir šo
kiais, kurį gražiai padeklamavo D. 
Poškutė. Jaunuosius šokėjus irgi pa
ruošė J. Staškūnienė. Už tą didelį ir 
sunkų darbą bendruomenės ir v-bos 
vardu sakome jai lietuvišką ačiū. Be 
to, dar girdėjome keliolika lietuviškų 
eilėraščių, kuriuos padeklamavo mū
sų jaunimas. Atsiprašome, kad per ne
apsižiūrėjimą į programą nebuvo 
įtraukta Z. Vanagaitė, kuri buvo pa
siruošusi mums padainuoti.

Valdyba reiškia padėką Wawos lie
tuviams, kurie nepabijojo apie 150 
mylių nuotolio ir automobiliais atvyko 
į šį minėjimą.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie šio minėjimo pasi
sekimo.

D. Poškutė deklamuoja 
Motinos Dienos minėjime.

Rastas moteriškas laikrodėlis salėje 
po Motinos Dienos minėjimo. Prašoma 
kreiptis pas E. Dabulskienę tel. AL 
3-4967.

BUS DAROMA RINKLIAVA. Prieš 
porą metų mirė šios kolonijos tautie
tis a.a. A. Vizbaras. Velionies ukrai
niečių tautybės žmona iki šiol jokio 
paminklo nepastatė. Iš jos sužinota, 
kad ji paminklo visai nesiruošia staty
ti. Keletos žmonių pastangomis bus 
daroma rinkliava, kad pastačius nors 
ir kuklų paminklą. V. S.

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 svaru talpos.

SKALBIA 25% GERIAU

IR GREIČIAU.

137 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.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
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
žiavimu, viena atvira skola 
balansui.

HIGH PARK AVE., $8.000 įmokėti, 
12 kamb., atskiras, mūrinis 
namas — dupleksas, vandens 
alyvos šildymas, dvigubas ga
ražas su priv. 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. LĖ. 2-4404 
Namų tel. LE. 5-1584

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 tt. 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 5M 
%. 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.

KOTELIS — 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. 2-4404

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

F. SENKUS REAL ESTATE1

1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

$500 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 
garai. 1 skola bal. Prašo $22.900.

$3.000 Įmokėti, College — Dover- 
court, mūr. 9 did. kamb., namas, 
šilto vand. šild., 3 virt, garažas,

$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 įvaž., gara
žas. Kilimas I-me augšte, tik ke
li namai į 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.

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičiu.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Kieno buvo tas dėdė?
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Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

šies maistą iki 40 sv. 
Prašome reikalauti mūsų 

maisto katalogų.

:::

daromas

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu-

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

varnos mašinos, televizijos a] 
pianinai, automobiliams pa< 

foto aparatai ir t.t.

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

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

SINCE 1788
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.

• 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, teiefonuoti bei rašyti, 

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

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

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.

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.

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

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

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

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

OILS LTD. ATSTOVAS

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „

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

Už sutaupąs moka nuo 4 ¥2 % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 61/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

g$|PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
Idt. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atuekamas 
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.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

i

Esi ištroškęs ?
Gerk CANADIAN

skaidriausiu
sviesiausię 

alų, 
kuris šiandien Canadian]

MOLSON CANADIAN

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 3-4908

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 .

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechanic* 
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
859 COLLEGE ST. 

, Tel. LE 2-5461 
415 PARLIAMENT ST.

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

MOLSON’S
INDEPENDENT BREWERS

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto

Telefonas LE 4-8431
3

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

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

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

A ,ž KASA£FA RADIO & TV
lrJ?,TMn teisios ir radijo aparatus. Taisom 

šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.
TELEFONAS LE 1-6165. o tn LANSDOWNE AVE„ TORONTO

Pajieškojimai
Benkus, Helen, gimusi Haverhill, 

Mass., vėliau gyvenusi Bostone.
Darbutas, iš Pabalių km., atvyko 

Amerikon prieš I Pasaulinį Karą.
Endrulat, Ewaldas, gimęs Jurbarke 

!1901 m.
Jančiurienė - Arlauskaitė, Anelė.
Jesevičius, Antanas, iš Gelgaudžių 

km., Salantų vi.
Kajokutė, Pranė, iš Kreivėnų km., 

Amerikoje ištekėjo, bet vyro pavar
dė nežinoma.

Lingis, Alfonsas, iš Imbarės kaimo, 
Salantų vi.

Markūnas, Juozas, Leonas, Pranas 
ir Vladas (Jono sūnūs), ir Vlado duk
terys Julė ir Juzė. Juozas ir Vladas gi
mę Ukmergėj, kiti spėjamai gimę 
Amerikoje.

Mielašauskas, Simonas, žmona Mari
jona (Dambrauskaitė), sūnūs Aleksas, 
Pranas ir Simąnas, dukterys Adelė, 
Elzbieta ir Magdalena, išvykę iš Bal
bieriškio į Sao Paulo, Brazilijoje.

Nainys, Bronius, inžinierius.
Putras, Kazys, gyveno Čikagoje.
Šeštokienė • šliužytė, Janina, ir vy

ras šeštokas, Jonas.
šimelfenigis, Andrius, iš Kazlų Rū

dos, Amerikon atvyko 1958 metais.
Stankevičius (Stankiewicz), Juozas, 

Petras ir Simonas, Antano sūnūs, iš 
Grigaliūnų km., Širvintų vi., išvykę 
Amerikon prieš I Pasaulinį Karą; Si
monas gyveno Filadelfijoje.

Jieškomieji arba apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street

New York, N.Y. 10024, USA.

Los Angeles. — Policija prane
ša, kad plėšikavimu, vogimu ir 
net prievartavimu pradeda užsi
imti jaunos mergaitės. Tai dau
giausia jaunuolės iš nelaimingo 
gyvenimo šeimų.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

G R A ŽIAI PAMINĖTA MOTINOS 
DIENA. — Minėjimas, suruoštas LB 
valdybos, remiamas Tėvų pranciškonų 
vienuolyno, praėjo labai gražiai ir 
nuotaikingai. Į pamaldas susirinko 
pilna koplyčia žmonių. Matėsi ir iš ki
tų vietovių lietuvių su savo šeimomis, 
šv. Mišias, skirtas motinoms, atlaikė 
Tėvas B. Mikalauskas, OFM. Gražų 
dienai pritaikytą pamokslą pasakė Tė
vas Vytautas Balčiūnas, OFM.

Po pamaldų įvyko minėjimas, kurį 
atidarė LB pirm. J. Žemaitis. Paskai
tą skaitė iš Toronto atvykusi p. Irena 
Kairienė. Patyrusi paskaitininke apta
rė lietuvės motinos vaidmenį tremties 
ir šeimos gyvenime. Vaikų auklėjimas 
lietuviais gerai derinasi su šio krašto, 
kurio gyventojus sudaro daugelis tau
tybių, interesais. Tautybė nėra keičia
ma ar atsižadamas dalykas. Tautybės 
laikymasis tik sustiprina šio krašto 
margaspalvę kultūrą.

Po paskaitos sekė meninė dalis, ku
ri šį sykį buvo ypatingai stipri. Bogu- 
šyčių akordeonai, Surblyčių duetai, 
Butkutės gitara gali pasirodyti jau net 
geroje scenoje. Gverzdytė turi didelių 
gabumų pianinui. Vilbikaitytė gražiai 
pašoko baletą, aiškiai parodydama, 
kad ji baleto mokykloje dirba rimtai. 
Gerai pasirodė akordeonais Dainoriu- 
kas ir Baroniukas. Deklamuotojai irgi 
buvo gerai pasiruošę. Pranešėja Vida 
Butkutė buvo drąsi ir naudojo gryną 
lietuvių kalbą.

Visos programos metu nuostabiai 
ramiai laikėsi visi vaikai, pralenkdami 
net suaugusius, kurie atrodė negalėjo 
susirasti kėdžių ir pasėdėti.

Gėlių netrūko niekam. Jų gavo po 
kelias visos motinos. Po programos 
dalyviai buvo pavaišinti kava ir už
kandžiais. Visas minėjimas buvo pil
nas geros nuotaikos.

WINNIPEG, Man.
PADĖKA

Poniai O. Žemaitienei, gyv. Vanku
veryje, už iškėlimą minties mirusiam 
mano vyrui Antanui Daraškevičiui 
(Anthony Daraška) pastatyti pamink
lą ir aukotojams: Skabeikiams, Vilei- 
tai, Baronams, Miniotai, Karpavičiui, 
Smilgiams, Kulniui, Valančiams, Mik- 
loviams, Runui, Valaičiui, Gumbilevi- 
čiams, Stalioniui, Radzevičiams, Vana
gui, Dainiui, Bareisiui, Žemaitienei, 
Venckui, Gomui, Artimavičiui, Mačiu- 
laičiui ir visems kitiems reiškiu gilią 
padėką. E. Daraškevičienė

VASARNAMIU
PASTATŲ IR INVENTORIAUS

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO AGENTŪRA 

\įįįį2 __ RO 6-0811

Member Ontario Insurance Agents’ Association

DR. E. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATUL1ONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENE 
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, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BUKOWSKA. R.O. 
274 RONCESVALLES AVE 

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteaira varymas. Sutai
sau iširusius gaius h* pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

abu jie kaltino senąjį dėdę Ezrą.' 
Dvylika metų tas dėdė išgyveno 

visada kuo nors nepatenkintas ir 
visada pirmasis prie stalo. Paga
liau senis susirgo ir numirė. Nu
lydėjo jį Williamsai į amžinojo 
poilsio vietą, o grįžtant namo vy
ras ir sako žmonai:

— Brangute, žinai, prisipažin
siu tau, kad jei nebūčiau tavęs 
taip mylėjęs, tai seniai būčiau pa
likęs tave, nebepakęsdamas to ta
vo dėdės Ezros.

— Mano dėdės Ezros! — nu
stebusi sušuko žmona. — Aš gal
vojau, kad Ezra yra tavo dėdė.

' Tikėjimas Įsikūnijimu
Du amerikiečiai labai tikėjo, 

kad žmogus po mirties vėl įsikū
nija kur nors. Jie sutarė, kad tas, 
kuris pirmiau mirs, ateis gyvam 
likusiam pasakyti, kaip jam seka
si.

Na, vyras ir numirė. Praėjo 
kiek laiko, našlė snūduriavo su 
laikraščiu rankoj, ir jai pasirodė, 
kad vyras sukalbėjo.

— Brangusis, kaip gi tu lai
kaisi?— paklausė ji.

— Puikiai, — atsakė vyras.
— Laukuose, čia netoli manęs, 
yra karvė labai gražiom mėlynom 
akim...

— Papasakok apie save. Ar tu 
laimingas?

— Taip, laimingas. Bet aš tau 
papasakosiu apie tą karvę. Ji — 
juodmargė...

— Aš čia noriu įsikūnijimo pa
slapčių išgirsti, o jis — apie kar
vę ... '— supyko našlė.

— Aš užmiršau pradžioje pa
sakyti, — atsakė vyras. — Matai, 
aš dabar esu bulius Montanos kal
nuose ...

Parinko Pr. Al.

Vašingtonas. — JAV doleris 
šiuomet sudaro mažai rūpesčio 
užsieniečiams. Stipri ekonominė 
krašto padėtis sustiprino valiutą.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus,Avntaiuo. Aovuia a n 114 KUTIC
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

24 vai. pat RO 9-4612 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 6-7132



t TORONTO
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios nukeltos į 6 p.

SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Sj sekmadienj įvyksta parapijos 

vaikų pirmosios išpažinties ir Komu
nijos iškilmės. Vaikučiai renkasi 9 v. 
ryto sekmadienį į parapijos salę, o iš 
ten organizuotai vyks 930 v. pamal
doms. Po iškilmių bažnyčioje, par. sa
lėje įvyks pusryčiai vaikams, jų tėve
liams ir šeimų artimiesiems. Išpažintis 
atliekama šeštadienį 5 v. p.p. bažny
čioje.

— Sekmadienį per visas pamaldas 
vykdoma rinkliava popiežiaus karita- 
tyvinei misijai vykdyti.

— Šios savaitės pradžioje lietuvių 
kapinėse paminklams išliejami pama
tai. Savaitgalį jau galima statyti pa- 
minkius.

— Sekminėse pirmą kartą š.m. įvy
ko pamaldos Geropo Ganytojo koply
čioje Springhurste. Nuolatinės pamal
dos Springhurste lietuviams bus pra
dedamos laikyti tik nuo birželio mėn. 
vidurio.

— Sveikiname bendruomenininkus 
inž. Eug. čuplinską ir dr. J. M. Ma- 
tulionytę, sukūrusius šeimos židinį.

— Dėkojama P. B. Daržinskams už 
gėles altorių papuošimui Sekminėse.

— Nuoširdi užuojauta Antanui Sau
liui Lietuvoje mirus jo broliui a.a. 
Vladui. Už velionies vėlę praėjusį pir
madienį par. bažnyčioje atlaikytos šv. 
Mišios.

— Šį šeštadienį 8 v.r. pamaldos už 
a.a. Juozą Petravičių.

Iš “Dainos” veiklos
Paskutiniame “Dainos” Grupės 

susirinkime, įvykusiame pas J. 
Dagilienę, narių dalyvavo apsčiai. 
Visos džiaugėsi Išvydusios pasvei
kusią po ilgesnės ligos pirm. K. 
Butienę. Gerb. pirm, pirmiausia 
paprašė visas nares atsistojimu 
pagerbti neseniai mirusią narę 
Br. Dambrauskienę. Po to pirm, 
dėkojo narėms už jos lankymą li
goninėje.

Susilaukėme dviejų naujų na
rių — Marijos Ramanauskienės 
iš Oakvillės ir Marcelės Lygie- 
nės. Džiaugiamės ir sveikinam.

Padėkos laiškų buvo labai daug 
ir visi jie tokie nuoširdūs, tiesiog 
iš gilumos širdies, ir tai vis už 
keliolika markių Velykų stalui. 
Dėkojama ne tik “Dainai”, bet ir 
visiems aukotojams. Per narę M. 
Karkienę nežinoma aukotoja įtei
kė $5, kad ta auka tektų sanato
rijoj esančiai ligonei Vokietijoje. 
Nuoširdus ačiū. Su džiaugsmu ir 
dėkingumu priimti sveikinimai iš 
Nijolės ir Vyt. Kaveckų, Čikago
je, ir graži $10 dovana vargšams.

Ačiū mielai J. Dagilienei už 
jaukų popietį ir gražias vaišes.

Sekantis susirinkimas pas pir
mininkę K. Butienę, gegužės 31 
d., 3 v. p.p./376 Sunnyside Avė., 
tel. RO 9-5174. Visos narės ir 
viešnios prašomos gausiai atsi
lankyti. — M. F. Y.

Jonas ir Bronė Lukoševičiai, 
atvykę iš Montrealio į dr. J. Ma- 
tulionytės vestuves, lankėsi “TŽ” 
redakcijoje. Abu jie yra Montrea
lio visuomenės veikėjai, ypač B. 
Lukoševičienė — viena iš Augšt. 
Lit. Kursų organizatorių ir jų in
spektorė. *

ome . Owners 
CZ ENTRE

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

SPECIALI KAINA ŠIĄ SAVAITĘ:
Naujas, daniškos kultūros saldus sviestas

NOVANA SWEET - 65 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 MARKET
335 Roncesvalles Ave. Tel. L E 5-1258

Savininkai EDVARDAS ir IRENA PUNKRIAI

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, Įmokėti pusę; 2 mie
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 GATVE. 8 kambariai per 2 augštus, 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios, naujas vandeniu alyva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. Įmokėti tik $3.000. Viso $14.900.

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Praėjusį sekm. ir pirmad. buvo 

atlaikytos Prisikėlimo p-jos ir Gyvojo 
Rožinio Dr-jos paaukotos šv. Mišios už 
a.a. Tėvą Modestą, jo antrųjų mirties 
metinių proga.

— Mirus Sibire tėveliui, nuoširdžiai 
užjaučiame Z. Martinaitienę. Mišios už 
velionies sielą — birželio 21 d., 11 v J.

— Br. Kasponio užprašytos Mišios 
už neseniai Lietuvoje mirusį a.a. brolį 
Juozą bus laikomos šį šeštad., geg. 23 
d., 9 v.r. Pažįstamus kviečiame daly
vautu B

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais laikomos 8 v.v., o sekmadieniais 
bažnyčioje — po Sumos ir par. salėje 
— po Mišių 11.30 v.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
Prisikėlimo bažnyčioje per visą gegu
žės mėn. laikomos kasdien 8 v.r. Be to, 
visos gyvos ir mirusios motinos prisi
menamos bendroje mąldoje per gegu
žines pamaldas.

— Parapijos choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad. po Gegužinių pamal
dų muzikos studijoje.

— Par. jaunimo choro repeticija 
bus šį penktad., 6.30 v.v., muzikos stu
dijoje.

— šį šeštad. po Gegužinių pamaldų 
muzikos studijoje ruošiama tradicinė 
parapijos chorą pagerbti ir jam pa
dėkoti arbatėlė. Visus choristus su 
antrosiomis pusėmis kviečiame daly
vauti.

— Jaunimo sekmad. šokiai iki ru
dens yra sustabdyti.

— Parapijiečių lankymas — kalėdo
jimas vis dar tęsiamas. Lankomi mies
te ir užmiesty gyveną, iš anksto susi
tarus.

— Katalikių Moterų Dr-jos susirin
kimas bus šį sekm. po Sumos muzikos 
studijoje. N. Kulpavičienės paskaita 
ir T. Kornelijaus pranešimas. Kviečia
mos narės ir nenarės.

— Katalikų Vyrų Dr-jos susirinki
mas — kitą sekmad., geg. 31 d., po 
Sumos.

— Gegužės 31 d., kitą sekmadienį, 
jieškodamas piniginės paramos Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoje išlaikyti 
ir naują priestatą statyti, Prisikėlimo 
parapijoje lankysis tos gimnazijos di
rektorius kun. Liubinas. Per Mišias jis 
sakys pamokslus ir su paskaita daly
vaus Katalikų Vyrų Dr-jos susirinki
me. Per Mišias gimnazijai paremti bus 
daroma antra rinkliava. Iš anksto vi
sus kviečiame prisidėti.

— Sutuokta: Eugenijus L. Čuplins- 
kas su Judita M. Matulionyte ir Linas 
Balaišis su Veronika Varnaite. Jauna
vedžius nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime laimingo gyvenimo!

— Pakrikštyta: Antano ir Antaninos 
Ketvirčių sūnus Antanas Emilijus; Ro
naldo ir Irenos Coxų dukrelė Renata 
Marija; Raimondo ir Jadvygos Stirbių 
sūnus Gintautas Kęstutis Raimondas; 
Petro ir Elenos Juodvalkiu sūnus Wil
liam Petras. Tėvelius nuoširdžiai 
sveikiname, o vaikučiams linkime gau
sių Dievo malonių!

Registracija ateitininkų stovyk- 
lai jau pradėta.. Smulkesnės ži
nios at-kų žiniose 6 psl.

A. Viskanta, Smithville, Ont., 
sūrių gamyklos savininkas, lankė
si “TŽ” redakcijoje bei administ
racijoje ir visus dirbančiuosius 
apdovanojo savo gamybos sūriais. 
Ačiū!

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE

MR

Šių metų kovojančia lietuve mo
tina Toronto apylinkės valdybos 
išrinkta Ap. Slapšienė, tragiškai 
žuvusio a.a. inž. A. Slapšio žmo
na, kovojanti už keturių mažų 
vaikų ateitį.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyr. narių susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį"— gegužės 24 
d., po Sumos muzikos studijoje. 
N. Kulpavičienės paskaita “Sim
bolizmas krikščioniškame mene” 
bus pailiustruota filmu. Narės 
prašomos tą dieną eiti šv. Komu
nijos. Narės ir viešnios maloniai 
kviečiamos dalyvauti. Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad sudaroma mė

sos ir mėsos produktų perdir
bimo bendrovė. Bendrovė, jei 
susitartų su Parama, perimtų 
Courtland Packers jau veikian
čią Įmonę.

Užinteresuoti bendrovėje da
lyvauti kviečiami registruotis 
Paramos raštinėje, 1129 Dun
das St. West darbo valando
mis. Telefonas LE 2-8723.

J. Strazdas

Spaudos darbuotojų kelionė. — 
Ontario valdžia, siekdama sukel
ti naujųjų kanadiečių dėmesį ke
lionėms savoje provincijoje, su
ruošė vienos savaitės ekskursiją 
etninės spaudos redaktoriams ar
ba jų atstovams. “TŽ” šioje ke
lionėje atstovauti išvyko studen
tų skyriaus bendradarbė G. Rin- 
kūnaitė. Per šešias dienas bus ap
lankytos žymiausios Ontario pro
vincijos vietos — Kingstonas, St. 
Lawrence Seaway, Otava, Algon
quin parkas, Midlandas, Niagara 
Falls ir Stratfordas. Visas išlai
das apmoka provincijos valdžia. 
Tai bene pirmas toks didelis pro
vincinės valdžios susidomėjimas 
mūsų spauda.

Norime pranešti, kad nuo balandžio 27 d. atidaryta nauja lietuviška, krautu
vė — EUROPEAN MEAT AND DELICATESSEN, 2899 BLOOR ST. WEST 
(kampas Prince Edward Dr.). Privatus mašinoms pasistatyti sklypas, o be 
to, pristatome j namus. Šviežios mėsos pavilios jūsų aki, o rūkytos mėsos, 
dešros, visi importuoti bei vietinės gamybos delikatesai praturtins jūsų stalą. 
Geros kainos, malonus patarnavimas. Prašome Įsitikinti savo atsilankymu.

EUROPEAN EX'.
2899 BLOOR STREET WEST Telefonas 233-9783

Savininkai Albina ir Justas Krasauskai

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

DAR 3 SKLYPAI PARDUODAMI Ni
da Crescent, New Wasaga Beach ša
lia Prisikėlimo parapijos stovyklos. 
Kreiptis: B. Buntinas tel. RO 9-0688 
LE 44993 arba vietoje.

Cigarečių kartonas -SšS- IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garu nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

MofrfiriŠlcOS IčnilHPę — Nylon seamless — reg. $1.00 pora 
JYlU(Uri5KU5 IS.UJII1C3 —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Kun. dr. B. Liubinas, Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje direk
torius, viešėjo Toronte ir pradė
jo vajų lėšoms gimnazijos staty
bai telkti. Ta proga lankėsi “TŽ” 
redakcijoje ir turėjo pranešimą 
visuomenei, o po to darbo posėdį 
su apylinkės valdybos atstovais, 
būrelių vedėjais ir kitais visuo
menininkais. Nutarta, kad vajaus 
pagyvinimui gerb. direktorius at
važiuos Į Torontą dar karta, ge
gužės 31 d., liet, kapinių dienos 
proga.

Torontą taip pat aplankė dr. ir 
solistė B. Valterienė, viešnia iš 
Anglijos, užsukusi ir į “T2” re
dakciją ir kartu perdavusi linkė
jimus visiems ir nuo savo vyro, 
mūsų bendradarbio, dr. Valterio. 
Dr. Valterienė Anglijoje yra lai
mėjusi pirmąsias vietas keliuose 
festivaliuose. Lankymąsi Kana
doje solistė pradėjo nuo Montre
alio, kur dainavo Motinos Dienos 
minėjime.
y Jūrų Skautijos žinios

— Susitarta su dailide, kuris baigs 
jachtos pastatymo darbus.

— Ashbridge Įlankoje, kur laikoma 
jachta, šiemet labai žemas vanduo, 
tikimasi, jog apie birželio m. vįdurį 
ežero vandens lygis pakils. Kaikurios 
jachtos šią vasarą visiškai nebus nu
leistos Į vandenį.

— 51 jūrų skautų bazėje visiems 
vienetams Įrengtos spintos — lenty
nos, kur bus laikomas vienetų turtas. 
Lietuviai jūrų skautai jau du kart 
nuo vagišių nukentėjo, — abejais at
vejais neteko burių. Ten pasitaiko ir 
daugiau vagysčių; pvz. pernai vienam 
policijos tarnautojui miegant motor- 
valtyje, buvo nukabintas ir nusivežtas 
tos valties motoras.

— žinomas statybininkas — rango
vas A. Ropė, kurio žmona yra buvusi 
Vandenių laivo laivininkė, leido Įsi
rengti savo didžiuliame sklype, prie 
vienos Georgian Bay Įlankėlės, jūrų 
skautų savaitgalio stovyklavietę. Į ten 
bus nugabenta ir viena burinė valtis. 
Ačiū p.p. Ropėms.

— Ps. R. Kuprevičienė ir v.v. J. Ku
previčius buvo nuvykę į Klevelandą, 
kur su vietos Klaipėdos vietininkijos 
vadovybe tarėsi dėl vasaros stovyklos.

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

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

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

VASARNAMIS su baldais prie Geor
gian Bay, visi vidaus patogumai. Kai
na $4.000.

100 AKRŲ ŽEMĖS, geri pastatai, vi
si patogumai, molėtas juodžemis, 5 
mylios nuo Stayner miestelio. Kaina 
$17.000.

100 AKRŲ ŽEMĖS, dažytas medinis 
namas, vidaus patogumai, dažyta dar
žinė, silosas. Geras daržovių juodže
mis, 3 mylios nuo Wasaga Beach. Kai
na $12.000.

Skambinti f
Everett Lougheed, Stayner 109W3

VAIKŲ KONGRESAS
Praėjusį penktadienį šv. Jono 

Kr. klebonijoje įvyko posėdis vai
kų kongreso reikalu. Svarstyta 

os detalės. Ka- 

dalis vaikų atvyks iš miestų, visų 
buvo nuomonė, kad visą kongreso 
programą vykdyti gamtoje. Priei
ta taip pat vienos nuomonės, kad 
šią Kanados lietuvių vaikų iškylą 
daugiau jungti su lengva, atseit, 
rekreacine, programa.

Maloniai prašoma lietuvišką
sias parapijas, o taip pat iš pro
vincijos net pavienias seimas atsi
liepti ir kiek kas galėtų įsijungti 
į šią programą. Laiškus šiuo rei
kalu prašome siųsti vaikų kon
greso reikalų vadovui kun. J. 
Staškevičiui, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
Geriausiai pailsesit 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. — Japonų kilmės Sei
ji Ozawa paskirtas Toronto Sim
foninio orkestro dirigentu vietoj 
pasitraukusio čeko Walter Suss- 
kind. Ozawa dar jaunas — 28 m. 
Jo žmona irgi muzikė — pianistė.

ATSILIEPĘS į paraginimą atnau
jinti “TŽ” prenumeratą nuo 1964. IV. 
1 d. ir Įmetęs voką su $5, pamiršo pa
žymėti pavardę. Prašome atsiliepti.

Administracija

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
ar be baldų High Parko rajone. Tel. 
RO 6-3039.

IŠNUOMOJAMA suaugusiems 2 kam
bariai, virtuvė ir “saulės” kambarys 
su ar be baldu. Galima naudotis ga
ražu. Tel. LE 6-7435.

SPRINGHURST BEACH, 2 miega- 
mųjų vasarnamis, didelis sklypas, smė
lėtas paplūdimys. Prašoma kaina 
$3.000.

COLLINGWOOD, 100 akrų ūkis, 8 
kamb. mūrinis namas, didelė, kone 
nauja daržinė. Puikus upelis. Sąlygos 
išsimokėti, pilna kaina $18.000.

HWY. 26 — ĮVAIRIŲ PREKIŲ 
KRAUTUVĖ, 240’ pločio sklypas prie 
plento. Puikios patalpos apsigyveni
mui. Liga verčia parduotu

WASAGA BEACH RESTORANAS, 
pastatas su pilnais įrengimais, didelis 
sklypas. $4.000 įmokėti, kaina $21.000. 
Kreiptis į: Mr. T. NELSON FISHER, 
R.R. 4, Stayner, Ont., tel. 792W3 arba

659. Stoutt Agencies Limited.

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.

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

8 psl. o Tėviškės Žiburiai •

JES MONTREAL
AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS

— Dangun Žengimo šventės rinklia
va — $132,50, užpr. sekmadienio — 
$262,50.

— Gegužės 24 d., po Sumos, seselių 
namuose įvyks KLM Dr-jos narių su
sirinkimas. Visos narės šiame svarbia
me susirinkime kviečiamos dalyvauti.

— AV salei reikalingi įvairūs indai. 
Dabar yra gera proga prisidėti prie 
virtuvės tvarkymo. Draugijos, kurios 
sutiktų prisidėti $100 auka prie indų 
įsigijimo, galėtų vėliau per savo pa
rengimus salėje naudotis indais be 
nuomos.

— Augšt. Lit. Kursų 10 m. minėji
mas ir mokslo metų užbaigtuvės bus 
gegužės 23 d., šeštadienį, 7 v.v. AV 
salėje. Visus kviečiame dalyvauti.

— Rengiasi tuoktis Juozas Rukšys 
su E. L. Kiselyte iš Detroito.

— Gegužės 24 d., po Sumos — 
tininkų susirinkimas bažnyčioje.

— Gegužės 24 d. bažnyčioje bus 
antroji rinkliava Sv. Tėvo karitatyvi- 
nei veiklai paremti.

tre-

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Sv. Kazimiero parapijoje lankėsi 

prel. Tulaba, Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rektorius.

— Gegužės 31 d., sekmadienį, bus 
iškilmingas gegužės mėn. užbaigimas 
tuojau po Sumos.

— Mokyt. Marijos Arlauskaitės 35 
m. mokytojavimo ir lietuviškos veik
los sukakties proga vietos lietuviai su
ruošė labai iškilmingą vakarienę, ku
rioje dalyvavo 350 žmonių. Kalbą pa
sakė kun. dr. F. Jucevičius ir 4‘NL” 
redaktorius J. Kardelis, iškeldami M. 
Arlauskaitės atliktus darbus. Be to, 
sveikino šv. Onos ir šv. Elzbietos Dr- 
jos. Po visų iškilmių M. Arlauskaitė 
labai jausmingais žodžiais padėkojo už 
suruoštas iškilmes. Solenizantė buvo 
apdovanota vertingomis dovanomis.

E. N. '

KLB MONTREALIO APYLINKES 
STOVYKLOS VALDYBA jau išsiunti
nėjo visiems Montrealio lietuviams at
sišaukimą dėl lėšų telkimo stovyklai 
įrengti. Užplanuota surinkti $10.000. 
Lėšų rinkimą vykdys skautai ir skau
tės, padedami viso Montrealio lietu
viško jaunimo. Pageidaujama, kad 
kiekviena šeima aukotų bent po $5. 
Stovykla priklauso visoms Montrealio 
lietuvių organizacijoms, todėl visi 
Montrealio lietuviai labai prašomi jos 
įrengimą paremti. Lėšų rinkimas bus 
pradėtas šį savaitgalį ir tęsis apie vie
ną mėnesį. . '

TOPOGRAFINIO STOVYKLOS PLA
NO nuėmimas buvo užbaigtas pr. sa
vaitgalį. Tam darbui vadovavo inž. J. Į 
Kibirkštis ir Vitųlis šipelis, padedami 
skautų vyčių Eimučio Tekučio, Sigito 
Baršausko, Hary Celtoriaus, Alvydo 
Bulotos ir kitų jaunesnių skautų. Re
miantis topografiniu planu bus sudary
tas stovyklos išplanavimo projektas, o 
po to jau bus pradėti miško valymo 
ir žemės darbai. Tikimasi, kad tiems 
darbams į talką ateis ne tik organizuo
tas jaunimas, bet ir visi montrealiečiai 
lietuviai. Norima stovyklą tiek aptvar-; 
kyti, kad sekantį rugpjūčio mėn. skau
tų ir skaučių stovykla įvyktų jau nau
joje stovyklavietėje.

MOTORINĮ PJŪKLĄ įsigijo stovyk
los valdyba. Jis bus nuomojamas ir 
kitiems lietuviams, besikuriantiems 
Sylvere ežero rajone.

TURINTIEJI SKLYPUS prie Sylve
re ežero, bet nemanantieji ten staty
tis, prašomi sklypų perleidimo reika
lu painformuoti Pr. Rudinską ar kurį 
kitą stovyklos valdybos narį. Yra lie
tuvių, norinčių ten sklypus perimti. 
Iš antros pusės, kol nėra kelio, nėra 
ko baimintis, kad sklypų nuomos su? 
tartis šį rudenį bus nutraukta, nors 
statyba ir nebūtų pradėta. Apie kelio 
pravedimo uždelsimą miškų departa
mentas yra tinkamai painformuotas ir 
visą padėtį gerai žino. Kur kelias jau 
yra, ten patartina statybas bent pra
dėti. Pr. R.

“LITO” BALANSAS gegužės 1 d. 
buvo $1.022.629,88. Paskolų $835.859, 
investacijų $50.000, turimi paskolų 
pareiškimai gegužės mėn. — virš 
$100.000. Per balandžio mėnesį gauta 
$28.415 indėlių-šėrų ir $80.402 į eina
mąsias sąskaitas — depozitų. Naudo
jimasis “Lįto” čekių patarnavimais 
keleriojai padidėjo. Per tą mėnesį įsto
jo 27 nauji nariai. Siu metų sąmatoje 
“Litas” buvo numatęs pasiekti $1.050. 
000. Ta suma per gegužės mėn. ne tik 
kad bus pasiekta, bet ir gerokai per
viršyta.

Montrealio lietuviai, kurie dar nėra 
“Lito” nariais, kviečiami nedelsiant 
dėtis į šią sparčiai augančią mūsų pa- 
čų kredito uniją. Naujiems nariams 
dividendai už indėlius 4,5% ir palūka
nas už ein. s-tas 4% mokami nuo se
kančio mėn. 1 d. po įstojimo datos. Da
bar patogus laikas ir esamų narių 
santaupų pervedimui iš kitų bankų, 
kadangi palūkanos buvo prirašytos pr. 
mėn. gale už pusę metų, o “Litas” už 
ein. s-tas palūkanas skaičiuoja kas 
mėnesį.

PERKAMI AUTOMOBILIAI galės 
būti paskolų laidu “Lite”, kaip ir ki
tuose bankuose. Paskolos bus duoda
mos kredito komisijos nuožiūra atsi
žvelgiant j skolintojo finansinį pajė
gumą.

TAUPYK IR SKOLINKIS "i IT 
savo Kredito Kooperatyve Lf IAAO

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%. nž šėrus — 4^%. Už asmenines pasko
las imama 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 penktadieniąis 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.
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KREDITO KOMISIJA posėdžiauja 
tik kartą savaitėje, pirmomis savaitės 
dienomis, todėl tiek nekilnojamo, tiek 
asmeninių paskolų pareiškimus geriau 
įteikti iš anksto. Didesnės sumos be 
kredito komisijos aprobavimo neišmo
kamos. Pr. R.

ALDONAI OTTIENEI pr. šeštadie
nį V. ir K. Ottų namuose įvyko gra
žus “baby shower”. Dalyvavo virš 20 
moterų, įteikta daug vertingų dovanų.

SĖS. M. DOLORES, Montrealyje iš
buvus vos metus laiko, išvyko į Putna- 
mą ir dirbs senelių namuose. Šes. Do
lores pasižymėjo savo rankdarbiais, 
kurie praeito seselių bazaro metu ža
vėjo ypatingai jaunuosius bazaro lan
kytojus. Apgailestaujam nustoję šios 
kuklios darbininkės ir linkime sėkmės 
naujoje vietoje.

ARCHIT. VYT. ZUBAS padarė lie
tuviško kryžiaus projektą, kuris bus 
pastatytas N. Pr. Marijos seserų sody
boje Putname. To paties autoriaus lie
tuviška koplytėlė puošia ir seselių na
mų kiemą Montrealyje.

PLACE RADIO CANADA — nau
jausias modernėjančio Montrealio pro
jektas. Tai CBC centras, tarp Dorches
ter ir Craig gatvių, kuriam apie 23 ak
rų ploto sklypas jau parengtas, nu
griaunant arti 200 senų pastatų. Mont- 
realis ir Torontas yra 2 pagrindiniai 
CBC centrai, iš kur išeina daugumas 
radijo ir TV programų, iŠ Toronto — 
anglų kalba ir iš Montrealio — pran
cūzų. Montrealio centro statyba numa
toma užbaigti Pasaulinei parodai 1967 
m. Norima panaudoti paskutiniausius 
technikos atsiekimus ir tuo tikslu ne
seniai keletos architektų ir elektroni
kos inžinierių grupė lankė TV Įrengi
mus Anglijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje ir Italijoje.

Įdomi smulkmena — 16 prie šio pro
jekto dirbančių architektų ir braižyto
jų kilmės ar tautybės atžvilgiu pasi
skirsto taip: 3 vokiečiai, 2 kanadiečiai, 
2 lenkai, 2 belgai ir po vieną: norve
gas, olandas, airis, Pietų afrikietis, ki
nietis, estas ir lietuvis (archit. V. Zu- 
bas). Projekto autorius — jaunas nor
vegas imigrantas.

MOTINOS DIENA užpr. sekmad. 
buvo gražiai paminėta AV par. salėje. 
Minėjimą rengė pagal jau nusistovė
jusią tradiciją* Augštesniųjų Lituanis
tinių Kursų mokiniai. Jie išpildė ir 
meninę programos dali. Išsamią ir Įdo
mią paskaitą apie motiną, žmoną ir 
moterį skaitė iš Bostono atvykęs dr. 
J. Girnius. Meninėj daly išgirdom 
viešnią iš Anglijos sol. Birutę Valte- 
rienę, gražiai išpildžiusią 5 lietuvių 
kompozitorių dainas.

Baigiant minėjimą, Augšt. Lit. Kur
sų inspektorė Br. Lukoševičienė dėko
jo paskaitininkui, solistei, kursų glo
bėjui AV par. kleb. Tėvui K. Pečkiui, 
SJ, ir tautinius šokius paruošusiems 
jauniems mokytojams E. Mikalajūnai- 
tei, S. Geležiūnui, K. Barteškai ir 
akordeonistui E. Latvaičiui. Progra
mą pranešinėjo R. Kudžmaitė, prieš 
porą metų baigusi šiuos kursus. Minė
jime dalyvavo rekordinis visuomenės 
skaičius.

SKAUTIŠKOJI INFORMACIJA
Pr. savaitę įvyko bendras tuntų po

sėdis, kuriame aptarti stovyklos reika
lai. Stovykla įvyks Bendruomenės įsi
gytoj stovyklavietėj prie Lac Sylvere 
(Lac Claire) rugpjūčio 1-16 d. Skau
čių stovyklai vadovaus Ir. Lukoševi
čienė, skautų — S. Geležiūnas. Numa
toma plati ir įvairi programa.

Stovyklos mokestis: 1 savaitei—S20, 
2 savaitėm — $30. Nepasiturinčių ir 
gausių šeimų vaikams stovyklos mo
kestis galės būti sumažintas, bet tė
vai turi paduoti prašymus raštu tuntų 
vadovybėms. Norima, kad ne vienas 
skautas-tė dėl šios priežasties neturėtu 
atsisakyti stovyklos, tad bus daroma 
kas tik galima, kad kuo daugiau pa
tenkinus. Stovyklų registracija prade
dama tuoj pat per savo vienetų vado
vus. Registruojantis įmokamas $2 re
gistracijos mokestis, kuris įskaitomas 
į stovyklos mokestį, bet užsiregistra
vusiam į stovyklą neatvykus — nebus . 
grąžinamas.

Jurginių mugė davė $1222 gryno 
pelno. Jaunimas dėkingas visuomenei 
už tokią gausią paramą. Dėkojam ir 
dailininkams R. Bukauskui ir Vyt. Re
meikai, kurių paveikslų loterija davė 
mugėje $350. Iš mugės pajamų jau 
nupirkta 16 palapinių už kurias sumo
kėta $1200. Palapinės talpins 100 sto
vyklautojų, tad laukiame kandidatų 
jas užpildyti.

Bendruomenės stovyklavietę dabar 
jau kiekvieną savaitgalį tvarko ir va
lo skautai vyčiai. Tikimasi, kad ir ki
tos organizacijos ateis jems į pagalbą. 
Taip pat numatoma, kad iki stovyklos 
laiko Bendruomenė pastatys virtuvės- 
valgyklos pastatą, sanitarinius įrengi
mus ir kitus būtiniausius reikalus su
tvarkys. D. Z.

Niujorkas. — Sąryšy su vyks
tančia pasauline paroda Broad
way vaidinimų bei muzikalinių 
njesiu lankymas žymiai nadidėio. 
Daugiausia” lanko svečiai, atvykę 
į parodą.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Šudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 44403




