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O rusai plečiasi
Pastarasis visuotinis Sovietų Sąjungos gyventojų surašymas, 

įvykdytas 1959 m. sausio mėn., aiškiai parodė bolševikų vykdomo 
genocido vaisius. Duomenys aiškiai rodo, kad visos Sovietų Sąjun
goje gyvenančios tautos nyksta, o rusų skaičius auga.

1939 m. visuotinio gyventoju surašymo duomenimis visoje 
Sov. Sąj. buvo 190.678.000 gyv., 1949 m. 202.000.000, o 1959 m. 
208.826.650. Prisimenant, kad po 1939 m. surašymo buvo anek
suota visa eilė naujų kraštų (Pabaltijis, Gudijos bei Ukrainos va
karinės dalys, Besarabija), dvidešimtmečio prieauglis yra per ma
žas. Aišku, tai dėl rfiilžiniškų karo aukų. Bet įdomiausias yra kitas 
dalykas, būtent nepaprastas padidėjimas rusų ir kitų tautybių aiš
kūs nuostoliai. 1939 m. rusu Sov. Sąjungoje tebuvo 87 milijonai. 
1949 m. jau 91.500.000, gi 1959 m. net 114.588.000, taigi 1949 m. 
rusai tesudarė 46% visų SS gyventojų, o 1959 m. jau 55%. Rusų 
gyventojų skaičius nepaprastai pakilo, kai kaikurių kitų tautybių 
net sumažėjo. Be to, rusų skaičius nepaprastai paaugo ne tik vad* 
Rusijos respublikų federacijoje, bet ir visose tautinėse respubli
kose, kur jie veržiasi į vadovaujančias vietas. Pvz. Lietuvoje prieš 
karą rusų tebuvo 2.2%, o dabar jų jau 8.5%, gi lietuvių 1940 m. 
be Klaipėdos krašto Lietuvoje buvo 2.263.000, o po 19 metų visoje 
Sov. Sąjungoje terasta vos 2.326.000, gi pačioje Lietuvoje vos 
2.151.000. Latvijoje prieš kara latviu buvo 75%, o dabar jau tik 
62%.

Lietuvių ir latvių kaimynų gudų 1959 m. rasta 8.063.000, o 
pačių gudų visoje Sov. Sąjungoje tik 7.829.000, kai 1939 m. Gudi
joj gyventojų buvo 11.000.000, o pačių gudų dar 8.700.000.

Dar ryškesnis pavyzdys yra Ukraina. Pagal 1939 m. surašy
mo duomenis tada Ukrainoje buvo apie 31.000.000 gyv. Sovietinei 
Ukrainai priskirtose buv. Lenkijos žemėse gyveno apie 11.600.000, 
tad ano meto bendras sov. Ukrainos gyventojų skaičius turėjo būti 
42.600.000, betgi net po 20 metų — 1959 m. rasta tik 42.893.000. 
Teisybė karo metu Ukraina labai nukentėjo. Nekalbant jau apie 
karo aukas, galima prisiminti, kad išnyko apie 500.000 vokiečių 
kolonistų, kurie buvo sunaikinti NKVD arba pasitraukė su vokie
čių kariuomene, išnyko žydai, sunaikinti vokiečių, išnyko lenkai, 
kurie po karo repatriavo, bet visi tie nuostoliai natūralaus 20 metų 
preauglio vistiek negalėjo prašokti, jei milijonai ukrainiečių ne
būtų buvę išsiųsti i kacetus bei Sibiro tremti.

Jei rusiškoji propaganda norėtų teigti, kad visi tie Ukrainos 
gyventojų nuostoliai tėra karo nelaimių pasekmė, tai visdėlto ji 
negalės išalkinti, kaip galėjo normalioje gyvenimo raidoje atsitikti, 
kad, nors 1939 m. pabaigoje i sovietinę Ukrainą buvo Įterpta dar 
11.600.000 <ftkrainieeių,-ĮiSwįe^^ skaiči«>gsi^ią. -teritorijų ?
pakeitimais nebuvo padidintas, visdėlto 1939.m! (prieš tų 11.600' 
000 Įjungimą) sovietinėje Ukrainoje rusų tebuvo 2.500.000 ir jie 
tesudarąė 9.2% rusų gyventojų, o po 20 metų jų yra 7.500.000 ir 
jie sudaro jatf 17.7% visų gyventojų. 1939 m. dar 7.873.000 uk
rainiečių gyveno Rusijos Šov. R. federacijoje, po 20 metų jų ten 
berasta mažiau pusės — 3.337.000. Daugumas jų buvo kolchozini- 
mo laikotarpio tremtiniai.^ Didelė jų dalis, be abejonės, žuvo darbo 
stovyklose ir vad! “laisvoje tremtyje”, o jaunimas jau išaugo ru
sais, nes jokis savas kultūrinis gyvenimas buvo neįmanomas.

Statistikos duomenys, pateikti pačios Maskvos, kaip matome, 
rodo tą pati, ką sovietinio gyvenimo žinovai ir anksčiau sakė. Jie 
buvo skelbiami šmeižikais, o kas dabar “šmeižia”? Ar paties 
Kremliaus statistikos biuras?

KOMUNISTO LAIŠKAS KUNIGUI

1960-61 m. valstybės biudžetas 
jau paskelbtas ir didelių staigme
nų neturi. Asmeniniai ir bendro
vių mokesčiai liko nepakeisti. Al
gos pakeltos visiems valstybės 
tarnautojams nuo bal. 1 d. Jų 
yra 50.000 ir valstybės iždui at- 
seis $15 mil. Neapmokestinamos 
sumos — gydymo išlaidos nuo 
1960 m. sausio 1 d. padidinamos. 
Tekstilės pramonei apsaugoti pa
didinti importo mokesčiai, ypač 
medvilnės gaminiams. Nepakeis
ti mokesčiai tabako gaminiams, 
alk. gėralams, turtui; palikti tie 
patys akcizo ir pardavimo mokes
čiai. Metinių išlaidų numatyta 
$5.880 milijonų, pajamų $5.892 
milijonų. Praėjusiais metais biu
džetas turėjo $405.800.000, 1960 
- 61 m. turėsiąs $12 mil.

Sveikatos apdrauda, administ
ruojama Ontario provincijos, 
naudojasi 94% prov. gyventojų. 
Jai finansuoti pernai buvo su
rinkta $145.027.860, t.y. trimis 
milijonais daugiau nei numatyta. 
$68.232.000 buvo surinkta iš ap- 
sidraudusiųjų, $60.752.180 gau
ta iš feder. vyriausybės, $15.600. 
000—iš Ontario vyriausybės, ku
ri dar yra išmokėjusi $52.225.000 
psichinių ligonių planui. Pasak 
sveikatos min. Dymond, trijų mi
lijonų likutis netrukus išnyksiąs, 
nes kylančios gydymo ligoninėse 
kainos.

Paskolos namams Įsigyti numa
tomos duoti tik šeimoms, uždir
bančioms per metus $5.000 ar 
mažiau ir turinčioms du ar dau
giau vaikų. Viešųjų darbų min. 
Walker pareiškė feder. parla
mente, kad jo ministerija jau ruo
šia atitinkamus planus, žmonos 
uždarbis šiam reikalui nebūsiąs 
skaitomas, nors, kaip ir anksčiau, 
20% jos pajamų būsią priskaito- 
ma prie bendro šeimos biudžeto. 
Šiemet Central Mortgage and 
Housing Corp, paskolų bendra su
ma namų statytojams padidinta 
iki pusantro mil. dol.

KAS NAUJO KANADOJE?
Studentų grupė demonstravo 

Otavoj prie P. Afrikos komisaria
to prieš rasinę politiką. Keturi 
grupės studentai, atstovaują Ka
nados studentų organizacijas bu
vo primti P. Afrikos augšt. komi
saro. Jam buvo paruoštas pro
testo raštas, kuri komisaras bet
gi atsisakė priimti, nes esą Kana
dos piliečiai neturi teisės kištis i 
svetimo krašto vidaus reikalus.

Lenkijos brangenybės, saugo
jamos Quebeco prov. muzėjuje 
bus grąžintos Lenkijai š.m. pa
baigoj — pareiškė Quebeco prem
jeras A. Barrette. Didžiausia

ATVYKO Iš LIETUVOS
Praėjusią savaitę iš Lietuvos 

pas savo dukterį i Torontą lėktu
vu per Maskvą atvyko Ona Rimie
nė 76 metų amžiaus. Maltono 
aerodrome ją sutiko dukros p. 
Kudirkienės šeimos nariai, trys 
sūnūs atvykę iš JAV ir būrelis 
lietuvių. O. Rimienė, nežiūrint 
amžiaus, atrodo labai energinga. 
Per tris metus vien savo pastan
gomis jai pavyko gauti leidimą 
vykti pas savuosius i Kanadą. 
Nieko nelaimėjusi vienoje Įstai
goje, ji belsdavosi i kitą. Senutė 
buvo asmeniškai priėjusi net prie 
T. Paleckio, kurio palankus nu
sistatymas, atrodo, ir nulėmė jos 
pastangas. Užsienio pasą ir vizą 
i Kanadą O. Rimienė gavo Mask
voje, kur jai teko išbūti devynias 
dienas. Daug nuoširdumo Mask
voje jai parodę Kanados amba
sados valdininkai. Maskvoje bu
vo leista oficialiu kursu rublius 
išiskeisti i $100, bet senutė to ne- 
oadarė, suklaidinta ten kursuo
jančių gandų: neva Kanadoje ru
siškus rublius galima keisti tie
siog į aukso dolerius... Tai pa
tikėjusi. senutė visiems savo vai
kams ‘dovanų” vežusi po 100 
rublių .'.. Maskvoje ją kažkas dar 
apvogęs, paimdamas rankinuką

Okupuotos Lietuvos laikrašty 
“Tiesa” N. Akmenės vidurinės 
mokyklos mokytojas M. Mozūrai- 
tis išspausidno straipsnį, raginan
tį mokytojus uoliai skleisti be
dievybę bei naikinti “prietarus” 
mokyklose. Į jo straipsnį atsilie
pė Endriejavo klebonas kun. V. 
šlevas. Jo laiškas betgi nebuvo 
paskelbtas, o nukreiptas Į M. Mo- 
zūraitį. Pastarasis, pildydamas 
laiško autoriaus pageidavimą, pa
skelbė savo atsakymą laikrašty 
“Tarybinis mokytojas” Nr. 16. 
Jame Mozūraitis sako, esą kun. š. 
norėtų, kad mokyklose būtų Įves
tas tikybos mokymas ir cituoja 
jo laišką: “Jei mokykloje nėra re
ligijos, neturi būti ir ateizmo — 
reikia duoti laisvę mokiniams. O 
jei yra ateizmas, reikia ir religi
jos — tepasirenka, kas ką nori 
Ar ne tiesa? Prašau sukritikuo
ti!” Mozūraitis, imdamasis kriti
kos, religiją palygina su šiukšlė
mis, nuodais, kurių nesą galima 
dėti šalia ateizmo. Jis betgi ne
drįsta prisiminti, kad ateizmas 
yra Dievo neigimas, kaip tamsa 
— šviesos neigimas. M. jaučiasi 
sukritikavęs savo priešininką, 
kuriam betgi viešai pasisakyti ne
leidžiama. Vieton to M. bara 
kun. Šlevą, kad pertoli einąs; esą 
turėtų džiaugtis, kad leidžiama 
tikėti, turėti bažnyčias ir kuni
gus. “Mano oponentas, pats bū
damas kunigas, pats gyvendamas 
iš religinių prietarų skleidimo, 
turėtų tai gerai žinoti ir nepa
miršti. Bet, matyt, teisingai kal
ba liaudies išmintis žinomu prie
žodžiu: ‘7Apetitas auga bevalgFkiškai prisiėmusi f

** < '.jJžtafch sovieši
Toliau M. bando atsakyti kun. 

Š., kodėl ateistų tėra mažuma, ly
ginant su viso pasaulio gyvento
jais. Čia jis tik guodžiasi prana
šyste, kad ateityje tai pasikeis, 
kad praktinis ateizmas plinta 
krikščionyse ir pereis Į idėjini 
ateizmą. Į kun. š. klausimą, kuo 
pavaduoti religiją, kuo pagristi 
dorovę, M. atsako — marksiz
mas! “Tai didžiosios žmonijos da
lies — darbo žmonių, liaudies ma
sių — interesai. Visa, kas atitin
ka darbo žmonių interesus, kas

(kliūtis esanti pačių lenkų nesu
tarimas. Jeigu jie susitartų, bran
genybės galėtų būti grąžintos per 
12 vai. Ir jeigu jie nesusitars, 
premjeras pažadėjo susikviesti jų 
atstovus ir išlyginti nuomonių 
skirtumus. Buvęs premjeras Dup
lessis kietai laikėsi nusistatymo 
negrąžinti saugomų brangenybių 
24 dėžėse komunistinei Lenkijos 
vyriausybei, nebent Įsakytų kom- 
petetingas teismas. Duplessis Įpė
diniai Sauve ir Barrette i ši rei
kalą pažiūrėjo kitaip, būtent, 
kaip lenkų tautos turtą, kurio 
grąžinime depozitoriams teisinę 
procedūrą nustato provincijos tei
sinis kodeksas.

su visais reikalingais adresais, jų 
tarpe ir dukros O. Kudirkienės, 
pas kurią turėjo atvykti. Atvykus 
Į Montreal!, gavosi didelis galvo
sūkis ne tik seuntei, bet ir kana
diečių valdininkams, kadangi ne
žinota, kur ją pristatyti. Tik su
radus vieną lietuvi, šiaip taip rei
kalas buvo išspręstas.

Ona Rimienė kilimu yra prie-1 tai, neš’gaH ’būti‘’pa'naudotas 
metė, paskutiniu laiku gyvenusi j žvalgybos tikslams. Taipgi siu sa- 
A. Panemunėje. iJ turėjo dvylika • telitu sistema galėtu būti naudo
vaikų, iš kurių aštuoni išaugo ir 
šeši yra baigę universitetą. Vie
nas jos sūnus kapitonas Rimas 
yra žymus Lietuvos aviatorius. 
Senutė labai žvaliai orientuojasi 
atsakydama i klausimus. Gaila 
tik, kad gerokai neprigirdi. Jai 
su drauge bėgant nuo bolševikų 
iš savo tėviškės namų, ant kelio 
rusų. sunkvežimis jas užkliudęs. 
Jos draugė buvusi vietoje suva
žinėta, o O. Rimienei gerokai su
žeistas veidas, dėl ko jai nuken- 
‘o’p klausa, šiaip, pirmi Įspū
džiai Kanadoje geri. Atvykuši iš 
Maltnno. per pirmus nusryčius 
namiškių paklausė^ar tokią “puo
tą” iškelti Kanadoje daug kainuo
ja? Ją stebina, kaip Kanadoje 
apie Velykas galima gauti salotų

naudinga liaudžiai, j^ra gera, do
ra, kilnu. Visa, kas liaudžiai ne
naudinga, kas jai kenkia — nedo
ra, negera”, čia ir fee kun. š. at
sikirtimo- kiekvienas skaitantis 
galėjo padaryti išvadą; Liaudžiai 
labai naudinga vogti iš kolcho
zų. Taigi, tai yra<“gera, dora, 
kilnu...” Ve—‘ ’’’ 
buvo naudingabuvo naudinga sukuti ir nusikra
tyti komunistų imperialistais. 
Taigi, ir tai reikėtų pripažinti re
miantis marksizmu ... Deja, tai
sykles diktuoja' ne liaudis, o 
Kremliaus imperializmas; Užtat 
ir Mozūraitis, taikydamasis ton 
linijom baigia Įsaku: “Gerai žino
dami religijos ideologiją, moralę 
ir jos esmę, mes sakome reliniu- 
kams: jūs neturite koralinės tei
sės net pretenduoti i mūsų jau
nimo auklėjimą!” Ir atsakymo 
antraštė uždėta: <Jūs neturite 
moralinės teisės!” fš to aiškėja, 
kad ta teisė Lietuvos žmonėms 
atimta prievarta. Ateistų buvo 
neprikl. Lietuvoj, yra jų laisva
jame pasaulyje, bet .jie kremline 
prievarta nesididžiuoja.
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Baltijos valstybių Laisvės Taryba
Okup. Lietuvoje sovietinės ma-1 Laisvės Tarybą. Jos pirmininku 

rionetės ir bolševikiniai garsia- i išrinktas Lietuvos delegacijos pa- 
kalbiai pavergtajam lietuviui, o Į vergtųjų seime pirm. V., Sidzi-
Maskvos galingas' propagandos 
aparatas ir laisvajam pasauliui 
kalte kala, kad 1940 m. ne raudo
nosios armijos tankai sutrempė 
Lietuvos laisvę jr nepriklauso
mybę, o pati lietuvių tauta sava- 

i sovietinę ver- 

tvyniui pasipriešinti ir padėčiai 
teisingai nušviesti Niujorke Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos atsto
vai sudarė Baltijos Valstybių

Prancūzų žurnalistas Vilniuje
Neseniai prancūzų žurnalistas 

D. Ribemon lankėsi Vilniuje ir 
paskelbė savo Įspūdžius. Pasak 
jo, lietuvių tautiškumas yra gy
vas. Gyventojai tebevartoja se
nuosius gatvių pavadinimus. Ant 
kaikurių mokyklų sienų matyti 
šūkių, raginančių mylėti savo 
gimtąjį kraštą. Gatvių pavadini
mai rusiški ir lietuviški. Žmonės 
vengią skaityti komunistinius 
lietuviškus laikraščius ir noriau 
skaitą iš Lenkijos gaunamus. 
Bibliotekose ir antikvaruose esa
mi Vakarų literatūros veikalai 

Fotografuoja žemę 
iš 450 mylių augščio

Amerikiečių specialistams pa
vyko iššauti tolimon erdvėn 270 
svarų, satelitą su atitinkamais 
aparatais, galinčiais fotografuoti 
debesis, žemę ir vaizdus perduoti 
žemėn. Pirmieji bandymai yra 
visai patenkinami, ir spaudoj bei 
televizijoj buvo parodytos pirmo
sios nuotraukos Kanados šv. Lau
ryno Įlankos ir kt. sričių. Sateli
tas oavadintas Tiros — television 
infra red observation satelite. Jis 
skrieja beveik ratu, pasiekdamas 
nuo žemės augščiausią tašką 468. 
28 mylių ir žemiausią 435.5 my
lių. šio išradimo vyr. planuoto
jas dr. Silverstein pareiškė, esą 
satelitas ištiksiąs erdvėje ištisus 
dešimtmečius, o jo radijo siųstu
vas veiksiąs 3 mėn. Tokio išradi- 

|mo — oro akies prisibijo sovie- 
• ioi nnc cfoli Kiifi nnnnnJnf oc

jama informacijai apie orą visa
me žemės rutulyje.

Bonna. — V. Vokietija užsakė 
atominių raketų už $120.000.000. 
Vokietijos aviacija, naudojanti 
naujausios JAV lėktuvus, jau š. 
m. vidury pasidarysianti galin
giausia Europoje.

Stetinas. — čionykštės hidro
loginės stotys konstatuoja, kad 
Baltijos vandens lygis nusekęs 
apie pusę metro. Esą tai atsitikę 
dėl naujų srovių Atlante, kurios 
nutraukę daug Baltijos vandens.

Niujorkas. — JAV YMCA va
dovybė sutarė pasiųsti 7 savo at
stovus pasižiūrėti kaip vykdoma 
jaunimo globa Sovietų Sąj. ir pri
imti panašią sovietų delegaciją 
JAV.

J. Em. Miuncheno-Freisingo kar
dinolas Joseph Wendel, Pasauli
nio Eucharistinio kongreso orga

nizatorius.

kauskas. Be jo, Lietuvą Tarybo
je atstovauja prel. J. Balkūnas, 
J. Šlepetys ir dr. A. Trimakas.

Taryba jau ruošia sovietinės 
agresijos prieš Baltijos valstybes 
dvidešimtmečio atžymėjimo pro
gramą. šios programos globėjais 
-nunįat^ti- .kviesti., kitų valstybių 
politinio, visuomeninio, kultūri
nio ir religinio gyvenimo Įžymūs 
veikėjai. Netrukus išeis Tarybos 
manifestas. Kor.

,tar; kad. svarbiausią* preble 
nusiginklavimas, kad strtar

godžiai graibstomi. Naktimis 
daug kas klausąsi užsienio radi
ją, ir žinios greit pasklinda žmo
nėse. Platinama pogrindžio spau
da kartais net kompartijos narių. 
Deportacijų grėsmė nesanti pra
ėjusi. Po amnestijos tik dalis de
portuotųjų grįžę iš Sibiro; dau
gelis negavę leidimų grįžti. Šven
tadieniais visų tikybų dievnamiai 
pilni. Gatvėje, matyt prie Aušros 
Vartų, esą klūpo vyrai ir mote
rys. Gyventojai esą nepatenkinti 
atvykėlių rusų pareigūnais, jų el
gesiu ir kartais atvirai parodo. 
Net spaudoje pasirodą tokių at
garsių.

oi

Marijos aikštė Miunchene. Dešinėj matyti rotušė, vidury — ka
tedros bokštai. Šioj aikštėj liepos 31 — rupiūčio 7 Įvyks pasaulinio

Savaitės įvykiai
P. Afrikos rasinė politika sukėlė prieš save netik negrus, bet ir 

viešąją pasaulio nuomonę. Ypač sujudo Azijos-Afrikos kraštai, ir 
jų atstovai Jungt. Tautose kolektyviu prašymu kreipėsi į Saugumo 
Tarybą, kad sulaikytų rasini persekiojimą P. Afrikoje. S' Taryba, 
išklausiusi kaltintojų ir kaltinamųjų argumentus, 9 balsais pasi
sakė už Ekvadoro pasiūlytą rezoliuciją, kuria apgailestaujama P. 
Afrikos vyriausybės rasinė politika ir pavedama gen. sekretoriui 
HammarsKjoldui tartis su P. Afrikos vyriausybe dėl JT chartos 
respektavimo. Britanijos ir Prancūzijos atstovai nuo balsavimo su
silaikė, nors veto teisės ir nepanaudojo. Tuo būdu rezoliucija buvo 
priimta. Susilaikę atstovai pareiškė esą priešingi rasinei P. Afrikos 
politikai, tačiau maną, kad S. Ta-»—------------- — --------------------
ryba neturinti teisės kištis i jos 
zidaus reikalus, šiuo argumentu 
ėmėsi P. Afrikos vyriausybės at

stovas Bernardus G. Fourie, ku- 
is padaręs pareiškimą S. -Tary
bos posėdyje pasitraukė nuo sta- 
.o protesto ženklan. Anksčiau, 
xai buvo iškilęs JT tas pats klau
simas, P. Afrika buvo pasitrau
kusi iš JT. Kol kas ji šią galimy
bę svarsto ir dabar, esą S. Tary
ba savo Įsikišimu kelianti nerimą 
bei kurstanti negrų sukilimą. 
Sušvelnintoj formoj priimta rezo
liucija, atrodo, sulaikys P. Afriką 
nuo tokio žingsnio, o gen. sekret. 
Hammarskjold jau ėmė ruoštis 
vizitui P. Afrikoj, kuri oficialiai 
JT rezoliuciją ignoruoja.

Vėl Maskvoj
N. Chruščiovas sekmadienį grį

žo Maskvon po dvylikos dienų vi
zito Prancūzijoje. Grįžęs pareiš
kė savo pasitenkinimą priėmimu 
ir politiniais pasitarimais Pary
žiuje, nors pasitarimų rezultatų 
nematyti. Viešame De Gaulle - 
Chruščiovo pranešime tik pasaky- 

' lema —t 
___ a___ _____ ,_____ ,__ta ben
dradarbiauti mokslinių tyrimų 
srityje ir kad prez. De Gaulle su
tikęs apsilankyti Maskvoje. Dėl 
Vokietijos, apie kurią Chruščio
vas visą laiką kalbęjo, nieko ne
prasitarta. Matyt, prancūzai ne
reikalingi jo pamokymų, juoba 
gen. De Gaulle, kuris prieš Chruš
čiovo norą leido išsprogdinti Sa- 
haroj antrą atominę bombą. Visa 
Chruščiovo propaganda, kurios 
buvo prisibijota ryšium su stip
ria prancūzų kompartija, atsimu
šė i De Gaulle autoritetą, o jo 
pastangos prabilti į mases buvo 
sukliudytos daugybės banketų, 
vizitų, pasitarimų. Prancūzijos 
komunistų dienraštis “Humani- 
te” ragino ruošti Chruščiovui 
“neužmirštamą priėmimą”, ta
čiau visko buvo. Vienur komu
nistų _ grupės ritmingai šaukė 
“Kru-čiov”, kitur gi policija tu
rėjo valyti aikštes ir kelius nuo

primėtytų vinių, nuimti vengrų 
vėliavą. Pvz. Marselyje komunis
tai entuziastingai sveikino, o Bor
deaux gyventojai šaukė “Buda
pest!” Visuose priėmimuose Ni
kita Chruščiovas buvo stipriai 
saugomas sovietinių ir prancūzų 
policininkų, o jam skirtas maistas 
tikrinamas, ar nėra užnuodytas 
bei paliestas radijacijos. Prancū
zai šypsojosi žiūrėdami i tris 
“barščių koštuvus“ — specialius 
indus, saugomus sovietų sargų, 
kurie uoliai tikrino kiekvieną 
patiekalą. Dižone, kurio burmist
ru yra kam Kir, Chruščiovas bu
vo prim tas korektiškai, bet pats- 
burmistras priėmime nedalyvavo 
laikydamasis savo vyksupo in
strukcijų. Reimso katedroj, ku
rią lankė Chruščiovas, nepasiro
dė nė vienas kunigas. Mat, vys
kupai buvo paskelbę laišką tikin
tiesiems nekelti Įžeidžiančių de
monstracijų, o kunigams — ne
dalyvauti jokiuose priėmimuose. 
Chruščiovas, darydamas ryšium 
su tuo užuominą, pareiškė, esą 
komunizmas turĮsj/la»g^end^p-,-. 
sū krilcščioAybe, ' tiktai nėsutin-! 
kąs priimti smūgių; pagal komu- 
nitsinę moralę, esą, jei kas tave 
užgauna i vieną veidą, smok at
gal taip, kad ano ir galva nurie
dėtų.

Sudaryta vyriausybė
Po ištiso mėnesio krizės suda

ryta pauja Italijos vyriausybė su 
premjeru Fernando Tambroni ir 
užsienio r. min. A. Segni, buvu
siu premjeru. Ir šį kartą visi vy
riausybės nariai yra kr. demok
ratai, neturi parlamente daugu
mos. Pasitraukusioji vyriausybė 
rėmėsi, be kr. demokratų, libera
lais ir monarchistais. Dabartinė 
gi vyriausybė, pasukusi kiek kai
rėn, pastarosiomis nebegali rem
tis. Ikišiol iš kairės tik neofa- 
šistai pažadėjo remti vyriausybę. 
Jie turi 24 atstovus, kurie drau
ge su kr. demokratais nesudaro 
daugumos — trūksta 2 atstovų. 
Premjeras Tambroni priklauso 
kairiajam kr. demokratų sparnui 
ir yra dalyvavęs 15-oj vyriausy
bių. Jis tikisi rasti daugiau rėmė
jų ir pristatydinti savo vyriausy
bę parlamentui. Tai nebus leng
va, nes kairės grupės reikalauja 
daugiau neutralios užsienio po
litikos, o dešinės — vieningo 
fronto su vakariečiais.

Užkliuvusi nepriklausomybė
Derybos tarp Britų Gvinėjos Ir 

Britanijos dėl naujos konstituci
jos nutrūko. Delegacija paliko 
Londoną, o oficialus pranešimas 
paskelbė, esą Gvinėjos delegatai 
iškėlę klausimų, kurie reikalingi 
išstudijuoti. Naujoji konstituci- 
ia buvo numatyta Įvesti 1961 m. 
Britai pasipriešino Gvinėjos at
stovų reikalavimui visiškos nepri
klausomybės Commonwealth lė
nuose. Jie nori pasilaikyti ’alį 
suverenumo per gubernatorių, 
urinti teisę leisti potvarki *s. 
Gvinėja turi 500.000 gyv. 83 990 
kv. mylių plote. Smarkiausias 
os vadas dabartinis premjeras 
agan yra marksistas.

Berlynas. — Sovietinėje V k;e- 
ijos zonoje 1945-1959 m. u’, .o 
itinius nusikaltimus buvo nu- 
eista mirti 519 asmenų. , 146 n”- 
eisė vokiški ir 373 rusų okupaci* 
nai teismai.

SOVIETAI APIE 
KATALIKYBE LIETUVOJ 
Kanados CCC snaudos age**' • 

a paskelbė žiria iš Berlyno, k-d 
‘Sovietskaia kultūra” naskutim - 
-»e nr. rašo anie Katalikų Bažn- 
’ią okupuotoje Lietu’7'io. Es-> ’’ 
^turinti žymios įtakos trims • 

milijonams gyventojų, kurie s~- 
o tautos praeiti sieją su ka*AV- 

kybės istorija. Dėl jos priešini
mosi neturinti pasisekimo ateisti-
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Tarptautinio Eucharistinio Kongreso Miunchene programos

Gavėnios rimčiai
OSANNA IR GOLGOTA

žmogus apkaltina ne save, bet 
Įsakymą, nors to įsakymo auto
rius būtų ir pats Dievas. Tuomet 
kaltinamas Įsakymas, kad jis per
sonas; kaltinama Bažnyčia, kad 
ji perdaug konservatyvi ir neina 
su laiko dvasia; kaltinami Įsaky
mų skelbėjai, kad jie perdaug 
radikalūs ir nesileidžia i kompro
misus ... ’

Tauta, atmetusi Dievo Sūnų, 
buvo skaudžiai nubausta. Pamąs
tykime, ar, atmesdami kaiku- 
nuos Dievo Įsakymus, ir mes ne
susilauksime panašaus likimo?...

T. Rafaelis šakalys, OFM.

Vienas garbingiausių žemiško- 
jo Kristaus gyvenimo epizodų 
buvo Jo iškilmingas atvykimas Į 
Jeruzalę, kuri Bažnyčia prisime- 
na Verbų sekmadieni' Evangelis-

— tai vaizdžiai aprašo, kaip entu- 
«... ziastiškai žmonės sutiko i sostinę

Įžengianti Mesiją: vieni klojo sa- 
vo drabužius, kiti laužė palmių 
šakas ir dėjo jas ant kelio, gi vi- 

.... si šaukė: "Osanna Dovydo Sū- 
nui! Pagirtas teesie, kurs ateina 

, Viešpaties vardu!”
Iškilmingas sutikimas ir mi- 

nios šauksmai nedžiugino Išgany- 
tojo. Jis gerai žinojo, kad minios 
šauksmai išreiškė žydų tautoje 
susitelkusią revoliucijos dvasią 
prieš okupacinę romėnų kariuo
menę. Jėzuje žydų tauta heisten- 

.... gė Įžvelgti Dievo Sūnaus: žydų 
vaizduotėje Jėzus buvo galimas 

7... karo vadas, kuris jei ne ginklu, 
tai stebuklais turėjo sutriuškinti 
galingus Romos legijonus ir at
statyti Dovydo karalystę. Išrink
toji tauta nesuprato Kristaus 
tikrosios misijos ir neatpažino 

•“ savo Mesijo.
Žvelgdamas nuo kalvos i gražų 

Jeruzalės miestą, Jėzus apsiver
kė. Savo dievišku žvilgsniu Jis. 
pramatė, kad, nužudę savo Mesi- 
ją, maždaug po 35 metų žydų na- 
cionalistai padarys kitą fatališką 
klaidą, kuries pasėkoje Jeruzalė 

.1.. bus sugriauta, "o jos gyventojai 
išžudyti ir išvežti i nelaisvė.

.... Jeruzalės nūnia nusivylė Jė
zum: Jis nebuvo nei karo vadas, 

■ nei revoliucijęs šalininkas. Jis 
. _ buvo Dievo ūhus, trokštąs iš- 
• gelbėti žmonių sielas. Tačiau net 

.1 ir Dievo Sūnus, kuris nevykdė 
minios Įgeidžių, žydams neatrodė 
reikalingas. Ta pati minia, kuri 
Jėzui dar sekmadieni kėlė ovaci-

- • jas. jau sekanti penktadieni Pilo- 
... to kieme piktai šaukė: šalin ji!

Tebūna prikaltas ?r:o I.epžiaūst 
... Nuo karališkos garbės iki Golgb- 

j;.-|''4os t^k§ t£U|įpas kalias, • •
-.. ’ Po 2000 metų žmogus .nedaug 
a • pasikeitė. Jis gerbia ir laiko Die- 

-ž vo bei Bažnyčios įsakymus tol, 
... kol tie Įsakymai nesueina Į kon- 
•• fliktą su jo ambicija, ydomis ar 
.... išdidumu. Tačiau jei kuris Įsa- 
•y kymas susikerta su išdidžiu žmo

gaus protu ar gašlia prigimtimi,1 ii-linkę nutylėti svarbius faktus,

Kongreso programa
Jau paskelbta visom kongreso 

dienom nuo liepos 31 iki rugpiū- 
čio 7 d. Kongresas, kaip Vokieti
jos ganytojų laiške pabrėžiama, 
“nėra nukreiptas pries nieką; nei 
prieš politini priešą, nei prieš ki
to tikėjimo atstovus; jis tik mel
džias ir aukoja už visus, už pa
saulio gyvybę”. Malda ir auka 
stovės tad 37-tojoz Eucharistinio 
kongreso programos centre. .

Sekmadienį, liepos 31 d. prieš
piet: pontifakalinės Mišios ir sup
likacijos Miuncheno - Freisingo 
arkivyskupijos bažnyčiose; paro
dų atidarymas; popiežiaus legato 
sutikimas. Popiet: iškilmių valan
dą kongreso pagelbininkams.

Pirmadieni, rugpjūčio 1 ir ant- 
radieni. rugpjūčio 2 d. prieš piet: 
pontifikalinės Mišios ir Mišios 
didžiosiose Miuncheno bažnyčio
se; per' jas bus parodomos mo
dernios liturginės apipavidalini
mo galimybės Vakare: iškilmin
gos Mišios parapijinėse Miunche
no bažnyčios#; po jų naktinės 
adoracijos (pirmadieni — mote
rys, antradienį— vyrai)..

J. MEDAITIS

Trečiadienį, rugpiūčio 3 dieną 
priešpiet: 9. vai. pontifikalinės 
Mišios katedroje vaikams ir jų 
tėvams; vaikų komunija. Moterų 
maldininkių kelionė Į Andephs. 
Vakare. 8 vai. iškilmių aikštėje 
(Theresien wiese): Static Orbis 
Catholici; oficialus didžiųjų kon
greso parengimų atidarymas. Ati
daro šv. Tėvo legatas. Iškilmin
gas liturginis viso pasaulio daly
vių pasveikinimas jųjų kalbomis; 
eucharistinės pamaldos.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 4 d. 
Sekančių dienų liturgija bus pa
imta iš gavėnios bei Velykų sek
madienio. Priešpiet: 9 vai. Mi
šios visoser Miuncheno bažnyčio
se; pamokslai apie Eucharistiją 
ir artimo medę; kunigų šventimai 
visoj eilėj bažnyčių. Parapijose 
tuoj po Mišių — agapės. Popiet 
3.30 vai. paskaitos Įvairiom kal
bom: “Eucharistija' ir eucharisti
nis pamaldumas”, ’4‘Vienybė ir 
taika kaip Eucharistijos vaisiai”, 
“Eucharistijai — krikščionio gy
venimo centras”. Vakare 8 vai.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Žurnalistikos kursų rėmuose 

jau skaityta 10 paskaitų, kurių 
temos buvo gana Įvairios. Bene 
aktualiausia buvo Čikagoje žur
nalistikos mokslus baigusiojo Vy
tauto Zalatoriaus paskaita apie 
amerikoniškąjį bei lietuviškąjį 
žurnalizmą: jo skirtumus ir pa
našumus, gerąsias bei blogąsias 
puses.

Kadangi ši paskaita gyvai pa
liečia lietuvių spaudą, jos kažku
riomis mintimis čia noriu pasida
linti. žinoma, gal ne su visomis iš 
jų galima sutikti, tačiau bent su
sipažinti yra gera. O kad mūsų 
spauda (arba bent dižioji dalis) 
yra apgailėtinai blogoje padėtyje 
parodo kad ir šios paskaitos ap
rašymas “Naujienų” dienraštyje 
kur, iškreipiant faktus, buvo ban
dyta suniekinti pati paskaiti
ninką.

Paskaitininkas pabrėžė, kad 
pagrindinis skirtumas tarp lietu
viškojo ir amerikoniškojo žurna
lizmo pasireiškia tuo, kad ameri
koniškasis siekia daugiau objek
tyvumo. nori informuoti savo 
'':?.ityt:jus. negu juos paveikti. 
Tuo tarpu lietuvių laikraščiai daž
nai nori paskleisti kokią nors idė
ją, laimėti naują narį savo gru
pei arba atsikirsti i kitos grupės 
priekaištus, čia yra mažas skir
tumas tarp komunistinės Lietu
vos spaudos ir emigrantinės. 
Abiejų argupientai yra kraštuti
niai, neobjektyvūs. Ir vieni ir ki-

EDVARDAS BULAITIS
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VELYKOMS
nėra geresnes

dovanos už

*

17 akmenėlių 
.-ode miško 
stitious, nelūžton- 
ČK2 spyruoklę.

Velykų šventėms ar b ^kuriai kitai progai nieko nėra 
malonesnio kaip puikiai pagamintas Bulovą laikrodis.

Bulovą laikrodžių kainos pradedant nuo $24.95 iki $2.500.

Pas visus geresnius juvelyrus visur!

jeigu tik jie pasirodo nemalonūs 
leidėjams. To niekad nedaro ame
rikoniškoji spauda.

Lietuviškas žurnalizmas yra 
mėgėjiškas žurnalizmas. Su mė
gėjiškumų yra susiję beveik vi
sos lietuviško laikraščio ydos, net 
jo konservatyvumas. Redaktorių 
ir korespondentų, palyginti, men
kas aplinkos ir pasaulio pažini
mas neleidžia jiems gyvai reaguo
ti i dienos Įvykius, gal išskyrus 
siaurą Rytų-Vakarų grumtynių 
lauką. Bet ir šioje srityje reakci
ja būna daugiau isteriška, o ne 
nuosaiki. Ypatingai dienraštis tu
ri būti gyvas, sensacingas gerąja 
prasme. Jeigu jis tokiu nėra, tai 
kuo, pagaliau, jis skiriasi nuo is
torinių žurnalų ir anekdotų rin
kinių?

Prie anksčiau vieno paskaiti
ninko paminėtų 4 lietuvių spau
dos /nuodėmių” — bailumo, svy
ravimo, netakto, nemokėjimo po
lemizuoti, V. Zalatorius pridėjo 
dar 4 — kalbos darkymą./kores
pondentų neorganizuotumą, re
daktorių * konservatyvumą ir blo-. 
gą administraciją, sakydamas, 
jog visos šios “nuodėmės” yra ar
ba mėgėjiškumo arba emigraci
nės džiovos pasekmės.

Kalbėdamas apie redaktorių 
konservatyvumą, paskaitininkas 
pareiškė:

Labai jau aiškus minusas lie
tuviškų laikraščių leidime yra 
persenę redaktoriai. Jie nepajė
gia ar nenori surasti naujų idėjų 
ir nesistengia nieko naujo Įvesti 
savo leidinyje. Jiems, kaip taisyk
lė, pirmoje vietoje rūpi ideologi
nis darbas arba asmeninės ambi
cijos, o ne laikraščio tobulinimas 
ir skaitytojų informacija. Tarp 
laikraščių korespondentų yra ir 
dinamiškesnių asmenybių, bet jos 
negali to savo dinamiškumo iš
reikšti per redakcijų barjerą. 
Tokia padėtis yra nenormali, ypa
tingai turint galvoje faktą, kad 
mūsų laikraščių leidimas daugu
moje priklauso nuo tų “betei
sių” bendradarbių nesąmoningos 
malonės.

Kita yda išplaukianti iš mėgė
jiško žurnalizmo, paskaitininko 
nuomone, yra darbu pasidalini
mo nebuvimas. Korespondentas 
yra visiškai laisvas rašyti apie ką 
tik jis nori, jei tik jis nepąsiša- 
ko prieš leidėjų pasaulėžiūrą. To 
pasėkoje musų laikraščiuose pil
na besikartojančių žinučių apie 
pavienius Įvykius, tuo tarpu kai 
kiti, dažnai svarbesni, lieka nepa
minėti. Kaip taisyklė, korespon
dentas pasirenka lengviausią me
džiagą, būtęnt — savo nusidėvė
jusių pažiūrų skleidimą apie ko
munizmo baisumą ir amerikiečių 
kvailumą.

Užsiminęs — koks turėtų būti 
lietuviškas laikraštis, paskaitinin-

Į parengimą nueina su bonkomis, 
jis turi nueiti su pieštuku. Jei 
kiti geria ar šoka, jis turi stebėti 
ir rašyti. Jei kiti flirtuoja su mo
terimis, jis turi flirtuoti ir išsi
kalbėti su svarbiausiais Įvykio 
dalyviais. Rašant jis turi naudo
tis žodynais, enciklopedijomis, 
telefonu bei kitomis priemonė
mis, be kurių nė vienas ameri
kietis žurnalistas neapsieina.

Augščiau paduotoms mintims 
apie menką lietuviškojo žurnaliz- 
mo lygi sustiprinti vien tik Čika
gos spaudoje mes kasdien randa
me daug pavyzdžių. Paimkime 
kad ir Čikagos teatralų suvaidin
tos P. Vaičiūno komedijos “Pri
sikėlimas” aprašymą “Draugo” 
dienraštyje (kovo mėn. 15 d). 
Ten vertintojas pusę puslapio 
užėmusiame stipriai kritiškame 
rašinyje dėstė savo “autoritetin
gas” mintis, o jo pabaigoje patei
kė mums būdingą perliuką: Ta
čiau šio aptarimo autorius nėra 
specialistas nei žinovas ir todėl 
tie, kas buvo pagirti, tenesidžiau-

iškilmių aikštėje; “Deųtsche'Bet- 
siogmesse”, pamokslas apie Eu
charistiją ir kunigystę; kojų plo
vimas.

Penktadienį, rugpiūčio 5 d. 
priešpiet: 9 vai. Mišios visose 
Miuncheno bažnyčiose; pamoks
lai apie Eucharistiją ir Mariją; 
maldos valandėlė viso pasaulio 
moterims.

12-3 vai. p.p. skirtos Kristaus 
agonijos prisiminimui. Dachau 
mieste, buvusioje koncentracijos 
stovykloje, bus pašventinta Kris
taus Aganijos koplyčia; visų tau
tų atsiteisimo maldos.

Popiet 3.30 vai. paskaitos Įvai
riom kalbom: kunigams — “Nau
jojo gyvenimo tarnai”, visiems — 
“Kultas ir kultūra”.

Vakare 20 vai. iškilmių aikštė
je kryžiaus pagerbimas. “Vie
nintelis kelias iš pasaulio suspau
dimų ir baimės—kentėti su Kris
tumi, kad su Juo būtumėm iš- 
augštinti”. ■ •

Šeštadieni, rugpiūčio 6 dieną 
priešpiet: 9 vai. Mišios visose 
miesto bažnyčiose; pamokslai te
ma “Savaitgalis ir sekmadienis”. 
11 vai. iškilmių aikštėje jaunimo 
valandėlė: “Kad visi būtų vie- 
na .

Popiet 3 vai. jaunųjų darbinin
kų valandėlė su prelatu Cardijn. 
Tą pačią valandą kitiems paskai
tos: “žodis ir sakramentas eu
charistinėje aukoje”, “Darbas ir 
dirbantysis žmogus santykyje su 
šv. Duona”, “Pasaulio formavi
mas ir išlaikymas Eucharistijos 
jėga”. , v

Vakare 7.15 vai. iškilmių aikš
tėje: Consecratio mundi; pontifi- 
kalinės Mišios bizantiniškame ri
tuale; krikšto pažadų atnaujini
mas, žvakių uždegimas.

Sekmadienį, rugpiūčio 7 dieną 
priešpiet: 9.30 vai. iškilmių aikš
tėje pagrindinės kongreso Mi
šios; pontifikalinės Mišios ir pa
mokslas “Eucharistija ir pasaulio 
pabaiga”; auka misijoms, bendra 
visų kongreso dalyvių komunija, 
šv. Tėvo žodis, procesija.

Popietis skirtas susitikimams.
Programos komisija, paskelbu

si šią kongreso eigą, pastebi, kad 
kaikurie pakeitimai galimi.

E. Kongreso proga rengiama 
visa eilė tarptautinių susitikimų. 
Vieni jų Įvyks pačiame Miunche
ne, kiti gretimuose miestuose, pa
gal sekanti planą:

VII.23- VII.27 d. Formuojanti 
Bažnyčios jėga naujoje Europoje 
(Ceptrinis Vokiečių Katalikų Ko
mitetas).

VII.25 - VII.28 d. Religinės pe
dagogikos posėdis Donauwoerth 
mieste. • •

VII.26-VII.29 d. Misijų kate- 
chizacijos posėdis Eichstaetto 
mieste.

VII.26 - VIL30 d. OIC posėdis 
(Organisation Internationale Ca
tholique).

VII.26 - VII.30 d. Kat. gydyto
ju posėdis.

VII. 28 - VII.29 d. Kat. meninin
kų kongresas.

VIII. 1 ū- Kat. studentų kon
gregacijų (MC) susitikimas.

VIII.r-VIII.2 d. Pranciškonų 
susitikimas. .

VIII.l - VIII.3 d. Mokslinis teo
logų pasėdis.

VIII.l-VIII.3 d. Tarptautinė 
kat. darbininku judėjimo s-ga.

VIII.l-VIII.3 d. Kariuomenės 
kapelionų posėdis.

VIII. 2 d. Kat. akademikų kon
gregacijų (MC) susitikimas.

VIII.2 - VIII.3 d. OIEC (Office

International de 1’Enseignement 
Catholique) posėdis.

VIII.2 • VIII.3 d. Darbdaviu po
sėdis (UNIAPAC).

VIII. 3 d. Siaurės kraštu diena 
(Skandinavijos katalikų susitiki
mas). _•

VIII. 3 d. Visų Vincento drau
gijų posėdis.

VIII. 3 d. Kat. skaučių susiti- 
kirnfts

' VIII.3 - VII.6 d. Misijų paren
gimai: Pietų Amerikos diena; 
Afrikos misija; islarpo kraštų mi
sija.

VIII. 4 d. Una Sancta (Eucha
ristija tikybų pašnekesy).

VIII. .4 d. Pax Christi.
VIII.4 - VIII.6 d. Vienuolių mo

terų susitikimas.
VIII.4 - VIII.7 d. Europinis gai

lestingųjų seselių (CICIAMS) kon
gresas.

VIII.5 -VIII.6 d. Ligoninių ka
pelionu susitikimas.

VIIL5-VIII.6 d. Tarptautinis 
Kolpingo sūnų susitikimas.

Susitikimų ir posėdžių bus ir 
daugiau. Kiek žinoma, liepos 30 
-rugpiūčio 8 d. Graefelfingo mies
te pasimatys katalikiškos pasauli
nės Esperanto organizacijos na
riai. Tretysis Jono Don Bosco sa
leziečių ordinas susirinks rugpiū
čio 6 d. 3.30 vai. p.p. Miunchene 
Saleziečių namuose ir t.t.

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
Vertė P. BRA-KAS

ir BERNIUKŲ 
Prancūziško stiliaus 

APATINĖS KELNAITĖS
Gerai tinkančios, 
vėsios, patogios, 

numegztos iš 
švelnios medvil- • 

nės... paplokščios 
siūlės... pilnas. ' 

elastiškas ..
juosmuo ir 
sustiprintas, 

dvigubas 
atidarymas

Gaunami ir 
pritaikinti 

marškinukai.

Laikraštis turėtų daugiau rašy
ti apie lietuviškus Įvykius. Tų 
aprašymų pobūdžio pavyzdžiu ga
lėtų būtf amerikiečių korespon
dentų reportažai, kurie daugumo
je yra Įvairūs, gyvi ir todėl Įdo
mūs. O Įvairūs ir gyvi ne vien tik 
aąvo rašymo forma, bet ir savo 
temomis. Lietuviškas laikraštis 
turėtų praplėsti savo informaci
jos akiratį it apimti visas lietu
viškojo gyvenimo sritis.

Laikraščių straipsniuose Lūkė
tų būti galimai daugiau pagrin
dinių žinių. Ten dabar kiekvienas 
komentuoja ir reiškia nuomonę 
apie įvykį, tuo tarpu kai apie .pa
ti įvyki mažai teparašoma. Labai 
šlubuoja ir mūsų reti reportažai. 
Geras reportažas reikalaują ge
ro dalyko pažinimo ir kruopštaus 
pastabumo. Korespondentas ne
gali parašyti gero reportažo nu
ėjęs į koki nors parengimą, ten 
su kitais gerai pasilinksminęs ir

savo

stebėtojas, o ne dalyvis.

liūsta”. ■ ■ ■ ■' < ■
VadinasijėVertmtojas, padar^J 

visą pluoštą mandrių pastabų, nu
siplauna sau rankas ir prisipa
žįsta, kad jis nieko' neišmano. 
Neišmanymas savo esmėje, žino
ma, nėra nusikaltimas bei nedo
rybė, tačiau jos demonstravimas 
jau . kvepia dideliu neskoningu
mu. Net ir redaktoriams nėra 
būtina apie viską nusimanyti, ta
čiau kam gi rašyti apie tai, kur 
nenusimanoma? Juk yra Įvairių 
aprašymų pobūdžių: jeigu nesu
gebama vertinti kritiškai, galima 
pastabas pristatyti reportažiniu 
pobūdžiu — paduoti publikos 
nuotaikas, jos atstovų mintis, kai- 
kurių artistų išsireiškimus, ben
dro pobūdžio vaizdus ir pan.

Labai teisingai V. Zalatorius 
savo paskaitoje pastebėjo: “Gaila, 
jog žurnalistikos kursuose nema
tome mūsų laikraščių redaktorių. 
Jie, žinoma, jaučiasi viską žiną, 
nors jiems irgi būtų galima ne
maža išmokti, kaip ir kiekvienam 
iš mūsų .. .”t

Pinigai yra 
puikiausia dovana
'' Taip žmonių ■ Sovie
tų Sąjungoje, kurie gavo pinigus do
vanas. — Pinigai taip lengva siųsti.

Viskas, ką Jūs turite daryti, tai yra 
pranešti mums tikrą vardą ir adresą 
gavėjo USSR, Jūsų vardą ir adresą ir 
atsiųsti čekį ar money orderi. Laike 
2 savaičių, mūsų bankas USSR išmo
kės pinigus gavėjui SPECIALIU KUR
SU po 10 rublių už kiekvieną dolerį.

Gavėjas gauna pilną sumą be jokio 
atskaitymo. — Nėra muito ar mokes
čių ant siunčiamų pinigų, neatsižvel
giant i siunčiamų pinigų sumą. —- Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą vienam 
asmeniui. -— Po dviejų savaičių, kada 
tie pinigai, išmokami, Jūs gausite iš 
mūsų oficialų pakvitavimą, pasirašy
ta pinigu gavėjo. Visos perlaidos pil- 

pa-nai garantuotos ir apdraustos. Už 
tarnavimą imama:

Už kiekviena suma:
iki $50.00 — $5.00
iki $100.00 — $10.00
iki $150.00'— $15.00
iki $200.00 — $20.00

Nuo didesnių sumų 10%.
Prašome įsidėmėti, kad mūsų firma 

turi Bankų ir Apdraudos Departamen
to leidimą ir bondyta. Tik mes vieni 
Jums duodame pilną garantiją.

Siųskite kiek pinigų giminėms ir 
draugams Lietuvon ir padarysite jiems 
džiaugsmo.

Gramercy, Dept. TZ
118 EAST 28th STREET, 9 FLOOR 

NEW YORK 16, N.Y.
New Yorko telefonas MU. 9-0598

Varšuvą. — Lenkijos laivų sta
tyklos gavo užsakymą pastatyti 
Sovietų Sąjungai 122 laivus, ben- 
cro tonažo 830.000 tonų.

« A* KJ Ą Ifcvi'Navjai dekoruotos patalpos, valgiai gami-tv£w B narni prityrusių virėjų iš šviežių produktų
į t m " v a ii europietiško skonio.

K. U I A VISI maloniai kviečiami atsilankyti 
, i Atidaryta nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO. • Telefonas LE. 6-4393 
Savininkė Piga Compagnin._

Įvairus siuntiniai
Į LIETUyĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S R. 
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

’ H i' -v, .

Siunčiame ADA D AČTI I Jws’l įdarytus ir apdraustus Įvai- 
paprastu ir UKv r /A 3 I U rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
■. Gyveną ne-Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jtaraftfs. 
94 Douglas St, Sudbnry, Ont Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė.
1702 Whitehall Drive. j

DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Rašiniai ir' prisiminimai apie 
karą yra visuomet Įdomūs. Šiose ei
lutėse aš norėčiau supažindinti “T. 
Ž.” skaitytojus su vokiečių lakūno 
A. Galland atsiminimais. Tai vienas 
iš nedaugelio lakūnų, kurie pradė
jo karą, skraidė fronte pirmomis jo 
dienomis ir vėliau jį užbaigė. A. 
Galland karo metu daug laiko pra
leido organizaciniams darbams, nes 
nuo leitenanto iškilo į generolus, 
bet paskutiniams šūviams aidint vėl 
dalyvavo oro kovose kaip ir eiliniai 
lakūnai.

Kviečių skaitytojus nepraleisti 
nepaskaičius ir nors kelioms minu
tėms grįžti i tuos laikus, kurie bu
vo gal ir baugūs, gal ir liūdni, bet 
kartu Įdomūs ir nepamirštami.

P. Br-kas.

1940 m. gegužės 12 d. kartu su 
kitu lėktuvu skridau į frontą. Mū
sų daliniai jau buvo giliai Įsiver
žę Į Olandiją ir Belgiją. Tomis 
pirmomis kautynių dienomis va
karuose mę$Jjįąiįt4k/Su aštuntuoju 
aviacijos kdfpū sudarėihe naikin
tuvų apsaugą vokiečių žygiavi
mui prie Maastricht. Kaip nume
ris pirmas iš sparno, aš buvau 
labai apkrautas štabo darbu ir 
tik vogčiom tegalėjau skristi. 
Kas kitiems buvo kasdieninė ru
tina, man reikėjo pasiekti suk
čiavimu ir poilsio valandų neteki
mu. Trečią kovų dieną man pasi
sekė nugalėti savo pirmąjį priešą.

Galima teisingai pasakyti, kad 
pirmasis numušimas dažnai nu
lemia visą tolimesnę naikintuvo 
piloto karjerą. Daugelis, kuriems 
pirmoji pergalė ilgai nusitęsia, 
kenčia iš nusivylimo, o kartais 
gauna net tokius nervų sutriki
mus, iš kurių greitai nepasveiks- 
tama. Laimė buvo mano pusėje. 
Pirmoji mano pergalė ore buvo 
vaiko darbas.

Labai mažai anglų matėsi to
mis dienomis. Tik kartais sutik
davome keletą Blenheims tipo 
bombonešių. Belgai skraidė dau
giausia senais Hurricane tipo 
naikintuvais, kuriuose ir geriausi 
pilotai mažai ką galėjo padaryti 
prieš mūsų naujus ME-109E. Mes 
orašokome juos greičiu, kilimu,, 
ginklavimu ir be to, dar skraidy
mo patirtimi ir apmokymu.

Dėlto nebuvo nieko herojiško, 
kada penkios mylios i vakarus 
nuo Liege aš su savo draugu smi- 
gau iš 12.000 pėdų augštumos Į 
aštuonių Hurricanes grupę skri
dusią 3.000 pėdų žemiau. Pana
šūs veiksmai jau buvo daugelį 
kartų bandyti pratimuose. Prie
šas mūsų dar nebuvo pastebėjęs.

Nebuvau susijaudinęs ir netu
rėjau jokio medžiotojo jausmo.

— Susijaudink, ginkis! — gal
vojau paimdamas vieną iš aštuo
nių ant taikiklio. Visai nepaste
bėtas artinaus vis arčiau ir ar
čiau.

— Kas nors turėtų ji Įspėti!
Tai būtų kvaila, kvailiau negu 

tos visos savotiškos mintys, ku
rios tuo momentu prabėgo per 
mano galvą. Pažėriau pirmą sal
vę iš atstumo, kuris pagal esamą 
situaciją buvo perdidelis. Lipte 
prilipau prie taikinio. Vargšas 
velniūkštis pagaliau pamatė, 
koks reikalas. Jis ėmėsi sunkių 
atgUpal.lidavimo, judesių, > kurie 
pastatė jį į mano palydovo šū
vių liniją.

Kiti septyni Hurricanai nedėjo 
jokių pastangų padėti savo drau
gui nelaimėje, bet spruko Į visas 
puses, kaip pabaidyti viščiukai. 
Po antro užskridimo mano prie
šininkas, netekęs užpakalinio 
vairo, vertėsi kūliais žemyn. At- 
lūžo sparnu dalys. Tolimesnis 
šaudymas būsų buvęs bereikalin
gas amunicijos eikvojimas. Tuč- 
luojau mečiausi .paskui aatrą.

smigdamas, bet aš greit ji pasivi
jau ir prikibau prie uodegos šim
to pėdų atstume. Belgas staigiai 
pasisuko ir movė žemyn per de
besų skylę. Neatsilikau ir tuojau 
vėl apšaudžiau iš artimo atstumo. 
Lėktuvas susvyravo minutėlei, 
sustojo ir krito žemyn iš 1500 
pėdų augščio. Tą pat popietę kito 
skridimo metu numušiau savo 
trečią priešininką iš penkių Hur- 
rieanų netoli Tirlemont.

Tame nebuvo nieko ypatingo 
ir aš jaučiausi kaip ir kiekvieną 
dieną. Nejaučiau jokio susijaudi
nimo ar pasididžiavimo savo pa
sisekimu. Tai atėjo vėliau, kada 
iūrėjome daug rimtesnius prie
šus, kur kiekviena Įtempta oro 
kova buvo klausimas — tu ar aš? 
O šią, nors man ir ypatingą dieną, 
buvo kažkaip lyg tai ir sąžinė 
pajudinta. Vyresniųjų 'is; draugų 
sveikinimai paliko neskanų jaus
mą“ burnoje. /Puikus ginklas ir 
laimė buvo mano pusėje. Ir ge
riausias lakūnas, norėdamas tu
rėti sėkmės, yra reikalingas jų 
abiejų.

žygio i Prancūziją pasisekimas 
priklausė Sadan vietovei. Stiprių 
motorizuotų dalinių prasiverži
mas pro Ardėnus buvo vienas iš 
drąsiausių ir sėkmingiausių vo
kiečiu kariuomenės vadų veiks
mų II Pasaulinio karo metu. Tai 
buvo Manšteino planas. Sąjungi- , 
ninku generalinis štabas, kaip ir 
kiakurie vokiečių vadai, mažai 
betikėjo didesnio masto prasiver
žimo galimybe. Netikėtas, pasise
kęs smūgis Įgalino vokiečius 
greitais veiksmais, bendradar
biaujant su aviacija, sunaikinti 
daug didesnes priešo jėgas. Veiks 
mų greitis buvo pasisekimų pa
grindas, todėl savaime supran
tama, kad iš aviacijos reikalavo 
didelio budrumo apginant puola
muosius kylius nuo prancūzų 
aviacijos žemo skridimo puolimų. 
Paprastai tokius puolimus pran
cūzų lėktuvai darydavo temstant.

Pagal mano pasiūlymą tą vaka
rą visas dalinys plačiu frontu 
skraidėme virš savo priekinių li
nijų. Iš pradžių neturėjome jo
kių pasekmių. Pagaliau pastebė
jau vieną pranzūzą skutanti pa
žeme. Nedaugelio pėdų augšty- 
je prasidėjo pašėlę lenktynės. 
Prancūzas skrido su dideliu su
gebėjimu. Kad galėtų manim nu
sikratyti, jis naudojo viską, ką 
tik vietovė teikė. Nors jo lėktu
vas jau kelis kartus buvo kliudy
tas uodegon, bet jis vis dar skri
do. Staiga mes atsiradome virš 
miestelio. Buvo penkiolika min. 
iki 10 vai. v. Dar galėjau Įžiūrėti 
priešais pasirodžiusią bažnyčią su 
augštai kyšančiu bokštu. Prancū
zas pasirodė virš bažnyčios. Mo
mentas ... ir jis nusivertė lieps
nose miestelio pakraštyje. Tai 
buvo mano septintasis.

Gegužės 29 d. skridau kartu su 
grupe lėktuvų Dunkirk sektoriu
je. Greitai pastebėjome žemiau 
mūsų britų Blencheim tipo bom
bonešių dalinį. Du buvo numuš

W iš jų

atsipalaidavimo judesius, bet pa
galiau Žemai prie vandens mano 
šūviai sudraskė jo alyvos tanką. 
Mažu kampu bombonešis atsimu
šė i vandeni ir tuojau nuskendo. 
Kada nusileidau savo aerodrome 
pamačiau, kad mano ME-10Q var
vėjo alyva.

Britai traukėsi. Tiršti dūmų 
iebesys dengė kovos lauką. Di
džiuliai sandėliai degė dięną ir 
■Arti ,
— “• (Bus daugiau}
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Kurkimės tabako ūkiuose
Mieste ar kaime?

Virš 10 metų teko gyventi mies
te. Dabar jau kuris metas gyvenu 
sodžiuje — mažame provincijos 
miestelyje, tabako ūkių centre. 
Nesigailiu apleidęs didelį miestą 
su jo blogu oru, triukšmu. Šian
dien Kanados sodžius turi tuos 
pačius patogumus kaip ir mies
tas: yra elektra, televizija, tele
fonas, kasdien gaunamas paštas. 
Pridėkime: tyras oras, graži gam
ta, geri keliai, ramesnis darbas, 
geresni uždarbiai.

O kaip ekonomiškai?
Pavyzdžiu imu. dvi šeimas, ku

rios prieš keletą metų ėmė kur
tis Kanadoje. Viena apsigyveno 
mieste, kita įsikūrė farmoje, ėmė 
auginti tabaką. Pradžioje dirbo 
kaip paprasti darbininkai pas ku
rį nors farmerį, kad įgytų paty
rimo. Vėliau tapo “graveriais” 
pusininkais. Po 2-3-jų metų misi-, 
pirko nuosavą farmą*. Palyginki
me, ką turi šiuo metu viena ir ki
ta šeima. Mieste įsikūrusi šeima 
turi aar neišmokėtą namą, kurio 
vertė $17-19.000 ar dar mažiau. 
Galbūt turi ir šiokį tokį automo
bilį. Geresniu atveju, gal nusi
pirko ir prie kurio nors ežero va- 
sarnamiuką. Šeima, kuri įsikūrė 
farmoje, ekonomiškai daug ge
riau stovi negu ta, kuri dirbo 
mieste. Šiuo metu jos ‘‘vertė” 
apie $100.000. O gal ir daugiau.

- Ji mokėjo už farmą prieš kelius 
metus apie $40-50.000, šiandien 
ta pati farma jau verta $100.000. 
Vidutinio gerumo farma, jei ne
ištinka kuri nors gamtos nelaimė 
(sakysime ledai, ankstyva šalna) 
duoda gryno pelno Igii $15.000 
per metus ir daugiau. Prie šių 
metų tabako gerų kainų pelnas 
dar augštesnis. Kiek tabako ūky
je uždirba paprastas ūkininkas, 
tiek neuždirba mieste gydytojas 
arba inžinierius.

žinome, kad vienos tautybės 
žmonės ypač gabūs užuosti kur 
kvepia geri uždarbiai. Nepaslap- 
tis, kad šiuo laiku jie supirkinė
ja tabako ūkius. Keliolikai ūkių 
pastato vieną patikimą žmogų, 
kuris prižiūri “graverius” ir tuo 
būdu daro gerą pelną. Net Vene- 
zuelos verslininkai savo kapitalus 
investuoja pirkdami Kanados ta
bako ūkius.

Kartais ir pagalvoji žmogus — 
kodėl Kanados ar kitų kraštų lie
tuviai neturėtų pasinaudoti gera 
tabako ūkio padėtimi. Kodėl lietu
vis po kelių darbo metų negalėtų 
tvirtai ekonomiškai stovėti ir pra
turtėti? Yra jau ir iš naujai atvy
kusių lietuvių farmerių, kurių 
ūkiai jau išmokėti. Kas metai jie 
gaus gražaus pelno, kuris visas 
eis į jų kišenes.

Gali kas pasakyti, kad pirkti 
farmą, kuri šiuo metu kainuoja 
kelios dešimtys tūkstančių dole
rių arba ir daugiau, yra didelis 
neatsargumas. Kiekviename biz
nyje yra didesnėm arba mažesnė 
rizika. Be jos nėra verslo, preky
bos. Ir tabako kaina gali susvy
ruoti. Betgi yra vienas aiškus 
faktas: nė vienas tabako auginto
jas ligi šiol iš ūkio dar nebuvo iš
varytas, o labai daugelis pratur
tėjo. Antras faktas: Kanados gy
ventojų skaičius nuolatos auga, 
geros žemės tabakui auginti ne
daugėja, taigi tabakui rinka pa
čioje Kanadoje bus visada užtik
rinta. Rūkorių skaičius ne mažė
ja, bet nuolatos auga. Pridėkime: 
tabako augintojai dabar geriau 
organizuoti ir moka savo teises 
ginti.

O tautiškai?
Čia iškyla klausimas — kur 

engviau išlaikyti lietuviškumas— 
gyvenant ūkiuose ar miestuose? 
bunku į jį tiksliai atsakyti. Iš 
farmų atvežti į lietuvišką mokyk
lą lietuvių vaikai gražiau lietuviš
kai šneka negu vaikai augą mies
tuose. Jie taip švariai lietuviškai 
šneka, kad net nejauti jokios ang
lų kalbos įtakos. Teko kalbėti su 
čia gimusiais ir užaugusiais lie
tuviais jaunuoliais, kurie visai 
gražiai kalba lietuviškai. Lyg ir 
pirštųsi išvada, kad ūkiuose gy
venimas ne tik nekenkia tautybės 
išlaikymui, bet dėl tam tikrų ap
linkybių jai padeda ilgiau išlikti.

Daugiau apsigyvenus lietuvių 
vienoje vietoje ir kultūriniai vi
suomeninis gyvenimas sustiprėtų, 
kas irgi būtų vertinga. Kviesčiau 
tautiečius bent pastudijuoti ta
bako auginimo verslo klausimą, 
pasikalbėti su tais, kurie tuo ver-_ 
čiasi. Ir nelaukti, kol kiti sukraus" 
gražų turtą, kaip jau padarė bel
gai, olandai, vokiečiai, vengrai.

Tabokininkas.

Del buv. Krašto Valdybos pirmininko 
Vytauto Meilaus informacijos

“Tėviškės Žiburių" Nr. 12(532) 
buv. Krašto Valdybos pirminin
kas V. Meilus, pacitavęs nepilną 
sakinį iš Krašto Valdybos š.m. 
kovo mėn. 3 d. informacijos spau
dai, padaręs savo prileidimus, pa
rašė ilgoką straipsnį, dėl kurio 
tisklingumo reikia paaiškinti se
kantį:

1. Susirašinėjimas dėl Krašto 
Valdybos knygų, bylų ir kito tur
to perdavimo buvo vedamas Su 
buv. Krašto Valdybos pirminin
ku V. Meilumi, nes Krašto Valdy
ba jį laikė ir toliau laiko moraliai 
atsakingu, kad su juo dirbę kiti 
Krašto Valdybos nariai tvarkin-

. gai savo pareigas perduotų nau
jai išrinktiems pareigūnams. Tie
sa, kad p. V. Meilus parodė daug 
geros valios, noro ir pastangų šį 
reikalą sutvarkyti.

2. Krašto Valdybos Š.m. kovo 
mėn. 3 d. informacijos spaudai 
šeštame punkte kalbama apie 
kasos knygą, piniginius dokumen
tus, kvitarus ir t.t., o ne apie raš
tinės bylas ir kitą Krašto Valdy
bos turtą. Reikia tik tą punktą 
iki galo perskaityti, o ne remian
tis sakinio dalimi, daryti toli ei
nančias išvadas.

3. Krašto Valdyba 1959 m. 
gruodžio mėn. 5 d. posėdyje nu
tarė savo atstovų į Torontą, bylų 
ir kito Krašto Valdybos turto per
imti, nesiųsti. Tai padaryta dau
giausiai taupumo sumetimais, nes 
automobiliu važiuoti dėl gilaus 
sniego buvo pertolimas kelias. 
Tą pačią dieną buvo parašytas p. 
V. Meilui oficialus raštas, prašant 
bylas ir kitą turtą persiųsti paš
tu — registruota siunta, o ne 
“kaip nors”, kaip p. V. Meilus 
savo straipsnyje teigia.

4. Didžiumą bylų, protokolų

knygą ir rašomąją mašinėlę į 
Montreal! š.m. vasario 7 d. perga
beno Krašto Valdybos prašytas 
Kultūros Fondo pirmininkas Tė
vas J. Borevičius, SJ. žinoma, bū
tų jis pergabenęs ir kasos knygą 
bei kitus piniginius dokumentus, 
deja, niekas jų jam neperdavė. 
Jei nebuvo galima perimti kasos 
knygos ir kitų piniginių doku
mentų vasario mėnesį, vargiai ar 
būtų tai galima padaryti atvažia
vus du mėnesiu anksčiau.

5. Krašto Valdybos iždininkas 
Pr. Rudinskas parašė į Hamilto
ną buv. iždininkui du laiškus pra
šydamas kasos knygą ir kitus pi
niginius dokumentus jam per
siųsti. Deja, nei atsakymo į laiš
kus, nei prašomų daiktų iki šiai 
dienai negauta. Viename iš tų 
laiškų buv. iždininkui buvo pra
nešta, jog š.m. vasario 20 d. St. 
Catharines apylinkės ruošiama
me Vasario 16 d. minėjime daly
vaus Krašto Valdybos pirminin
kas Stp. Kęsgailą ir kad jis pa
sistengtų prašomus piniginius do
kumentus jam įduoti. Deja, ir tai 
nebuvo padaryta. Apie visą tai 
buvo painformuotas buv. Krašto 
Valdybos pirmininkas V. Meilus, 
tačiau ir jis atsisakė daugiau šia
me reikale padėti, nes jis jau iš 
savo pusės esąs padaręs viską, 
ką galėjęs. Tik po to, š.m. kovo 
mėn. 3 d., Krašto Valdyba nuta
rė įsigyti naują kasos knygą ir 
kvitarus, nes toliau jau laukti 
tikrai nebebuvo galima.

Reikia tikėti, jog buv. Krašto 
Valdybos iždininkas susipras ir 
paskubins minimų piniginių do
kumentų perdavimą, o Krašto 
Valdyba juos rūpestingai saugos 
savo archyve. KLBKVI. 
1960. III. 27 d.

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
Centro Europos tautų 
kultūrinis iondas
Išeivijos politiniai stebėtojai 

nusišaipo iš vis keliamo reikalo 
ieškoti fondų ir galimybių įsteig
ti Centro Europos Tautų* Kultū
ros Fondą, kuris organizuotai ir 
sistemingai sudarytų sąlygas plė
toti ten gyvenančių tautų tuos 
Kultūrinius aspektus, kurie dėl 
laikinai susidariusių aplinkybių 
negali būti puoselėjami ir plėtok 
jami tose tautose. Niujorke ma
noma, kad ne finansai, bet nebu
vimas organizatorių ir plataus po
lėkio administratorių iki šiol 
trukdo šitokį Fondą. -

Kaikurie betgi tebetvirtina, 
jog ką kalbėti apie turtingųjų 
anglosaksų Amerikoj paramą to
kiam reikalui, kai jie patys ne
turi pinigų Niujorke Meno Cent
rui įrengti ar valstybės biudžete 
neskiria nei cento menui ir kul
tūrai aplamai plėtoti.

Jautrūs ir anapus
Lituanistas J. Pauliukonis iš 

Vilniaus ilgiausiu straipsniu pik
tinosi, kaikurių išeivijoj prie
kaištu, kodėl lietuviškos knygos 
turi rusiškomis raidėmis biblio
grafinę informaciją. Buvo taip 
nūt nrilHčto KlainaHnc ■

A. ŠALČIUS

uosto laivas “Julius Janonis” tu
ri tą vardą užrašytą kirilica. Ti- 
Kėsiie, ‘Švyturio” Nr. 2 tas laivas 
visai be vardo. Tik neaišku ar 
uždažyta ant laivo ar ant nuo
traukos. O visdėlto ir “šuns bal
sas kartais dangų pasiekia” ...

Suomiai gerbia laikraštininkus 
ir spaudą
Niujorke kaikas nusišaipė iš 

Al. Gimanto nuoširdžių pastangų 
per “TŽ” bent balsavimais pa
gerbti lietuvius laikraštininkus, 
Kurių kaikurie su neįtikėtinu 
šiais laikais užsispyrimu stengia
si palaikyti lietuvius ryšy su sa
vo bendruomene, su savo tauta. 
O kitos Pabaltijo tautos moka šį 
reikalą paliesti iš esmės. Štai 
NYTimes skaitome, kad “Straips
niai apie Suomiją paminėti”. 
Amerikos suomių kultūrinė orga
nizacija “Finlandia Foundation 
of New York”, dalinai primenan
ti Amerikos Lietuvių Bendruo
menę, amerikiečiams žurnalis
tams, rašiusiems betkokia proga 
apie Suomiją, įteikė atsižymeji- 
mo ženklus. Pagerbimo raštai bu
vo įteikti priėmime “The Ame- 

pat prikišta, kodėl Klaipėdos1 rican Scandinavian Foundation”

Suvalkų trikampis dėkoja už paramų
“Gerbiamas pone, 
Jūsų siuntinėlį gavau, už kurį!Že — nelaimėje

širdingai tariu ačiū. Neapsaky
tas džiaugsmas nukuteno mano 
širdį. Kiekvieną drabužėli apžiū
rėjau po daug, daug kartų. Mano 
blakstienas suvilgė ašaros, bet 
tai buvo džiaugsmo ašaros. Nemo
ku aprašyti, nei apsakyti, koks 
man buvo didelis džiaugsmas, kai 
gavau šias dovanas nuo Jūsų, ger
biamas pone. Dar kartą tariu tik
rai lietuvišką žodį — širdingai 
ačiū. O aš būsiu Jums dėkinga su 
malda lūpose visą savo gyveni
mą. O Jus, jeigu būtų galimybė, 
prašau nepamiršti ir toliau.

Marytė”.
Iš šios padškos matome, kokį 

didelį džiaugsmą suteikia jiems 
tie siuntinėliai, nors mums yra 
mažaverčiai, nes siunčiame ma
žai reikalingus ar visai nereika
lingus drabužius. Visų padėkų 
čia nedėsiu, nes jos yra visos pa
našios. Daugelis asmenų yra pa- j 
siuntę net po kelis siuntinius. Jų 
pavardžių įminėsiu., nes dar ne
sudaryti "jų sąrašai, čia paminė
siu tik labai pavyzdingą Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje To
ronto kuopą, kuri jau $75 tam 
tikslui yra paaukojusi; Prisikėli
mo parapijos Katalikės Moterys 
jau kelioliką siuntinių yra pasiun- 
tusios; “Židinys” — skautai yra 
daug darbo į siuntinių paruošimą 
įdėję. Jiems visiems ta padėka 
skiriama. Bet ypatinga padėka 
priklauso p. Vaitkevičienei, kuri 
vos prieš metus atvyko į Kana
dą, o jau sugebėjo paremti vieną 
iš gausesnių šeimų. Jei ji pajėgė 
pasiųsti siuntinį po trumpo lai
ko, tai anksčiau atvykusieji tik
rai lengviau galėtų pasiųsti. Kaip 
būtų gražu, jei kiekvienas įsipa
reigotų pasiųsti bent po vieną 
siuntinį. Tada visi prašytojai ga
lėtų būti paremti. Kaip sakoma: 
“Ne prie stikliuko, o nelaimėje 
draugą pažinsi”. Tad padėkime

savo tautiečiams, kai jie yra var-

•Talkon kviečiami visi be pa
žiūrų skirtumo. Visokios pažiū
ros nėra amžinos. Jos keičiasi, o 
tauta yra pastovi, amžina, tad tau
tą statykim augščiau už betkokias 
pažiūras. Te neatsiranda mūsų 
tarpe nei vieno, kuris naikintų 
lietuvį dėl jo skirtingų įsitikini
mų. Tad visi už vieną ir vienas už 
visus! Tai yra geriausias kelias 
prie mūsų tautos išlaikymo gyva.

Tiesa, atsiranda tautiečių, ku
rie sako, kad prašytojai pakanka
mai turtingi ir paramos nereika
lingi. Tokius galime paklausti: 
“Ar atsirastu iš mūsų bent vie
nas, 1 
.žiu?” Manau, kad ne. Prašymas, 
senų drabužių yra pakankamas 
įrodymas, kad jie yra dideliame 
varge, o dar labiau patvirtina jų 
padėkos.

Sese, Broli, gavęs laišką pra
šantį pašalpos, jei negali pats pa
siųsti, duok kitam, kuris gali, bet 
nenumesk jo, nes prašytojas gal 
negalės kito, parašyti. Jam, kaip 
beraščiui, sunku parašyti, o dar 
sunkiau pasiųsti dėl lėšų stokos.

Vieno siuntinio pasiuntimas iš 
Kanados kainuoja 34,25. Leng
viausias supakavimas yra toks: 
sukišti į maišiuką (tinka cukrinis), 
užsiūti ir perrišti virvute.

Pasiuntę siuntinius, ant laiškų 
pažymėkite pasiuntimo datą ir 
prisiųskite mums, nes mes norim 
sekti, kad negautų vienas per 
daug, o kitas nieko.

Laiškų bei adresų arba smul
kesnių informacijų galima gauti 
iš šių asmenų: *•

A. Basalykas, 474 Roncesval- 
les Avė., Toronto 3, Ont. Canada. 
Tel. LE. 4-6214;

J. Cicėnas, 21 Alhambra Ave., 
Toronto 3, Ont., Canada. Tel. 
LE. 7-1781 ar

B. Saplys, 1558 Davenport St., 
Toronto, Ont., Canada. Tel. LE. 
7-1503.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
patalpose. Juos įteikė “Finlandia 

į Foundation” pirmininkas Reino 
Aarnio. Negali nepasidžiaugti 
skandinavų taktiškumu, mokėji
mu prisitaikinti prie Amerikos 
papročių, mokėjimu pagerbti jais 
besidominčius amerikiečius žur
nalistus.

Vertėtų dalyvauti
Niekas, rodos neturėtų drausti 

išeivijos dailininkams ir architek
tams dalyvauti Lietuvoj neseniai 
paskelbtam konkurse paruošti 
“geriausią paminklą ir masinio 
genocido vietų sutvarkymo pro
jektą”. Programą ir sąlygas ga
lima gauti Lietuvos Arcnitektū- 
ros reikalų komitete, Lenino 15/ 
1. Išeiviai, jei juos priimtų, už 
geriausią projektą gautų 20.000 
rub., kurie turėtų būti išleisti 
Sovietijoj. Terminas — birželio

AL. GIMANTAS
Automobiliai be padangų
Sovietinis automobilių ekspor

tas į JAV daugelį čia labai links
mai nuteikė. Galima mėgti, ar ne
mėgti vienus ar kitus ameriki
nius gaminius, bet jau auto ga
mybos srityje, išvaizdos, patogu
mų ir liuksuso, kurį teikia ame
rikiniai autovežimiai, vargiai ar 
pralenks betkuri pasaulio valsty
bė. O ką bekalbėti apie sovieti
nius automobilius, kurie juk li
tera kopija senesnių amerikinių 
modelių. Taigi, nepadarys Čia jo- 
kio įspūdžio ir žadami atsiųsti 
pirmieji 10.000 “Moskvičių”. Pa
galiau, jei bus ir gauti jie, kaip 
bus su dalimis? Šis klausimas itin 
aktualus ir kurį pirmiausia sau 
stato pirkdamas automobilį bet-

1. Konkurso sąlygose nepažymė-i kuris amerikietis. Apie sovietinių 
ta, kad paminklu neturėtų būti automašinų dalių stop puikiai
pagerbti taip pat tie “tarybiniai 
piliečiai”, kurie žuvo ne tik Pane
riuose, bet prie Altajaus ir Vor
kutoj, Pravieniškiuose ir Rai
niuose.

Lietuviškos muzikos 
instrumentai
Albinas Gedeminskas iš Bebrų 

g-vės 32, Vilnius, Lietuva, USSR, 
atviram laiške “Laisvėj” rašo, 
kad jis pats vienas darąs lietuviš
kos muzikos instrumentus: kank
les, skudučius. Tie instrumentai 
pasidarę tėvynėj labai populia
rūs. Jo gaminamos kanklės jau 
esančios keturių oktavų su tona- 
ciniais kaitykliais instrumentai. 
Paskutinis-augštųjų kanklių pro
totipas pasižymįs skambumu ir 
stipria konstrukcija. Albinas Ge
deminskas prašo iš išeivijos atsi
liepti kiekvieną, kuris domisi 
lietuviškosios muzikos instru
mentų gaminimu ir tobulinimu. 
Jis norėtų, kad šiuo ryšiu būtų 
sutaupyta laikas ir lėšos įvai
riems meistrams pasidalinus sa
vo patirtim. Jis net sutiktų at
siųsti savo instrumentų modelius. 
Laiškas rašytas vasario 8. -
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kuris prašytų senų drabu- 1 Kristaus kančios
vaidinimai - 
antisemitizmas?

Columbia universiteto (Niujor
ke) profesorius Robert Gerhafn 
Davis pareiškė, kad Oberammer
gau vykstantieji Kristaus kančios 
vaidinimai esą antisemitiški ir 
naciški. Jie neatitinką istorinei 
įkrovei ir nesutinką su religiniu 
Kristaus kančios supratimu. Iš- 
tikrųjų tai esąs biznieriškas rei
kalas, nes sutraukiąs šimtus tūks
tančių turistų. Vaidinimuose žydų 
roles atliekantieji miestelio gy
ventojai esą pavaizduojami krikš
čionių priešais, dėl to ir Dievo 
atstumtais, žydai padaromi Kris
taus mirties kaltininkais, o žydų 
sinagoga žydiškų blogybių vieta* 
Žydų tauta pavaizduojama vidur
amžiškai kaip žiauri ir kraujo iš
troškusi. Pagaliau primenama, 
kad Oberammergau vaidinimų or
ganizatorius buvęs žymus nacis 
ir 1945 m. okupacinių organų bu
vęs suimtas.

Šita logika sekdamas, prof. Da
vis galėtų pasakyti, kad ir visos 
Velykų meto liturginės katalikų 
apeigos taip pat yra antisemi
tizmo pasireiškimas. Kažin ar 
jau ne pertoli nueinama?

liudija ir "anądien matytas laiš
kas iš Lietuvos. Panevėžietis inži
nierius, rašo savo broliui medi
cinos daktarui gyv. JAV, tiesiog 
maldaudamas atsiųsti keturias 
padangas jo “Moskvičiui”. Esą, 
suvažinėjęs 10.000 km ir jau bū
tinai reikią keisti padangas. Nė
ra jų nei krautuvėse, neradęs ir 
juodojoje rinkoje. Žmogus da
bar ‘ turi mašiną, bet negali ja 
naudotis.

Žinoma, iš to pasiuntimo nie
ko neišeis. Tokių dalykų nepri
ima nei paštas, nei persiuntimo 
agentūros. Be to, padangos yra 
laikomos tokiomis prekėmis, ku
rios yra uždraustos , siųsti į so
vietinius kraštus. Kiekvienu at
veju yra reikalingas Valstybės 
Departamento leidimas.

Lietuviškieji modeliai
Dar Lietuvoj pasižymėjęs avio- 

modelizme Davetas Dulaitis ir 
JAV nenutolsta nuo šios orinio 
sporto rūšies. Amerikiečių tarpe 
yra pasiekęs ir visiškai gražių lai
mėjimų. Be to, šimtatūkstantinį 
tiražą turįs aviomodelistų žurna
las “The American Modelist”, 
jau tretį kartą spausdina mūsų 
tautiečio sukurtus modelius, su 
visais brėžiniais ir statymo apra
šymais. Už kiekvieną išspausdin
tą modelį su brėžiniais, konstruk
toriui mokama po $160. D. Du
laitis daugiausia dėmesio skiria 
modeliams su benzininiais varik
liais, valdomais nuo žemės. Ten
ka pažymėti, kad jis yra ir la
kūnas, turįs visus reikalaujamus 
leidimus ir pažymėjimus skrai
dyti mažaviečiais lėktuvais. Sa- j 
vo gyvenamoje vietoje jis yra 
išrinktas pirmininku aviomode
listų klubo, turinčio arti šimto 
narių, kurių tarpe ne vien tik 
jaunimas, bet ir gana žymus skai
čius senimo atstovų, šiuo metu 

mo- 
mo-

Lie-

met kartojami iškilmių aktai, 
prakalbos, jau gerokai atbaido 
tautiečius. Nediskutuokime dar 
bar, ar tai gera ar bloga, bet su
tikime su faktu, kad, visdėlto, pa
našiai galvoja nemaža dalis tau
tiečių. Todėl, daug kas sveikino 
Vasario 16 minėjimo organizato
rius Niagaros pusiasaly, kurie 
šiais metaiš minėjimą norėjo pra
vesti tikrai nauju būdu. Jie pa
kvietė montreaiiečius aktorius su 
“Milžino paunksme”. Gilus ir sa
vaimingas vaidinimas tik jau tu
rėjo patraukti dėmesį ir atokiau 
gyvenančių tautiečių. Dabar, kaip 
j ūsų bendradarbiui rašo vienas iš 
to minėjimo organizatorių, suve
dus sąskaitas, pasirodo, kad gau
ta $297,21 nuostolio. Nuostolis, 
žinoma, turi būti ir padengtas. 
Kągi, jis buvo padengtas iš val
dybos narių kišenių. Kiekvienam 
išėjo po $29,73. Ši nemaža auka 
Lietuvai, atrodo, tik jau 'nebus 
užpajamuota nei Tautos Fondo, 
nei Talkos sąskaitose. Beje, to 
tautiečių dešimtuko, atsakiusių 
savo piniginėmis, dauguma pa
prasti darbo žmonės, fabrikų dar- 
oininkai, bet nuoširdūs lietuviš
kojo darbo talkininkai ir pasi
šventėliai. Jei spaudoje minime 
aukojusių po dolerį pavardes, bū
tų visai prasminga paminėti ir tų 
pavardes, kurie paaukojo beveik 
po trisdešimkę.

Dar vieną leidinį 
bevartant
Tai vienos gajos lietuviškos ko

lonijos vietiniams reikalams ski
riamas žurnaliukas “Cicero Lie
tuvis”, kurį leidžia LB Cicero 
apylinkės valdyba.

Neplačiai pasklidęs tas leidinu
kas, bet to jie ir nesiekia. Svar
bu, kad jis vis dažniau sutinka
mas Cicero lietuvių tarpe ir, po 
truputi, darosi vis populiaresnis 
ir pageidaujamas svečias. Pirma
sis jo numeris pasirodė pereitų 
metų gegužės mėn. Iki šiol viso 
labo išleisti penki numeriai. Čia 
rasi ir iliustracijų iš vietinio gy
venimo ir tokių pačių aktualijų.ir 
ryškesnių veidų paminė j mo ir 
sporto ir politikos, na, ir skelbi
mų, be kurių, praktiškai neįma
noma jokio laikraščio vegetaci
ja. Bet pačios svarbiausios leidi
nio temos būtų ar tik ne tos, ku
rios liečia grynai lietuviškus rei
kalus ir yra pakankamai aktua
lios jas svarstyti toli už “Cicero 
respublikos” ribų. Tai temos, ku
rios nagrinėja lietuvybės išlaiky
mo problemas, siūlančios konkre
čius būdus ir priemonės tai pa
siekti. Ir tokie straipsneliai mie
lai skaitomi, diskutuojami, o kai 
kurios mintys bandomos ir gy
venime taikyti.

“Cicero Lietuvį” redaguoja ko
misija: Viktoras Linas, Edvardas 
Šulaitis ir Juozas Kreivėnas. At
rodo, kad ir kitos pajėgesnės ko
lonijos, ypač tos, kurios neturi 
jokio lietuviško laikraščio, turėtų 
pasvarstyti lokalinio pobūdžio 
periodinio leidinio spausdinimo 
galimybes. Tokio leidinio nauda 
vietinėse sąlygose, tikrai patei
sintų pastangas.

AR JAU BALSAVOTE?
Skaitytojai dar kartą maloniai • 

kviečiami (iki balandžio 15 d.) 
renkant “10 ryškiųjų laikrašti
ninkų”, kurie, balsuojančio nuo
mone, yra labiausiai mėgiami lie
tuviškųjų laikraščių puslapiuose, 
kurių straipsniai yra labiausiai 
laukiami, kurių mintys randa 
platesnį atgarsį, kurių gvildena
mos temos labiausiai atsispindi 
šios dienos reikalavimus ir nuo
taikas.

Balsavimas reikalingas labai 
mažai pastangų — tik pašto atvi
rutės, kurios vienoje pusėje įra
šyti “Tėviškės Žiburių” adresą, 
o kitoje išvardinti savo siūlomus 
kandidatus. - Tai ir viskas. Besi- 
sielojantiems mūsų spaudos rei
kalais, tiek bendradarbiams, tiek 
ir skaitytojams, turėtų būti tik
rai įdomūs galutiniai duomenys. 
Gal jie ir neduos visiškai tikslaus 
vaizdo, bet vis jau padės mesti 
realesnį žvilgsnį, bandantį įver
tinti lietuviškąją žurnalistiką iš
eivijoje.

jis konstruoja didelį dviejų 
toru iš tolo vadoma lėktuvo 
delį. .

Ir vėl giria lietuvius
Vienais ar kitais keliais

tuvon patekę ir dabar pasiekę 
Vakarus vokiečiai, beveik visada 
labai simpatingai atsiliepia apie 
patirtą vaišingumą, globą ir šilu
mą mūsų tėvynėje. Dažnai pa
sirodo vokiečių spaudos pusla
piuose jų aprašymų ir įspūdžiu. 
Visada pabrėžiama, kad lietuviai, 
ypač sodiečiai, neretai net rizi
kuodami savo saugumu, padėda
vo ir šelpdavo vokiečius. Tokie 
atsiliepimai jau pradėjo pasiek
ti ir šio kontinento spaudą. Štai, 
kovo pradžioje, Montrealyje lei
džiamas vokiečių kalba laikraštis 
“Deutsche Ganadazeitung — 
Montrealer Nachrichten”, ryškio
je vietoje išspausdino 30 m. am
žiaus Rudolfo Liedtke’s patyri
mus iš gyvenimo anapus geleži
nės uždangos, šešetą metų jis 
praleido Lietuvoje. Aprašo, kaip 
jam ten sekėsi, kaip lietuviai jam 
gelbėję ir visais įmanomais bū
dais padėję.. Dabar jis grįžo Vo
kietijon ir žada įsikurti Ėssene. 
Turi ir mažą problemą... 
mokti vokiečių kalbą.

Brangūs nauji keliai
Prieš Vasario 16 spaudoje

mažai pasisakymų ieškoti naujų 
kelių ir būdų Nepriklausomybės 
šventę paminėti. Paminėti neei
liniu būdu, efektyviai ir iškilmin
gai, bet kitaip, kaip iki šiol bu
vo įprasta, nes nuolatiniai ir kas-

Geriausi dulkiu siurbliai

1S

ne-

APŠILDO TORONTĄ JAU VIRŠ 90 METŲ

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ANGLYS Mohawk f urnilure
LTD.

2446-8 DANFORTH AVENUE. • TEL. OX. 94444, OX. 94224

M A I S T A
• 20 svarų cukraus
• 20 svaru ryžių

v <20 svarų taukų
Gaunami per 4 - 8 savaites.

VAISTAI. Įvairūs vaistai dabar siunčiami apie 50% pigiau 
negu anksčiau (paprastu paštu). Gaunami per 3 - 6 savaites.

MAZAR TRADING CO. LTD.
863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5526

Greitas patarnavimas. Pristatymas garantuotas.Keičiame senas matracas naujais. • Remontuojame visų rūšių baldus.e««6»MV LtMITtO

GRINDŲ BLIZGINTOJAI 
MODELIS 5332 tik 

tik *36.95 
Nepirkite pigių—pirkite augš- 

tos kokybės žema kaina.

ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA
MĖSOS KRAUTUVĖ

HIGH PARK MEAT MARKET Augščiausios rūšies mėsos.
3037 DUNDAS ST. W., prie High Park Ave. 

Savininkas A. AVIŽIUS

KURO ALYVA -
Paskambinkite dėl: 

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 
24 valandą alyvos krosnių apataraavimas savo klijentams

Pavasario valymui specialiai papiginta kaina.
Modelis 661 tik 

(už priedus reikia primokėti) 
CONVERTIBLE! 

Nepakeičiamas, kai valo ar 
šluoja! Įsiurbimo galia 50% 

didesnė su priedais. 
Faktiškai du siurbliai viename!

CONSTELLATION 
MODELIS 851 su pilnais 
priedais

tik ’69.95
Patogus siurblys, lyg oru 
plaukiąs! Prašykite nemo
kamai jūsų namuose pa
demonstruoti. Velykoms siuntiniai į Lietuvą 

s
— $12.60
— $13.95
— $22.00

4
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kus ir šį kartą vėl išrinktas pir- 
aiuojų sekretorių. Antruoju sek
retorių išrinktas B. Sarkovas, ki
tais sekretoriais V. Niunka, J. 
Maniušis, A. Barauskas.

Lkp ck biuro nariais išrinkti: 
A. Barauskas, F. Bieliauskas, K. 
Kairys, J. Maniušis, V. Niunka 
J. Novickas, J. Paleckis, A. Snieč
kus, B. Sarkovas, M. Sumauskas, 
G. Zimanas; Tąjį biurą ir reikia 
skaityti vyriausiuoju partijos or 
ganu.

(E). Dujotiekio vamzdžiai iš Da- 
šavos (Vak. Ukrainos) į Lietuvą 
tiesiami-jau kuris laikas, bet, kaip 
pareiškė Vilniaus dujofikacijos 
uirekcijos vyr. inž. Rojekas, Vil
niuje dujos užsidegs tik 1961 m. 
rugp. mėn. Vilniaus dujotiekio 
tinklas būsiąs'260 km. ilgio. Pra
džioje dujas gaus 6.000 butų ir vnno nrecu p uęvem visa pakišu.. « . 2Q stambesniu pramonės

81 centro koputeto narių tie patys . . * swuvwmu amvw.
palikti tik 5. Neliko nei vieno to pa-1 įmonių. ...........

. ... . . ’ Illi viann hnnn ic Vii-

Gydytojas A. Didžiulis, Panevėžin 
ligoninės gydytojas, mirė kovo 11 d. 
sulaukęs 77 metų amžiaus. Caro lai* 
kais jis buvo kalinamas ir tremiamas 
į Sibirą. Po karo buvo kurį laiką Tau
ragės apskrities, vėliau Panevėžio 
miesto sveikatos apsaugos skyriaus 
vedėju.

Juozas Vanagas • Simonaitis, buvęs 
žemės ūkio ministerijos buhalterijos 
direktorius, Lietuvos ir žemės bankų 
kontrolės komisijos narys, taip pat 
uolus visuomenininkas, mirė vasario 
13 d. Kaune, savo namuose Perkūno 
alėjoje, dabar vadinamoje Montvilos 
gatvę. r

Elena Laumianskienė, konservatori
jos profesorė, po sunkios ligos mirė 
Vilniuje kovo 24 d. Ji buvo gimusi 
1880 m. Radviliškyje.

Lietuvos komjaunimo vadovybė, ma
tyt, neatliko savų pareigų, kad vasa
rio 11-12 d. Vilniuje vykusio suvažia
vimo meto ji beveik visa pakeista. Iš

ties sekretoriaus, nei vieno to paties 
centro komiteto biuro nario. 24 cent
ro komiteto kandidatai, taip pat visi 9 
revizijos komisijos nariai, yra nauji. 
Ir iš buvusių revizijos kom. tik vena 
A. Navckaitė pakelta į centro komite
tą. “Komjaunimo tiesos” redaktorius 
A. Laurinčiukas, kuris Vienos festiva
lio metu buvo susitikęs su amerikiečiu 
Valaičiu ir paskiau savo žurnale su 
juo polemizavo, nušalintas ir pakeistas 
buvusia pavaduotoja J. Civickaite, ku
ri jau nuo gruodžio mėn. visada pasi- 

. rašinėjo vietoje redaktoriaus, nors vis 
pavaduotojo titulu. Krito taip pat 
“Moksleivio” red. A. Jonynas, aklas 
poetas, rašytojas ir kritikas, šiaip at
rodęs labai uolus komunistas ir propa
gandistas. Kitų trijų komjaunimo ck 
priežiūroje einančių žurnalų bei laik
raščių redaktoriai pasiliko savo vie
tose ir taip pat ck. Tai J. Lapašins- 
kas — red. iliustruoto mėnesinio žur
nalo “Jaunimo gretos”, M. Marcalis 
— red. du kart į savaitę einančio laik
raštuko skirto mokyklinio amžiaus vai
kams, ir A. Dulinskas — red. iliustruo
to žurnalo patiems jauniesiems. Be 
šių trijų ck liko dar V. Morkūnas ir 
V. Peisaravičus.

Įdomu, kad pašalintas ir prie Pet
kevičiaus antruoju sekretorių buvęs 
rusas G. Fedatovas, matyt, nesugebė
jęs tinkamai pravesti Maskvos valią. 
Jo vietoje “išrinktas” B. čirkovas, 
vienas iš trijų suvažiavime dalyvavu
sių maskvinio centro komiteto na
rių. Jo uždavinys bus pasukti Lietu
vos komjaunimo veiklą Maskvai pa
geidaujamu linkme.

“Karvės girdomos tik vieną 
kartą”. Dėl kolchozinės netvar
kos Marijampolės ra j. Igliškio 
kolchozo karvės girdomos tik vie
ną kartą per dieną, praneša Vil
niaus “Tiesa”, žinoma, tuoj pat 
ieškodama kaltininkų. Kol vienos 
melžėjos šeria karves, kitos sku
bančios prie prūdo (už ketvirčio 
kilometro), pilti vandeni i lovius. 
Karvės girdomos tik pietums. Kol 
visos pagirdomos, praeina ketu
rios valandos. (E)

Naujojo valst. augštojp ir vi
durinio mokslo komitetą sudaro: 
pirm. Kuzminskis; nariai: žemės 
ūkio min. Vazalinskas, švietimo 
min. Gedvilas, kultūros min. Ba
naitis, Vilniaus un-to rektorius 
Kubilius, Kauno med. instituto 
direktorius Januškevičius, be to, 
šie įvairūs pareigūnai: Putrimas. 
Martinaitis, Pranckaitis, Zabulis, 
Krikščiūnas, Vyšniauskaitė, Bie- 
lovas.

(E) Lietuvos kp 12-jame suva
žiavime buvo, ir vadovybės “rin
kimai”. Stalinistas Antanas Snieč-

Dujotiekio viena linija iš Vil
niaus, pro Ukmergę, Panevėžį eis 
i Ryga (ir toliau į Leningradą). 
Kita-linija eis iš Vilniaus į Kaur 
ną. Dar viena šaka iš Panevėžio 
pro Kuršėnus eis į Klaipėdą. Pa
nevėžiui dujos būsią tiekiamos 
1962 m. 1965 m. Šiauliams, Klai
pėdai.

Verta paminėti, kad Vilniaus 
mieste — viename iš pirmųjų vi
soje carinėje Rusijoje — jau 
1864 m. buvo pastatyta dujų ga- 
mykla.^ Vilnius iš jos dujas nau
dojo iki 1944 m.

Radijo aparatu parduotuvės

š.m. balandžio mėn. 10 d., šį sekmadienį, Lietuvių Na
muose - 1292 King St. E. - rengia VI Kanados Lietuvių 

Dienos Komiteto skirtos
Literatūros premijos įteikimo vakarą-koncertą

PROGRAMOJE:
1. Premijos įteikimo Aktas.
2. Varpo choras, ved. muziko Gailevičiaus. Dalyvauja solistė p. Sriubiškienė.
3. Vyrų kvartetas, ved. muziko Gailevičiaus.
Pradžia 6 vat vakaro.

MALONIAI KVIEČIAME HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIUS SKAITLINGAI DALY- 
. VAŲTL Bendruomenės Valdyba.

HAMILTON, Ont

7 vai. vak. — 
K. perkėlimas

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės .

A. LIŪDŽUJS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei-
< siriiai patarnavimai,- 

morgičiat
> 20 KING ST. E., HAMILTON

Telefonai:
Įstaigos JA. 7-5575 
Namų FU. 3-8928

H. AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
Parapijos šventos Rekolekcijos, ku

rias taip gražiai veda Tėvas J. Kubi
lius, pasibaigia šį sekmadienį su Su
ma. Klausytojai yra sužavėti turinin
gais ir vaizdžiais misijonieriaus pa- 
jnokslais, kurie būna rytais 9 vai. ir 
vakarais 7 vai.

Didžiosios Savaitės pamaldos vyks 
sekančia tvarka:

Did. Ketvirtaidenį: 
šv. Mišios ir Jėzaus 
į kalėjimą.

Didįjį Penktadienį: 3 vai. p.p. Jė
zaus K. mirties paminėjimas ir apei
gos.

Did. Šeštadienį? 7 vai. vak. — apei
gos, ugnies, vandens ir velykinės žva
kės pašventinimas.

Velykų Sekmadienį: 6 vai. ryto — 
Prisikėlimas. Kitos šv. Mišios — 10 ir 
11 vai.

_ šiomis dienomis klebonijoje lankė-
skelbime “Tiesoje” nurodytos to- si: kun. B. Sugintas, kun. dr. Vaišno- 
Kios kainos: radijo imtuvas “Ro- ‘ ra, kun. P. Patlaba ir kun. B. Pacevi- 
dina-52M” — baterinis, 4 diapo- 
zonų, 7 lempų, su baterijų kom
plektu ir antena — 660 rublių; 
“Strela” — 2 diapozonu, 4 lem
pų — 260 rb.;. “Rekord” — 3 dia
pozonu, 5 lempų — 336 rb.

Radiolas: “Oktava” — 7 lem
pų, 5 diapozonu, 4 dinamikų, su 
klavišiniu perjungimu — 1.288 
rb.; “Muromec” — 6 lempų, 4 
diapozonu, 2 dinamikų — 934 
rb.; kilnojamoji radiola “Kazanj 
57” — 4 lempų, 2 diapozonu — 
556 rb.; sausos baterijos — 111 
rb.; o kita jų rūšis — 147 rb.; 
termaelektrogeneratorius radi j c 
imtuvams — 263 rb.; universalus 
stabilizatorius TV ir radijams — 
370 rublių.

WELLAND, Ont.
LITUANICA. Tai ne oranžinė Litua- 

nica nugalėjusi Atlantą, bet Wellando 
ir apylinkės Medžiotojų ir Meškerioto
jų klubas. Jis įsisteigė 1953 m. ir da
bar jam priklauso 85 nariai. Kasoje 
$800 ir medžiojimui bei meškerioji
mui įgyto turto už virš $1000.

Medžiojimas ir meškeriojimas, ro
dos, neturi nieko bendro su tautybe. 
Bet iš arčiau pasižiūrėjus pamatai šį 
tą ir lietuviško.

Kovo 26 d. Wellande, Crowland 
Kotelio patalpose, vyko metinis susi
rinkimas, kuriame išrinkta nauja val
dyba: J. Sinkus, E. Beržėnienė, S. 
Sinkienė, A. Pranaitis ir B. Luomanas. 
Dalyvavo 60 narių.

Vien jau toks gausus susirinkime 
narių dalyvavimas rodo, kad klube 
yra kažkas įdomaus. Įdomu dar ir 
tai, kad klube dalyvauja ir šio sporto 
nepraktikuojančių. Susirinkimas pa
sižymėjo dideliu kultūringumu. Gra
žu pasiklausyti kai nėra bereikalingų 
klausimų ir bereikalingų ginčų. Klau
simai keliami tik gerai apsvarstyti ir 
motyvuoti, todėl rimtai ir svarstomi. 
Tas įgalino per pusantros valandos ap 
svarstyti ir išspręsti daug reikalų.

Baigus svarstyti klubo reikalus pri
eita ir prie bendruomenės. Pasiūlyta 
atkreipti dėmesį į bendruomenės apy
linkės apverktiną piniginį stovį. Priei
to išvados, kad reikalinga pagelbėti 
bendruomenei suorganizuoti bent vie
ną parengimą, iš kurio pelno galėtų 
nors didžiąsias skyles-^plopyti. Basi- «erai-4akoši. -Panašioj "padėty-yraUr

Vaišno-

svarbią

tuvių choro statomos operetės ‘Silvi
ja” turinys yra toks: Dvaro panelei 
Silvijai nusibodo kunigaikščio rūmų 
ceremonijos ir jos mylimasis dvaro 
poetas. Ji žavisi kaimo gyvenimu ir 
kaimiečiais, kurie linksmai lankose 
šienauja.. Kaimietei Elzei, priešingai, 
nusibodo kaimo gyvenimas ir jos gru
bus sužadėtinis Vincas. Ji svajoja 
apie princą ir karaliaus rūmus. Jos 
pasikeičia rūbais, o meilažolės pa
galba pasikeičia ir sužadėtiniais. Po 
nevykusių meilės avantiūrų abi įsiti
kina, kad savieji vyrai joms goriausi 
ir grįžta prie jų. Visas veiksmas vyks
ta tarp linksmų šienautojų, o senas 
kunigaikštis su dvaro damomis duoda 
operetei daug gražaus humoro. Du 
ilgi operetės veiksmai yra paįvairinti 
21 muzikiniu numeriu ir abu baigiasi 
tradiciniu operečių valsu su baletu.

šios operetės premjerą pamatysime 
antrąjį sekmadienį po Velykų, gegu
žės 1 d., 5 vai. p.p. Hamiltono Liet. 
Namų salėje. Įėjimo bilietai rezervuo
jami iš anksto, jų galima gauti pas vi
sus choro narius arba užsisakant paš
tu, pas choro seniūną: P. Mikalauskas, 
86 East 12 St., Hamilton, Ont.

Torontiečių patogumui bilietų gali
ma gauti pas kun. B. Pacevičių, šv. 
Jono parapijos klebonijoje. Jų kainos:

girdo ir tokių balsų: “Kodėl klubas, 
daug vėliau susiorganizavęs, suranda 
išeitį kaip suruošt parengimus ir pa
rengimams vietą, tai kodėl bendruo
menė to negali padaryti?”

Tikrai įdomus klausimas. Ir tokia

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 

i turto vertes. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., not. A. Liudžiaus įstaigoj II augšte, tel JA. 7-5575. 
Sekmadieniais 12-2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St. N.

Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave^ Hamilton, Ont.

cius.
MIELI HAMILTONIEČLU
Mūsų tremties gyvenime, 

rolę vaidina lietuviškas sportas. Jis
yra svarbus veiksnys lietuvybės pa
laikyme, populiarinime Lietuvos ir 
lietuvio vardo svetimtaučių tarpe.

Ir Hamiltono sporto mėgėjai, susi
organizavę į Lietuvių Sporto Klubo 
Kovas eiles, garsina mūsų tėvynės var
dą ne tik šioje kolonijoje, bet taip pat 
ir už jos ribų, rungtyniaudami su ki
tais lietuviškais . klubais, arba kana
diečiais. Įvairios rungtynės, treniruo
tės, sporto inventorius ir išvykos, 
pareikalauja iš sportininkų netik di
delio jėgų įtempimo, bet' taip pat ir 
nemažų finansinių išlaidu. Tačiau 
darbas eina pirmyn, nes ir Hamiltono 
sportininkai nenori atsilikti nuo kitų 
mūsų kolonijos organizacijų, pirmau
jančių visoje Kanadoje ar net visame 
Š. Amerikos kontinente: laimėję To
ronte ir Ročesteryje teisę dalyvauti 
dešimtose Š. Amerikos Lietuvių Žai
dynėse Niujorke balandžio 30 d. ir 
gegužės 1 d., jie dar kartą įrodė savo 
pranašumą prieš kitų kolonijų klubus.

Deja, išvyka į Niujorką yra nebepa
keliama finansinė našta mūsų klubui. 
Žinodami Hamiltono kolonijos dosnu
mą ir prielankumą mūsų sportuojan
čiam jaunimui, drįstame iš mielų 
hamiltoniečių prašyti finansinės pa
ramos, kuri būtų panaudota tik mūsų 
sportininkų pasiuntimui į Niujorką. 
Apskaičiuojama, kad 15 sportininkų 
išvyka kainuos apie $400, kadangi 
klubas pats privalo apmokėti kelionę, 
nakvynę, maistą, registracijos mokes
tį ir kt

Tikimasi, kad mūsų balsas nepa
liks tyruose šaukiančio balsu, mes iš 
anskto visiems tariame nuoširdų spor
tišką ačiū.

Betkokio dydižo auką galima Įteikti: 
pirm. K. Baronui, sekret. J. Bulioniui 
arba ižd. K. Stanaičiui — 95 Delaware 
Ave., tel. JA. 9-8460. Visų aukotojų 
pavardės bus paskelbtos Kanados lie
tuviu spaudoje. j

HLSK Kovas valdyba.
OPERETE “SILVIJA”
Paprastai visos operetės yra leng

vo ir linksmo turinio. Hamiltono lie-
£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
padėtis ne vien Wellando apylinkės, 
bet visos KLB. Ir ne vien šis * klubas

daugiau organizacijų. Tai kodėl su 
bendruomene kitaip yra? Knieti kai- 
kurias bendruomenės yda kelti iš nau
jo, bet nedrąsu ir neapsimoka, nes 
kiek kartų jas kelsi, tiek kartų būsi 
aprėktas, kad netiesa ir kitaip pada
ryti negalima.

Klubo susirinkimas baigtas 10.30 v. 
Tautos himnu. Valandą tęsėsi bendra 
klubiečių vakarienė.

Sekantis visų klubiečių ir daugy
bės svečių susibūrimas birželio 4 d. 
St Stephen’s salėje kartūnų baliuje. 
Jau dabar ponios ir panelės siuvasi 
naujas ir gražiausias suknias prizo 
laimėjimui. Bus kreipiamas dėmesys 
ne į veido grožį, bet suknios. Tad iki 
pasimatymo birželio 4 d. I. S.

DŽIAUKITĖS ŠVARIU, PATIKIMU, NEBRANGIU 
NAMŲ APŠILDYMU I

IŠSINUOMOKITE NATŪRALIŲ DUJŲ 
PAKEIČIAMĄ DEGINTUVA 

pritaikintą jūsų esamai krosniai.

Tik $3.50 mėnesiui
Nemokamas pristatymas 
Jokio amortizacijos mokesčio 
Nemokamas aptarnavimas 
VELTUI KROSNIES PRIEŽIŪRA

• Nemokamas pakeitimas
• Nemokamas
• Jokio įmokė jimo 

GARANTUOTAS ĮMONTAVIMAS

nta vintas

Nepraleiskime progos pamatyti šią 
pirmą kartą lietuvių kalboje statomą 
operetę.

LN V-BOS POSĖDIS kovo 30 d. pri
ėmė keletą pagrindinių nutarimų. Ja
me dalyvavo LN v-bos nariai Kl. Jur- 
gelys, F. Guja, Ig. Varnas, M. Uikie- 
nė, H. Rimkevičius, J. Kažemėkas, K. 
Mikšys, G. Palmer, Pr. Sakalas, Alb. 
Jankūnas, St. Bakšys; kontr. komi
sija — V. Navickas, P: Savickas ir J. 
Krištolaitis ir svečias Z. Gasiūnas, re
prezentavęs Kronas-Valevičius įstaigą, 
kuri pasiūlė LN sklypą.

Priėmus praėjusio posėdžio proto
kolą, po gyvų ir platesnių v-bos narių 
pasisakymų, Barton ir Parkdale kam
pe esančio sklypo savininkams pada
rytas galutinis pasiūlymas, kuris su
tapo su jų nuolaidomis. Dabar beli
ko paskutinis sprendimas visuotiniam 
LN narių susirinkimui, kuris šaukia- , 
mas gegužės 15 d. 2.30 vai. p.p. Liet. 
Namuose.

Už šį sklypą 35.000 kv. pėdų dydžio 
buvo prašoma $52.000 (ne S49.500 kaip 
k^d “TŽ” Nr. 13 š.m. klaidingai buvo 
parašyta. Sk.St.). Sutarta kaina yra 
ši: Parkdale gatvėje sklypo savininkui 
$29.000 grynais. Jis sutinka pirkti 10 
LN paskolos akcijų 1 metų terminui 
už $1000. Pasiūlymo sąlygų nuėmi
mo terminas geužės 30 d., o pirkimo 
uždarymas birželio 15 d. Su savininku 
Barton g-vėje esančio sklypo sutarta 
kaina $21.000 iš kurių $11.000 gry
nais ir $10.000 morgičiai iš 7%, atmo
kami per 5 metus po $1000 kas pus
meti plius nuošimčiai. Jis sutinka pirk
ti 20 paskolos akcijų už $2000 atper
kamų iš jo po 5 metų. Uždarymo da
ta liepos 30 d. _

Kaip matome, LN per 3 mėn. reikia 
sukelti $40.00 grynais. Šiuo metu LN 
turi $15.000. B. Kronas, J. Valevičius 
ir Z. Gasiūnas pirkimo atveju įneštų 
$2500, sklypų pardavėjai įneša $3000 
— išviso $20.500. Trūksta dar $19.500, 
kuriuos susirinkimas turėtą sukelti. 
Kitaip tariant iš -530 dabar esančių 
LN narių 200 asmenų turėtą įnešti 
papildomai $100 arba reikia su
rasti 200 naujų narių. Susitarimo sąly
gos yra šios: turi būti gautas miesto 
valdyboš lėidiAiaš Žokių salei ir visuo
tinio akcininku susirinkimo nutarimas 
šiuos sklypus pirkti. LN nariai prašo
mi kuo skaitlingiausiai gegužės 15 d? 
susirinkime dalyvauti ir, kurie norėtų 
minėtą sklypą pirkti, surasti vieną 
naują narį arba pasiruošti įdėti į LN 
papildomą šimtinę.

Į B-nės v-bos šaukiamą balandžio 3 
d. o-jų posėdf atstovu išrinktas A. 
Jankūnas. LN v-ba priėmė G. Palmer 
mintį, kad A. Jankūnas dėtų visas pa
stangas atsiekt/ ^o-jų tarpe visiško vie
ningumo, kurio taip reikia galutinam 
LN atbaigimui.

LN v-bos ’ir kontr. k-jos nariai įsi
pareigojo per c balandžio mėnesį par
duoti po 10-20 kino Delta bilietų kny
gučių kiekvienas. Joje yra 10 bilie
tų ir kainuoja $2.50.

Apsvarsčiusi kino Delta operavimo 
išlaidų mažinimą, v-ba nutarė nuo geg. 
1 d. kino vedėjo etatą panaikinti. J. G. 
Skaisyts savotžodiniame pareiškime 
St. Bakšiui sutiko vesti LN ir kino bu
halteriją ir užsakinėti filmus už $140 
mėnesiui. Br. Milašius už $25 savaitei 
sutinka pasiimti kino prižiūrėtojo 
darbą (dabar jis gauna po $14). Visa 
kino operavimo atsakomybė paveda
ma v-bos pirm. St. Bakšiui. V-ba įga
liojo Pr. Sakalą ir St. Bakšį galuti
nai susitarti su minėtais asmenimis 
ir paruošti jų pareigas nustatančias 
taisykles, kurias svarstys ir tvirtins 
LN v-bš. Sis v-bos nutarimas sumaži-

sidėjimu.
NAUJI LN NARIAI. Po ilgesnės 

pertraukos LN susilaukėme naujo 
stambaus nario — Joseph ir Elma 
Szwanic, 212 George St. Jie įėjo su 
$500 ir dar pareiškė, kad mėnesio bė
gyje labai galimas dalykas, Jie pridė
siu antrąjį pūstūkstantį. Ponia Elma 
yra Klaipėdos krašto lietuvaitė, o jos. 
vyras kilęs iš vakarų Prūsijos. Nuo
širdžiausias ačiū.

Dabar, kada propjektuojamas pirk
ti sklypas, ypač reikalingi pinigai, tad 
visi tautiečiai maloniai prašomi stoti 
LN nariais.

HAM. SKAUTAMS REMTI V-BOS 
posėdis įvyko kovo 18 d. pp. Breich- 
manų bute. Jame nutarta bandyti at
einantį rudenį ir žiemą suruošti du 
vakarus, vieną iš jų su programa.

Šiuo metu veikia 6 skautams remti 
būreliai. Jų vadovai posėdžio metu at
siskaitė už 6 mėnesius ir pristatė šias 
sumas suaukotas nuolatinių rėmėjų: 
Bųr. Nr. 2, vad. Ig. Varno $16; Nr. 3, 
vad. Z. Orvilo, $4.50; Nr. 4, vad. G. 
Breichmaneinės, $39; Nr. 5, vad. H. 
Rimkevičiaus, $17.75; Nr. 6, vad. V. 
Navicko, $29; Nr. 7, vad. A. Kaušpė
do, $15. Viso $121.25.

Šios sumos surinktos iš rėmėjų už 
rugsėjo e vasario mėn. Z. Orvido bū
relio už rugsėjo - lapkričio. V-ba vi
siems rėmėjams nuoširdžiai dėkoja.

Šįmet numatoma ruošti skautų sto
vyklą didesnės apimties. Visi tėvai 
prašomi ruoštis- į. ją vaikus išleisti.

Sergantį v-bos narį A. Tumaitį ap
lankyti ir v-bos vardu perduoti linkė
jimus įteikiant dovanėlę — liet, kny
gą, įgalioti G. Breichmanienė ir Ig. 
Varnas.

Svarstant “Sk. Aido” platintojo A. 
Povilausko prašymą “Sk. A.” garbės 
prenumeratai, v-ba paskyrė šiam rei
kalui $10.

“Širvintos” tuntininkė R. Bagdonie
nė pranešė, kad iš Kaziuko mugės 
gauta $140,36 gryno pelno. Si naujovė 
ypač patikusi jos rengėjoms-skautėms. 
Visų skaučių vardu* R. Bagdonienė 
perdavė mųsų visuomenei giliausią 
padėką už taip įspūdingą paramą šią 
mugę rengiant ir į ją. atsilankant.

Posėdžiui pirmininkavo St. Bakšys, 
sekretoriavo G. Breichmanienė. V-bos 
vardu pirm, padėkojo visiems jauni
mo rėmėjams ir prašė šį veikimą dar 
labiau plėsti.

Po posėdžio G. Breichmanienė da
lyvius pavaišino skaniais pyragaičiais 
ir kava, o P. Breichmanas alučiu. Nuo
širdus ačiū.

ĮSPŪDINGAS ir daugelio
LAUKIAMAS KONCERTAS, rengia

mas apyl. v-bos šį sekmadienį, bal. 10 
d. 6 v. v. Liet. Namuose, yra mūsų 
kolonijoje retas įvykis. Jo programą 
atliks “Varpas”, Toronto Vyrų Kvar
tetas ir solistė J. Sriubiškienė. Ne-' 
praleiskime šios retos progos. Sk.St.

TORONTO ŠALPOS GRUPE
“DAINA” kviečia visus hamiltonie- 

čius nepamiršti, kad balandžio 23 d. 
Regency Towers Hotel, Toronte, dai- 
nietės-ruošia “Kartūno Balių”.

Ypatingai laukiame hamiltoniečių 
ponių ir panelių dalyvavimo gražiau
sios kartūno suknelės varžybose.

Puikios patalpos, šokiai; loterija ir 
gražiausioms suknelėms dovanos.

“Dainos” valdyba.
MILŽINIŠKAS BALIUS Hamiltone 

įvyks balandžio 23 d. slovakų salėje 
— 1406 Barton St East. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

Balandžio 24 d. bus suvaidinta dau-

BALFo direktorių posėdis įvyko ko
vo 19 d. Pirmininkas kan. Končius 
savo pranešime pastebėjo, kad BAL 
Fo Šio meto pirmasis uždavinys padė
ti Vokietijoje esantiems lietuviams ge
riau įsikurti, t.y. bent kiek padidinti 
savo pajamas prie iš vokiečių įstaigų 
gaunamos pašalpos.

šiais pabėgėlių metais pasisekę per 
J JARE parūpinti Vasario 16 gimnazi- 
ai fizikos kabinetui įrankius, bent 

15.000 DM vertės, Britų Adoption 
Committee suteikė 10.650 DM užpirk
ti reikmneų vargingoms lietuvių šei
moms Bavarijoje, iš NCWC gauta 
50-čiai šeimų su mažais vaikais po $5 
į mėnesį maisto pagerinimui; United 
States - European Program lietuvių 
įkurdinimo reikalams šiems metams 
paskyrė $22.500, iš kurių skiriama 
$7.500 tarnautojų atlyginimui bei ke
lionėms, o $15.000 pačiam įkurdini
mui. Sitam reikalui USEP pristaty- 
dinta tarnautojais: G. Šimkutė, E. 
Kairienė ir A. Grinienė. Jau pats 
BALFas turės pasamdyti tarnautoją 
rūbų ir kitokioms siuntoms tvarkyti. 
Tam darbui BALFo įgaliotinis esąs 
numatęs kviesti mokyt. Laukaitienę.

Dar tebevykstą derybos su UNO 
komisaru pabėgėlių reikalams. Pabė
gėlių metais įkurdinimo reikalų fondui 
prie UNO komisaro savo įnašus ski
ria visos Europoje veikiančios šalpos 
agentūros. Ir BALFui pirmininkas pa
siūlė paskirti $10.000. Direktoriai šį 
siūlymą parėmė, nutarė savo įnašą 
skirti.

BALFo įgaliotinis Austrijai prel. 
Kl. Razminas paprašė jį iš tų pareigų 
atleisti, o tuos apie 80 lietuvių esan
čių Austrijoje pavesti Miuncheno BA 
LFo skyriaus globai. Direktoriai siūly
mą priėmė.

BALFo seimas šiemet bus šaukia
mas lapkričio 25-27 d. Čikagoje tėvų 
jėzuitų namuose.

Pranas Židonis, gimęs 1914. III. 26. 
Pušaloto valse., veiklus lietuviškų or
ganizacijų narys, mirė kovo 21 d. Cle
velander

Augustinas Voldemaras, buvęs Lie
tuvos banko Zarasuose direktorius, 
mirė kovo 22 d. Čikagoje.

“Vilnis”, Čikagos lietuvių komunis
tų dienraštis, balandžio 9-10 d.d. šven
čia savo 40 metų sukaktį. Be koncer
to, dainų, muzikos ir šokių, organizuo
ja sovietinės Lietuvos spaudos — 
knygų ir laikraščių — parodą. Įdomu 
ką bendra turi sovietinė spauda su 
’•Vilnies” sukaktimi?

Vokietija
Pabėgėlių n ministėris dr. T. Ober- 

laender, kuris buvo kviestas dalyvauti

Vasario 16 gimnazijos dešimtmečio 
iškilmėse vasario 16 &, tat? tada daly
vauti negalėjo ir atsiuntė savo atstovą, 
pats aplankė gimnaziją ir išsikalbė
jo su vadovybe, pažadėjo gimnaziją 
paremti. Pažadėjo vienkartinę pašal
pą iš pabėgėlių mętų fondo surinktų 
sumų, be.to, pažadėjo kreiptis į Ba
den - Wuertemberg vyriausybę Stutt- 
garte, kad ji paskirtų gimnazijai nuo
latinę pašalpą, pažadėjo taip pat pa
remti rūpesčius gauti beprocentinę 
paskolą valgyklos statybai.

Iš Lietuvos atvyko Vokietijon pas
kutiniu laiku: Stasys Juškys su žmona, 
Elena Naujokaitė - Juškienė su pen
ketu vaikų, Augustė Naujokaitienė iš 
Didkiemiu, Irma Barkauskaitė, Jo
nas Jackus iš Laukžemės, Mėta Šada- 
gys, Elzbieta Gergerienė, Valteris 
Jaunušaitis su šeima, Juozas Sutkai- 
tis su šeima, Kazys Greičius su šeima, 
Fridrichas Šneideris su šeima, Jur
gis Kasparaitis su žmona, Juozas Vaiš- 
nys su šeima, Ričardas Kraupąs su 
šeima, Sigfridas Liepa su šeima, Bar
bė Lotte. Visi mažlietuviai iš Klai
pėdos krašto.
. Prel. Konradas Bafile, kuris prieš 

kiek laiko rūpinosi Vatikane Lietu
vos bažnytiniais reikalais, pakeltas ti- 
tulariniu arkivyskupu ir paskirtas 
Apaštalų sosto nuncijumi į Vokietiją. 
Italijos LB krašto valdyba šia proga 
nuncijų pasveikino, išreikšdama pa
dėką ir primindama apię lietuvius 
tremtinius Vokietijoje.

Šveicarija
Šveicarijos LB valdyba perrinkta ta 

pati: pirm. dr. P. Radvila, dr. A. Kuš- 
lys, inž. A. Igoris ir dr. V. Dargužas. 
Revizorių išrinktas teisininkas Gegec- 
kas. Garbės teismas liko taip pat tas 
pats: kun. dr. J. Navickas, dr. J. Ste
ponavičius ir dr. V. Dargužas. '

Valdybos ir kt. organų rinkimai įvy
ko metiniame suvažiavime Vasarię 16 
minėjimo proga Beroe. .Ta proga pa
sirodė straipsnių vietos spaudoje, o 
Schulwarte salėje buvo Rytų Institu
to Berne direktoriaus dr. Sager pa
skaita “Pabaltijo kraštai — jų’pra
eitis ir ateitis”.

Argentina
Ant Vytauto Jusaičio ir Bernardo 

Juozaičio kapo Buenos Aires Sarahdi 
kapinėse sausio 24 d. buvo pašventin
tas paminklas, pastatytas žuvusiųjų 
draugų Čikagoje suaukotais pinigais. 
Tuo rūpinosi Leonas Arulis, Jonas 
Miežinskas ir Leonas Kanč^uskas. Ju
saitis su Juozaičiu žuvo pernai rug
sėjo 23 d. Paminklą pašventino tada 
ten viešėjęs iš Čikagos marijonų pro- 
yinęioląs kun. J. Jančįįis. 4

LONDON, Ont.
SUSIŽIEDAVO: Birutė Ratkevičiūtė 

su Algimantu Eimantu, abu londo- 
niečiai, ir hamiltonietė Vanda Minio- 
taitė su Stasiu Švilpa iš Londono. 
1960 m. žiema tikrai ilgai išliks Biru
tės atmintyje: ji apdovanota ne tik 
jaunimo premija, bet ir deimantu. 
Vestuvės numatomos: pirmos poros 
— gegužės 21 d., o antros — gegužės 
14 d. D. E.

IŠKILMINGAI PALAIDOTAS staiga 
kovo 15 d. miręs Vytautas Antanas 
Repšys, 36 m. amž. Velionis gimė Ro
kiškio m. Ten pat lankė gimnaziją. 
Aktyviai dalyvavo moksleivių sporte 
ir pasižymėjo kaip malonaus ir ra- 
mauš būdo mokinys. Po tremties išgy
venimų atsidūrė Londone, čia sukūrė 
lietuvišką šeimą, įsigijo didelius na
mus ir svajojo nusipirkti automobilį. 
Deja, paskutinė svajonė jau nebeišsi- 
pildė — teko dar pačiame amžiaus pa
jėgume atsiskirti su šiuo pasauliu. 
Paliko žmoną Agotą su dviem mažais 
berniukais — trijų ir šešių metų amž. 
Lietuvoje liko jo seni tėvai ir dvi se
serys, kurių viena studijuoja Vilniaus 
universitete. Nei velionis,, nei jo žmo
na šiuose kraštuose artimų giminių 
neturi.

Velionis buvo pavyzdingas Liet. 
Bendruomenės narys ir anksčiau dar 
priklausė skautams vyčiams. Jis buvo

geliuiJfcjnoma^.drama “žmogus, kurį v^į. mėgiamas. Kiekvieną jis sutikda- 
aš užmušiau r 'Laūltiffftiė sRaitttn^dš' Tm su rrfal&iiiū žodžiu ir saulėta šypse-
publikos. Vėliau bus daug daugiau in
formacijų apie šį veikalą. Niekadk ne
vėlu apie naują vaidinimą pasiinfor- 
muoti. KL G*

KAZIUKO MUGĖJE loterijos fantus 
laimėjo: pirmą premiją—kryžius—p. 
Vainauskas, antrą — kaklaraištis — p. 
Gimžauskienė, ketvirtą — vėliavėlė — 
p. Baronas*. Dar yra neatsiimta, tre
čioji premija — tautinė juosta Nr. 
363. Turintieji šį numerį nedelsdami 
prašomi skambinti R. Bagdonienei — 
Ll. 54568. Neatsiėmus iki balandžio 
17 d. pereis į skaučių tuhto nuosavy
bę. R. Bagdonienė.

na. Tat, nenuostabu, kad jo staigi mir
tis sukrėtė visą lietuvių koloniją ir 
kad kiekvienas stengėsi atiduoti jam 
paskutinę pagarbą^ ar padėti jo šei
mai. Taip pat jo darbovietė pasiūlė 
veltui mašinas ir betkurią kitą pagal
bą laidotuvėms. Jei penkiolikos maši
nų procesija čia laikoma didelėmis lai
dotuvėmis, tai a.a. Repšį palydėjo 
daugiau kaip penkiasdešimt pripildy
tų naujų mašinų ir gausumas gėlių 
iššaukė kiekvieno praeivio didelį su
sidomėjimą. Tai buvo antras gražus 
lietuvių jautrumo ir vieningumo šie
met pasireiškimas. Visus reikalus, su-

sijusius su šia nelaime, tvarkė miru
siojo žmonos giminaitis torontietis 
Račys ir jam padėjo pirmi nelaimės 
vieton atskubėję Londono lietuviai: 
Kudukiai, M. Statkienė, J. Petrauskas 
ir daug kitų. Apyl. valdyba yra dė
kinga čia paminėtiems ir nepaminė
tiems asmenims, padėjusiems nelai
mės ištiktai šeimai, o taip pat — vi
siems mieliems tautiečiams, taip jaut
riai atsiliepusiems į mūsų kvetimą ir 
atvykusems Į rožančių ir velionies pa
lydėjimą. Į laidotuves, kurių apeigas 
atliko kun. J. Danielius kovo 19 d., 
atvyko tiek lietuvių, kiek seniai bėra 
tekę Londone kartu matyti. Palaido
tas šv. Petro katalikų kapinėse. Visų 
vardu atsisveikinimo žodį tarė apyl. 
v-bos pirmininkas.

Mielas Vytautai, tegul tau būna 
lengva svetingos Kanados žemė ir te
gul dangiškoji šviesa tau šviečia Am
žinoje Ramybėje! D. E.

SUDARYTAS KOMITETAS prie 
apyl. valdybos padėti a.a. V. Repšio 
šeimai. Į k-tą įeina: K. Kudukis — 
pirm., V. Gudelis — rinkliavos vado
vas ir nariai P. Genčius, J. Butkus ir 
Petrulionis. Norintieji prie šios pa
galbos kuo nors prisidėti prašomi 
kreiptis: aųku reikaĮu — į V. Gude
lį, tel. GL. 1-8148, adr. 243 Highbury k 
Avė., visais kitais reikalais '— į K. f 
Kudukį, tel. GL. 1-0821, adr. 1702 
Whitehall Dr., abu — London, Ont.

LENKAI “SKOLINASI” VILNIŲ.^ 
Londono lenkai karo veteranai šio
mis dienomis čia įsteigė savo skyrių 
prie Kanados Karo Veteranų Legijo- 
jio ir Jį pavadiną Vilniaus vardu. Kaip 
matome, skyriui pagadinti jie nebe
surado tinkamo vardo Lenkijoje ir 
nutarė “pasiskolinti” lietuviškąjį Vil
nių. Į šį drąsų mūsų sotsinės pasisa
vinimą numatoma reaguoti. D.E.

SKAMBINKITE nėšiui arba $1800 metams.

Patvirtintos

PATENTUOTOS

Glen Meyer, Ont.
Padėka

Labai didelis ačiū už dovanas ir pi* 
nigus. visiems mano kaimynams p. Na- 
mūrams, p. Pūkams, p. Ąžuolams, p. 
Rutkauskams, p. Dirsėms ir p. Luko 
šiams už geras jų širdis, kurie taip su 
didele užuojauta mūsų šeimą priglau
dė. Ačiū visiems. Obelieniaus šeima.

SIUNTINIAI 
į Lietuvą

19 Toronto St, Toronto - EM. 2-5858 Local 500
atsidėjimu svarstė ir diskutavo LN RADy KOJUbUS .

- S.I14

Siuntiniai pristatomi per 34 sar.

Janique Trading
Co. Ltd.

835 QUEEN ST. TORONTO |
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“MELAS ŠVENTYKLOJE”
DR. ANTANAS....

Užklydau į Torontą kaip tiki dėlto nusako tam tikras pagrin- 
o metu, kai Clevelando Vaidilos dinės veikėjos būsenas. Jos, de-

■■MMi ■ jiL žMww»i atrodo dirirtinės, kai
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tuo _____
teatras Pijsikėlimo parapijos sa
lėje parodė V. Maciūno “Melą 
šventykloje”. Pilna lūkesčių nuo
taika norėjau kuo greičiau išvys
ti naują dramos kūrinį ir naują 
aktorių kolektyvą. Gyvenančiam 
nuošaliau nuo didesnių lietuviš
kų kolonijų tai atrodė reta atsi
gaivinimo proga, o ir pilna žiūro
vų salė tą įspūdį, dar labiau su
stiprino. Deja, lūkesčiai subliūš
ko, vos scenos uždangai prasivė
rus. Bijau,, kad to priežastis bu
vo ne tiek, mano perdidelės viltys, 
kiek aktorių bei dramos lygis 
scenoje. • z

Atsimenu nepriklausomos Lie
tuvos vieną teatro pastatymą r- 
Septyniolikmečius, kur kritika 
priėjo išvadą, jog ir vidutinis vei
kalas gerose režisoriaųs ir akto
rių rankose pavirsta pirmaeiliu 
spektakliu, žinia, sunku palygin
ti profesionalų ir mėgėjų teatrai. 
Tačiau nežiūrint to,.kokiu mastu 
matuotume, clevelandiečių gast
rolėse daug ko pasigedome.

Neskaičius pačios dramos ori
ginale, nevisada aišku, kur yra 
dramaturgo ir kur režisoriaųs ar 
aktorių: siplnybė. Tačiau susidaro 
įspūdis^ kad aktoriai netik neiš
traukė įklimpusio dramos vežimo 
iš pelkės, bet jį dar giliau panar
dino. Autorius užsimojo išplėtoti 
originalią, gražią ir aktualią te
mą: kaip, matę ir šilta ir šalta, 
partizanai; atsidūrę laisvame 
krašte, kapanojasi šeiminėse pro
blemose. Centrinė dramos figū
ra tačiau yra Rita Kalnėnienė, 
partizanų vado žmona, kuri, ka
ro metu atsidūrusi Vakaruose ir 
vėl ištekėjusi už turtingo ameri
kiečio, neužmiršta savo tikrojo- 
pirmojo vyro. Šiam gi prasiver
žus iš už geležinės uždangos, ji 
išsiskiria su amerikiečiu ir parsi- 
kviečia savo vyrą (su dviem ki
tais partizanais) į “savo” namus, 
kuriuos ji gavus kaip skyrybų da
li. Ji ir jos sesuo Augustė bando 
išlaikyti paslaptį apie metrikaci
ją su amerikiečiu nuo jos tikrojo 
vyro. Paslapties atskleidimo grės
mė kankina visus veikėjus, vos 
nesuardo sesers planuojamų ve
dybų su kitu partizanu, kol Ri
ta galiausiai, autoriaus žodžiais, 
tampa laisva. Ši laisvėjimo prob
lema žiūrovui atrodo pati mistiš- 
kiausia visoje dramoje, kur daug 
deklamacinib patoso, filosofavimo 
ir sąmojaus, nors nebūtinai ori
ginalaus. Kol tą laisvę pasiekia, 
mūsų herojė pereina keturis 
veiksmus: posūkių,’ namų, mei
lės ir ūkanų, ir duobių. Nors šie 
pavadinimai nebūtinai atitinka 
draminės įtamoos augimą, jie vis

lutinės — laisvėjimo gijos. O he
rojė tampa laisva, kai drįsta pri-

noai esanti verta atpildo. Tad at- 
rodo, kad tas neprisipažinimas 
yra męlas šventykloje, autoriaus 
pįlnaį ątskleistas tik veikalo pa
baigoje, kai tuo tarpu žiūrovui 
melas šventykloje (moterystės ry- 
šio sulaužymas) jau yra paaiškė- 
jęs pĮrinajame veiksme.

Šiaip jau veikalas stokoja di
desnės intrigos, nors autorius su
kuria įdomių situacijų. Gal gali
ma buvo pilniau išnaudoti parti
zaninio gyvenimo užsilikusias žy
mes' tolimesnėj dramos plėtotėj. 
Steponas Karpinskis, paslapčių 
rinkėjas, yra abejotino reikalim 
gurno -veikalo plėtotėje. Be to, 
neįjikėtina, kad jis, iš paslapčių 
gyvendamas, būtų iš karto taip 
ir atskleidęs paslaptį, nebandyda
mas surasti geresnių progų šanta
žuoti. Tačiau jis yra, taip sakant, 
patrauklus scenos personažas, lyg 
čigonė Vaičiūno pjesėse.

Aktoriuose buvo galima matyti 
daug ir perdaug vaidybos, o trū
ko gyvenimo. Nuoširdumo būtu 
galima: buvę užtikti daugiau ne
vienoje Lietuvos gimnazijos sce
noj nei šiame spektakly. Režiso
rius daugiausia dėmesio kreipė Į 
vad. mizanscenas ir reikšmingas 
pauzes,-o gausūs aktorių laužy- 
maisi, mostai ir kvatojimai ne
perteikė vidinės šilimos ir neįti
kino reiklesnio žiūrovo, štai ko
dėl pirmuosiuose veiksmuose sa
lė juoku palydėjo daugelį situa
cijų, kurios mezgė pagrindinę 
dramą; Išsiskyrė iš kitų Ignas 
Gatautis: nuosaikumu ir santūru-

Pereitą savaitę daugeliui torpndibjęj^kontrąstų sąvokoje — ide- 
tiečių teko pamatyti vieną iš nau - alizme ir realybėje. Jis veda jį 
jųjų scenos veikalu V> Maciū
no penkių veiksmų dramą “Me
las šventykloje”. Autorius ryžta
si paliesti vieną iš opiųjų trem
ties klausimų -r-, moterystės ne- 
suardomumą bei pasekmes mora
linio lūžio perspektyvoje. Tai 
vienintelis šios rūšies lietuvių 
kalba veikalas, palyginti drąsiu 
mostu išėjęs į dienos šviesą.

Suprantama, jog dėl tam tik
rų aplinkybių autoriui bus ’daug 
kas prikista bei pasėta aštrios 
kritikos, tačiau tas ne kūrėjas, 
kurs bijo kritikos.

Stebint vyksmą scenoje sunku 
pasakyti, kokiu būdu režisorius 
leido jį pro savo prizmę, kiek 
padaryta kopiūrų ir t.t. Pirmuo
sius tris veiksmus vargu būtų ga
lima pavadinti veiksmais, grei
čiau veiksmo paveikslais. Tiek 
autoriui, tiek žiūrovams gerai ži
noma, jog veikalas scenoje yra 
mokykla, dėlto vengtinas betkoks 
dviprasmis minties nuogumas, 
kurs šiuo atveju pačioj užuomaz
goj nuskambėjo. Charakteringa 
tai, jog autorius įvykiams leidžia 
riedėti staigiu įsibėgimu, tuo bū
du užkirsdamas kelią žiūrovui 
psichologiškai įsijungti į pačią 
idramatiką, gi aktoriui per daug 
staigiuose posūkiuose nelengva 
atrasti save, ypač didžiųjų kont
rastų akivaizdume.

Veikalo turinyje ryškusis bruo
žas — šeimos neliečiamumas, ku
ris tiek prigimties, tiek dieviš
kam įstatyme turi savo pagrin
dus. Tačiau karo audra ir gražiau
sią širdžių jungtį neabejotinai pa
lietė, palikdama viltį ir ilgesį. 
Logiškai šių dviejų savybių pa
kaktų palaikyti bent moralinį 
palaimos ryšį ir tai mes vadina
me heroizmui Tokio heroizmo ve
damas karininkas Mykolas Kai- x____ ______
nėnas palieka savo jaunutę ir Lsvetimas, lyg suvaržytas jai už-

ir leicįžtr suklupti' penpažai pa
grįstose staigmenose. Partizanas, 
liesa, -zr.'žmogus su visomis jo

veiklą jį atveda pilnutinis savęs 
išsižadėjimas, idealizmas. Aišku, 
kad būsenoje dainai jis neranda 
to, apie ką įsijungdamas svajojo. 
Ir čia prieš jį atsiverčia realybė, 
bet jis neklumpa, nes jo idealas 
didesnis už realią tamsą.

Toks turėjo būti kapitonas Kal
nėnas, kurs net vadovavo partiza
nų veiklai ir UkoJš pagrindų už
grūdinta asmenybė. Nežiūrint Į 
tai, jog jo sąmonėje Rita-žmona 
išskirtina iš kitų; ir tragiškuose 
momentuose galėtų tik žūti, bet 
nepalūžti. Didžiausiam nusivyli
mui, randa ją palūžusią. Jei ir 
nelengva apsispręsti dūžtančių 
svajonių skeveldrose — nuodai 
tuo labiau neišriša apgailėtino 
klausimo, nes jie -silpnųjų gink
las, gi karys beprasmiai nežūva. 
Kalnėną ir jo draugus pavojuose 
lydi malda, jų pačių kovos krau
ju parašyta, lengvai jos fone iš
sispręstų ir tolimesnis heroizmo 
kelias, kuriame jis save įprasmin
tų kaip nenuilstąs kovotojas už 
laisvę.

Čia, ištikrųjų, didingesnė Rita, 
kuri savo atviram prisipažinime 
keliasi gyvent. Nors jos prisikėli
mas šeimos nesujungia, bet vyrą 
verčia pakeist nusistatymą.

Vladas Plečkaitis Kalnėnė ro
lėje buvo suprantamas, lengvai 
pagaunąs įvykių raidą, lankstus 
veiksmo įtampoms, tik išėjimas, 
nors ir į nežinią, galėtų būti ryž
tingesnis. Gyvenimas — kova, 
Karys — drąsa.

Ritos perosnažas, kurį atliko 
Nijolė Maželienė, pradžioje kiek

Čia jo niekas neriša ir niekas ne-
laukia. Geriau tuo atveju atbaig- 

neSu stovėti ajA savo 
ginklo brolių gyvenimo griūvė
siu. žiūrovui jis simpatingas ide
alistas, ne stumiantis, bet sava-

mas savosios plotmės. Nors kaip 
partizanas galėjo būti drąsesnis.

Paslapčių rinkėjas Karpinskis 
iš pavardės ir veiklos, atrodo, iš
sigimęs lietuvis. Jis už stambias 
sumas pinigų nepagrįstai žada už
kloti moralines žaizdas. Savo pa
sirinktąja pragyvenimo forma 
nemažiau puolęs, negu augščiau 
suminėti. Jonas Citulis jo perso
nažą sukūrė beveik be priekaištų.

Nežiūrint kaikurių kontraver
si jų, veikalas paliečia aktualiau
sią nepramatytos emigracijos 
problemą, jautriai primindamas 
ne vienam broliui-sesei padarytos 
priesaikos didingumą ir jos šven
tumą. Autorius plunksną valdo 
lengvai, stilius sklandus, pokal
biuose netrūksta gyvumo. Reži- 
sorius P. Maželis, prityręs sceno
je, sugeba aktorius vesti psicho
logine ir įtikinama forma, gyve
nimo gi vingiuose pastebima na
tūrali, nepertempta ekspresija.

Režisoriaųs pritaikintos deko
racijos veikalą pagyvina, perke
lia žodžius ir veiksmą į mūsų die
nas. Tiek pats veikalas, tiek jo 
pastatymas yra didelis mūsų 
kultūrai įnašas. Reikia tikėtis, 
jog lietuvių visuomenė supras ir 
tinkamai įvertins mūsų kūrėjų ir 
vaidilų didžiąsias pastangas. To
ronto kolonijoje veikalu susido
mėjimas buvo didelis, tai įrodė 
gausus publikos dalyvavimas 
spektaklyje. Torontiečiai dėkin
gi Cleveland© “Vaidilai”, taip 
pat Toronto “Caritui”, kurių dė
ka šis nuotaikingas spektaklis 
įvyko. Dalyvis.

mylimą žmoną Ritą, jai leisdamas 
laikinai ieškoti laisvės laisvame

mu jis atrodė gyvenimiškesnis ir pasaulyje, pats gi, pavojaus va-
itikinamesnis, nors jo vaidmuo 
nė nereikalavo tiek kraštutinu
mų, kuriuos mes ypač pastebi
me Dalios Mackialienės rolėj. 
Nežinia, kam priskirti pastarosios 
charakterio kaleidoskopiškumas 
— dramturgui ar aktoriui (reži- 
soriui), tačiau jis nėra Įtikina
mas. Prisimena dar viena detalė. 
Lietuvos scenoj teko matyti jau
nuoli, mergelei metantį rožę iš 
kambario i kiemą per uždarą lan
gą, tačiau dar neteko matyti, kad 
šeimininkai lauktų svečio ir leis
tų jam vaikščioti po taurelės ske
veldrų primėtytas grindis.

Ir visdėlto yra miela matyti 
naują lietuvišką veikalą ir mėgė
jų entuziastingas pastangas pra
skaidrinti tremtinių kasdienybę.

landai išmušus, stoja i tėvynės 
gynėjų eiles. Pasirinktasis kelias 
išplaukia grynai iš idealizmo, o 
ne kario drausmės, kuri šiuo at
veju buvo praradusi savo tikslą. 
Kas gali būti gražesnio kaip pil
nutinis pasitikėjimas mylimu as
meniu, kaip viltis susijungti i šei
mos vienetą, kurs dalomas tik 
mirtimi.

Mykolas Kalnėnas su dviem 
ginklo broliaispo daugybės-išgy-. 
venimų bei mirties akimirkų, pa
lieka beprasmi kovos lauką ir il
gesio vedinas, pralaužęs mirties 
sieną, pagaliau pasiekia laisvąjį 
pasauli. Jis dega vienintele vilti
mi surast savo žmoną ar, blogiau
siu atveju, jos/kapą. Autorius 
stengiasi pavaizduoti partizaną

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

Sibiro maldaknygės angliškoji laida 
jau visa išparduota. Išspausdinta ant
roji laida, kuri platinimui parengta 
tik kovo 28 d.

Jau sudaryta sutartis su prel. dr. 
Kindermanu išleisti maldaknygę vo
kiškai. Vertimu rūpinosi Tėvas Berna
tonis, OFMCap. Maldaknygė bus pla
čiai paskleista Eucharistinio Kongre
so metu Miunchene.

Kęst. Trimakui, SJ, tarpininkau
jant, baigiama ruošti ispanų verti
mas. Tuo rūpinasi Tėvas Jose Espi
noza, SJ, “Catolicismo” redaktoriuj. 
Spausdinama bus populiaria ir pigia 
forma Equadore. Norint plačiau pa
skleisti ir leidžiama pigia forma. Ver
timą baigia ruošti J. Malo, SJ.

Portugališka laida taip pat užtik
rinta. Jis taikomas Brazilijai, juo rū
pinasi F. Richtmannas.

Jėzuitas Jim Roche, SJ, buvęs Hol
lywood© žurnalistas, parašęs ne vieną 
filmų tekstą, iškėlė mintį “Marija, 
gelbėk mus” paversti filmu. “Marija, 
gelbėk mus” maldos yra labai dra
matinės ir duoda daug medžiagos ne 
tik maldai, mąstymui, bet ir vaizdui, 
kurį nesunku paversti filmu, panašiai 
kaip “The Diary of Anne Frank”.

Antros angliškos laidos didesnius 
kiekius užsakydami galite rašyti man 
— 105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y., 
nes iš iš leidyklos esu išderėjęs lietu
viams platintojams didesnes nuolai
das.

Ačiū visiems padėjusiems pirmą lai
dą taip greit paskleisti po plačią Ame
riką ir Kanadą. Turiu labai gražių at
siliepimų apie šį Sibiro kankinių do- 
kumentąx bet apie tai parašysiu kitą 
kartą. Kun. L. Jankus.

Gabijos leidykla po kelių metii per
traukos vėl grįžta prie knygų plati
nimo. Savo anksčiau turėtą knygyną 
Gabija yra perleidusi į kitas rankas.

TIK
VIENOS VALANDOS

TEREIKIA..
atnaujinti jūsų alyvos 

krosni, po sunkaus 
žiemos naudojimo

Taip, tai. tiesai Tik vienos valandos pakanka mūsų patytusiems aptarnauto
jams išvalyti ir sutvarkyti, jūsų alyvos krosnį, taip, kad geriausiai veiktų 
dabar ir sekančią; žiemą. .
Kad nebūtų įkyrių sustojimų ir kad ilgam laikui neprarastumėte šilumos 
ir neturėtumėt nei rūpesčio nei vargo. ;
Kiekvieną krosnį reikalinga išvalyti ir sutvarkyti — padaryti tinkamą veikti 
— žiemos pabaigoje, kad. būtų paruošta tinkamai veikti, kai ir vėl šaltesnis 
oras ateis.

dėtų rėmų. Tačiau palengva ji 
pagauna kontraversinį ritmą ir 
kas kart šviesėja. Ypač šviesus 
jos asmuo prisipažinime, čia jos 
tikroji dalia: iš griuvėsių keliasi 
gyventi sava ir patraukli. Melas 
jos charaktery sunkiai sutelpa, 
jei padarė jį šventykloje — ne
gali nuslėpti gyvenime.

Dalia Mackialienė — Augustė, 
nors Ritos sesuo, tačiau vispusiš
kas jos kontrastas. Savo persona
žą sugebėjo vykusiai įvilkt į nau
jo gyvenimo formą, būtent — 
realiai pavaizduot-moters tipą, be 
atodairos siekiantį gyvenimo bet- 
kuria kaina. Savo laikysena leng
vai pagauna auditoriją, ypač jai 
tiko vykusios autoriaus replikos.

Studentas Jurgis Balsys — Ro
mas Zorska, — partizanas pačiam 
savo idealizmo žydėjime neturė
tų lūžti dėl fiktyvaus argumento, 
pasirinkdamas pačią prasčiausią 
išeiti — gėrimą. Ypač, kad jo su
žieduotuvės su Auguste, Ritos se
serim, atrodė tik improvizacija, 
o ne logiškai pribrendęs apsi
sprendimas. Gyvenimo staigme
nos, kad ir laisvo pasaulio realy
bėje, charakterio lengvai nesu- 
skaldo. Nors Romas Zorska suku
ria visai neblogą partizano ir pa- 
sigėrusio tipą, jis tačiau buvo 
svetimas studentui ir pačiam par
tizanui, gi žiūrovams -— pasigai
lėtinas.

Kleopas Gulbinas — mokyto
jas, partizanas (Ignas Gatautis) 
autoriaus įvestas Įtampai švelnin
ti. Jis kartą pakilęs iš gyvenimo 
griūvėsiu savo patirtimi ir logiš
kais argumentais stengiasi su
jungti nedalomas širdis. Jo ges
tai simpatingi, kalba įtikinanti, 
nuoširdi. Pilnai pateisinamas ir 
jo apsisprendimas grįžti į kovos 
lauką, tuo labiau, kad laisvame 
pasaulyje jis neranda idealizmo.

TORONTO SKAUTŲ ŽODIS
Tautiečiai-ės,
Daugelis iš mūsų nusiskundžia- 

mė savo jaunimu, kad:
1. jis nesidomi lietuviškais — 

bendrais reikalais,
2. greit nutautėją,
3. eina ir ieško pramogų kana

diečių tarpę,
4. nenori bendrauti su lietu

viais,
5. neklauso tėvų-vyresniųjų ir 

jiems neteikia prideramos pagal
bos,

8. yra nemandagūs ir greit už
sikrečia kanadiškais papročiais,

7. vengia kalbėti lietuviškai ir 
savo tarpe vartoja anglų kalbą ir 
t.t. ir t.t.

Skundžiamės tais ir kitais rei
kalais, bet neįsigiliname į jų pro
blemas, neieškome kelių juos pri
traukti — pririšti prie lietuviš
kos veiklos.

Turime skautų organizaciją, 
kuri vien Toronte apjungia virš 
200 jaunuolių ir stengiasi juos iš
laikyti gerais lietuviais ir gerais 
sūnumis ir dukromis. Skautų va
dai aukoja savo laisvą laiką dirb
dami su tuo jaunimu, taip pat 
stengiasi kiek gali remti juos ir 
materialiai. Atrodo, kad neturė
tume būti nuošaliai to veikimo ir 
skųstis jaunimu, bet kiekvienas 
iš mūsų turėtume įsijungti į ben
drą talką tiek moraliai tiek ma
terialiai tą jaunimą remti.

Jei jaunimas veržiasi — deda
si prie kanadiško jaunimo, tai 
yra daug priežasčių. Viena iš jų 
ta. kad jie įsijungę į jų tarpą yra 
aprūpinti įvairiausiais sporto 
įrankiais, sudaromos jiems gali
mybės įvairiems pasilinksmini
mams -pramogoms ir t.t.

Ar mes bent dalį to duodame? 
Galime tvirtinti, kad NE, nes ne
turime tam lėšų.

Todėl kreipiamės į Jus ir pra
šome mums padėtį tą jaunimą iš
laikyti' mūsų tarpt? Tam reikalui 
bandome Jus visus: ar iš tiesų 
Jūs tikrai sielojatės lietuvišku 
jaunimu. Norėdami sukelti lėšų, 
nes stovyklų-iškylų laikas Čia pat, 
prašome mus paremti įsigyjant 
loterijos bilietus ir iš šios loteri
jos gautas pelnas bus panaudotas 
tik mūsų jaunimui.

Yra leidžiamas ‘‘stereo” radio 
aparatas su patefonu vertės apie 
$400.

Todėl Jūs laikote egzameną, ar 
ištiesų rūpinatės mūsų jaunimu?

Jei taip, tai remkite jį neatsi
sakydami— pirkite loterijos bi
lietą ir savo draugus paraginkite 
tą pat padaryti.

Egzamenų rezultatai bus pra
nešti. Kreipiamės į Jus pirmą 
kartą ir tikime, kad mūsų neap- 
vilsite.

Jūsų “Rambyno” Skautų 
Tuntas Toronte.

PRISIŲSTA PAMINĖTI

TQRQHTE LAKE SIMCOE 
galima pasirinkti tris aptarnavimo planus:
PLmac "A** PRIKLAUSO:
r tumu Pilnas patikrinimas šildymo įrengimų,

Išvalymas krosnies, dūmu vamzdžio bei kamino, 
Ištepimas motoro,
Pakeitimas filtro ir purkštuvo ($3.25 vertės) 
Pilnas patikrinimas veikimo, 
Rezultatai jums pateikiami.
Planas "A" - ’12.00

Pl/vnzve PRIKLAUSO:
ricinas D viskas.tas pats kaip ir plane “A” ir be to, dar VISI

PATARNAVIMAI ŠILDYMO SEZONO METU BE 
ATSKIRO MOKESČIO (dalys pagal kainaraštĮ).
Manas atWl -

Pin nnc PRIKLAUSO:
rtanas W Viskas tas pats kaip plane “A” ir “B” ir be to dar

‘ BE MOKESČIO pakeičiama:
sugedusios degintuvo dalys, alyvos cirkuliacijos mo-

/ toras, kontroles- Įrengimai, vienas oro filtras, ir, jei
būtų reikalinga, alyvos tankas rūsyje.
Planas "C" - ’33.00

Pilnų informacijų dėl šių trijų aptarnavimo planų tuoj pat paskambinkite 
Į Lake Simcoe. Lietuviškai kalbą klauskite Betty Vaitiekūnas WA. 2-4181.

LAKE SIMCOE FUEL D1L
MAnilMn Tnrnnta trfi* CO ntatn”

J. BARANAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel. RO. 7-9947 

24 Humberview Rd., Toronto.

Aleksas Kutkus, DAILININKO DA
LIA, atsiminimai, Lietuvių Enciklo
pedijos Leidykla, 160 psl.

Lietuvių Dienos, 1960 m. vasario 
mėn., Nr. 2 (101), XI metai, 28 psl.

Turinys: S. Sužiedėlis — Esame rei
kalingi nė tiktai sau; Pax Romana, po
kalbis su naujuoju pirmininku; L. 
Andriekus — eilėr.; P. Andriušis — 
Ausyse skamba žvanguliai; Jaunoji 
tėvynės patriotika — iš dabartinės 
Lietuvos moksleivijos poezijos; VI. 
Stanka — Kodėl nenuėjau senelio ke
liais; Ką pasakoja jaunuoliai iš ana
pus; Ant. Vaikšnoras; gen. St. Raš
tikis neduoda ramybės komunistams; 
Knygos ir autoriai; Veidai ir vaizdai; 
Angliškoji dalis.

Jaunimo žygiai, 1960 m. Nr. 1(21),

Knygvedyba ir 
Income Tax

užpildymas verslininkams 

HU. 3-9187 
HU. 5-6121

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-0537

72 psl.
Turinys: Jaunimas stovi ant gero 

kelio — pasikalbėjimas su PLB pirm. 
J. Matulioniu; Br. Zumeris — Kas 
tokiais klausimais sau galvą vargi
na; J. Aras — Apaštalavimas politi
koje; A. J. K. — LKD studijų klubų 
tisklai; R. Kriaučiūnas — Prieš savo 
veidrodį; LKD Studijų programos 
gairės; A. Prochazka — Politinė par
tija — tiltas tarp valstybės ir žmo
nių; J. A. — Prigimtasis įstatymas; 
Politikos prasmė ir’ apimtis išeivijo
je; J. Gravrokas— Laukiame atsaky
mo iš esmės; J. A. — Nepasaulėžiūri- 
nė politika faktų šviesoje; R. S. — 
Kovą laimėsime; J. Gravrokas — Po
litikos prasmė išeivijoje; A. Viliu- 
šis — Jaunimo politinio darbo meto
dika; L. Valst. liaudininkų suvažia
vimas; Spaudoj ir gyvenime; Iš jau
nimo veiklos; Knygos.

Skautų Aidas, 1960 m. kovo mėn., 
Nr. 3, 20 psl.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė, 
1960 m. kovo 18/1., Nr. 21, 8 psl.

Sv. Pranciškaus Varpelis, 1950 m. 
kovas, Nr. 3, 65-96 psl.

Pelėda, Nr. 1 (38) — 1960 m. pava
saris — XI-ji perėjimo metai, 24 psl.

Cicero lietuvis, 1960 m. kovas, Nr. 
5, 16 psl.

GERBŪVIS
DRAUDIME

VACLOVAS VERIKAITIS 
RO. 7-0074 
WA. 4-8314

OLYMPIA

Dr. Tonus žiūraitis, domininkonas, 
parašęs ir apgynus "d&ertacįia Saiz- 
burgo universitete, isleisdino jos iš
trauka — 100 psl. vokiečių k. Diserta
cijos tema — “Žmogiškosios asmeny
bės esmė”. Autorius ją nagrinėja kul- 
tūrfilosofiniu ir etiniu požiūriu, įro
dinėdamas tezę, kad kiekvienas žmo- 
gus yra asmuo, bet ne kiekvienas yra 
asmenybė. Asmuo esą tampa asmeny
be vidiniū-dvasiniu praturtėjimu, ku
riame glūdinti žmogaus didybė. Auto
rius šiuo metu dėsto filosofiją ir teo
logiją De Lima kolegijoje, Oxford, 
Mich., JAV.

Almus Art Gallery, Great Neck, nuo 
balandžio 3 iki 24 d. vyksta dail. Pra
no Lapės darbų paroda.

Prof. A. Ramūnas - Paplauskas, dir
bąs Otavos un-te, skaitė viešą paskai
tą Otavos visuomenei, un-to profesū
rai ir studentams tema: “Nauja era 
europiniame apklėjime”. Joje jis pa
teikė savo patyrimus iš aplankytų 25 
kraštui pedagoginių įstaigų. Esą vals
tybės monopolis auklėjime, įvestas 
Fririko D. 1763 m. ir prancūzų revo
liucijos, nykstąs ir jo vietą užimąs 
asmens ir šeimos pirmumas, Profeso
riaus paskaitos mintis atpasakojo vie
tinis dienraštis “Le Devoir”, pažymė
damas, kad paskaitininkas lietuvis, 
buvęs Kauno un-to profesorius. '

Jaunųjų menininku varžybose, ku
rias pereitų metų pavasari suruošė 
“Dirva”, dalyvavo 6 dainininkės, iš 
kurių trys buvo paskelbtos laimėto
jomis. šiemet “Dirva” organizuoja jau 
platesnės skalės tokias varžybas, ku
rios taip pat įvyks Cleveland© gegu
žės 14 d. Jose kviečiami dalyvauti ne 
tik dainininkai, bet ir smuikininkai, ir 
baleto šokėjai. Dalyvauti gali visi jau
ni menininkai iki 28 metų amžiaus. 
Premijoms paskirta $900 — pirmo
sioms trims po S200 ir antrosioms 
po $100.

Studentu ateitininkų vasaros stovyk
la šiemet bus rugpiūčio 20 - rugsėjo 
1 d.d., ALRKF stovyklavietėje ‘Dai
navoje”, Manchester, Michigan. Sto
vyklauti gali ir abiturientai mokslei
viai ateitininkai.

Vasario 16 gimnazijos abiturientai 
baigiamuosius egžamenus pradėjo ko
vo 742 d. rašomaisiais darbais, žodžiu 
egzamenai prasidėjo kovo 29 d., ir 
tęsis iki balandžio 10 d. Šiemet egza- 
menus laiko 6 abiturientai.

Genovaitė Stanaitytė - Vasiliauskie
nė, dainavimo studijas pradėjusi Kau
no konservatorijoje ir tęsusi Adelai
dės konservatorijoje bei pas dainavi
mo mokytoją A. Binkevičienę - Gu- 
čiuvienę,_ nuo 1957 m. dainuoja vals
tybiniame Adelaidės radiofone. Ji taip 
pat mokytojauja tenykštėje lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje ir vadovau
ja jos chorui. Yra koncertavusi lietu
viams ir australams Adelaidėje, ?Jel- 
bourne ir Sydnejuje.
/ Gediminas Liaukas, pernai'pavasa
rį baigęs University of Hartford dai
liųjų menų skyrių, Connecticut Aca
demy of Fine Art 50 metų sukaktuvi
nėje parodoje gavo premiją už savo 
kūrinį. Parodoje dalyvauja 148 daili
ninkai. ‘

Chruščiovui lankantis Prancūzijoje 
Maskvoje buvo atidarytą paroda sovie
tinių dailininkų darbų, kuriuose vaiz
duojama Prancūzijos gamta ar pran- - 
cūzų žmonių gyvenimas. Parodoje iš
statė savo darbus ir vienas Lietuvos 
dailininkas. Tai Augustinas Savickis, 
rašytojo ir diplomato J. Savickio sū
nus, su kurio motina žyde J. Savickis 
buvo persiskyręs. Parodoje išstatyta 
A. Savickio litografijos “Prancūzės 
merginos”, tempera du darbai — Pa
ryžius naktį ir Sena, o be to, eilė pieš
tuko piešinių.

Kolūkių dailės muzėjų Lietuvoje 
yra jau trys. Paskutinis atidarytas 
Tauragnų kultūros naujuosiuose na
muose.

“Tiesos” tiražas siekiąs 220.000, ra
šo laisvėje Mizara, žinias, esą gavęs iš 
paties Zimano. Ji išsiveričanti iš pre
numeratorių mokesčio. Gaila, kad Mi
zara nepridėjo, jog “Tiesa” dabarti
nėje Lietuvoje yra ir partijos ir val
džios organas, kuri prenumeruoti ver
čiama kiekviena šeima, net kolūkių 
gyventojai, nors kasdien jos jie vistiek 
negali gauti. “Tiesos” prenumeravi
mas nėra laisvo apsisprendimo daly
kas. Jos atsisakyti niekas nedrįsta. 
Dėl to nenuostabu, kad jos vienas eg
zempliorius tenka 10 lietuvių. Bet ar 
jinai gali išsilaikyti iš prenumeratų, 
turint galvoje jos milžinišką štabą, 
gausybę reporterių bei honorarų, sun
ku pasakyti. Bet valdžios oficiozas 
juk niekad nebankrutuoja.

(E) Lietuvoje dabar vieši keli Poz
nanės Ad. Mickevičiaus vardo univer
siteto istorikai. Vienas jų skaitė Vil
niuje savo referatą apie “valakinę re
formą Lietuvoje ir Gudijoje 16-me 
amžiuje”. Referatas buvęs apsvarsty
tas Lietuvos Mokslų akademijos Isto
rijos institute. Lietuvos istorikai pasi
sakę įvairiais tos temos klausimais.

Latviška gimnazija. Kovai su latvių 
nutautėjimu latvių kultūrininkai nu
mato JAV-se steigti pilno sąstato lat
vių gimnaziją, maždaug 300-mokinių. 
Pagrindiniai investacijai reikėtų apie 
$200.000, vėliau, kasmet po $100.000. 
Latvių kultūrininkai pabrėžia, kad 
latviai šitą reikalą turėtų įvykdyti sa
vo pačių pastangomis^ be svetimųjų 
pagalbos. Tokia gimnazija būsianti 
latvybės židinys ir padėsianti sulai
kyti latvių jaunimą nuo ištautėjimb.

Iš 156.000 Lenkijos studentų komu
nistinei “Darbo partijai” priklauso v<įs 
2%. Kom. jaunimo organizacijai pri-2%. Kom. jaunimo organizacijai 
klauso tik 6% visų studentų.

SUN LIFE ASSURANCE 
CANADA

COMPANY OF
rašom, mašinėlės

naujos ir naudotos.
YORK BUSINESS MACHINES

PRANCŪZU LIEŽUVIS 
LANKSČIAUSIAS
Specialiais garsų dažnumo apa

ratais nustatyta, kad greičiausiai 
kalba prancūzai. Per minutę jie 
pasako 350 garsų. Toliau seka ja
ponai su 310 garsu, vokiečiai su 
250 ir anglai su 220 garsų.

■-,4
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1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481 1180 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-4444
2336 Bloor St. W. Tel. RO. 2-8255

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant {mokė
jimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių 
College * Dovercourt Rd. 

$18.900 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyya apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor * Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles • Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, modemiška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Ėglinton > Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Ėglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

5 namai 
Geri ir pigūs 

Jane - Annette 
4 metų senumo 

skola 20 metų 
$13.500 pilna kaina; mūrinis,
modemiški kamb. per 2 augštus, 
moderniška didelė virtuvė, 24 iš 12 
frontinis kambarys, 3 miegamieji, 
mod. vonia, augštas rūsys, už $200 
galima įtaisyti vaikams žaidimo 
kambarį 20 iš 14, privatus įvažiavi
mas. Savininkas išvažiuoja iš To
ronto. Už šią kainą pigiau nėra 
įmanoma nieko gauti. Skambinkit 
dąr šiandien. Kainuoja tik $76 mė
nesiui išlaikyti.

Roncesvalles - Galley 
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
kvadratinis planas, 10 didelių kam
barių, 3 mod. virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, 2 garažai ir įvažia
vimas iš kiemo. Pajamos $170 mė
nesiui, priedo 3 kamb. savininkui. 
Geras, švarus namas. Viskas išnuo
mota.

Bungallow • 8 metų 
$2.500 įmokėti, šiurkščių plytų, 
mūrinis, 5 kambariai ant pirmo 
augšto, geras įvažiavimas, garažas, 
vandeniu alyva šildomas. Viena 
skola balansui 10 metų išsimokėji- 
mui.

Baby Point Rd; 
4 metų senumo 

51/a% skola 20 metų 
$1.900 įmokėti, mūrinis, 6 mod. 
kambariai per 2 augštus, mod. vir
tuvė, 24 iš 12 frontinis kambarys, 
3 miegamieji, privatus įvažiavimas, 
prašoma kaina tik $14.900.

Jane - Bloor 
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai per 2 augštus, 2 mod. 
virtuvės, šoninis įvažiavimas, gara
žas, nauja apšildymo krosnis. Kai
na tik $17.500.

Swansea - Bloor - Runnymede 
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
6 kamb., 2 mod. virtuvės, privatus 
platus įvažiavimas, dvigubas gara
žas. Prašo $16.900.

Bloor - Windermere 
Savininkas pirko ūkį 

$20.900 prašoma kaina, mūrinis,
kamb. per 2 augštus, atskiras, 2 
mod. virtuvės, platus įvažiavimas, 
garažas. Labai arti Bloor, mokyklų, 
apsipirkimo. Turi būti parduotas 
skubiai.

Bungalow 
Bloor - Islington 

$3.500 įmokėti, 5% metų senumo, 
6 kamb. su privačiu Įvažiavimu ir 
pristatytu mūriniu garažu, didelis 
kiemas 50 iš 185. Kaina tik $15.900.
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Bloor - Wilard 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro 2 augštų namas, 2 virtuvės, 
garažas, platus privatus šoninis 
įvažiavimas, geras namas skubiai 
parduodamas.

Royal York - Bloor 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūro 
bangaliukas, vand. alyva apšild. šo
ne garažas, privatus įvažiavimas. 
Kaina $20.000.

Bloor - Glendonwine 
$10.000 įmokėti, 10 kambarių dup
leksas, vand. alyva apšildomas, 2 
augštų, 2 virtuvės, 2 vonios, atski
ras, 2 mūro garažai, kietos grindys, 
kilimais išklotas, 10 metų senumo, 
geros sąlygos issimokėjimui. Kaina 
J29.000.

Dundas - Bloor • High Park 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, mūro atskiras, 2 vonios, 2 virtu
vės, kaip dupleksas, atskiras įvažia
vimas, 2 garažams vieta. Skolų nė
ra. Kaina $22.000.

Islington - Dixon Rd. 
$8.000 įmokėti, (trilevel), 9 kamba
rių, gražių plytų bangaliukas, 3 vo
nios, alyva vandeniu apšildomas, rū
sys baigtas, po namu 2 mašinoms 
garažai, mod. virtuvė, didelis skly
pas, kaip Lietuvoje dvare. 10 metų 
skola 6Lž%, alumininiai dveji lan
gai. Visai baigtas. Kaina $24.000.

Bloor • Ossington 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių, 2 augš
tų mūro atskiras, mod. virtuvė, 2 
vonios iš 3 gab., alyva vand. apšil
domas, 2 garažai. Dupleksas. Skolų 
nėra. Kaina $22.000.

Bloor - High Park 
$8.000 įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
tų, 9 metų senumo, gražių plytų, at
skiras, kaip dupleksas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios iš 4 gabalų, aly
va vandeniu apšildomas, Rūsys 
baigtas, naujai išdažytas, viršus iš- ’ 
nuomotas $110 mėn. Apačia tuščia, 
labai švarus namas. Kaina $25.000.

Bloor - Willard
Namas išmokėtas, 7 kambarių, at
skiras, mūro, 2 augštų, 2 mod. vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
2 garažai, šoninis įvažiavimas, ge
ras išnuomavimui.

Bloor • Windermere 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, mūro, 
atskiras, 2 augštų, vandeniu alyva 
apšildomas, garažas, šoninis Įvažia
vimas, 2 virtuvės, geras rūsys.

Avenue Rd. - Laurence
S3.000 įmokėti, 5 kambarių mūro 
bangaliukas, mod. virtuvė, vandeniu 
alyva apšildomas, garažas, šoninis 
privatus įvažiavimas, rūsyje 2 kam
bariai ir vonia iš 3 gabalų, sklypas 
40 iš 150. Skolų nėra.

Automobilių taisymo dirbtuvė 
Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 {mokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. - Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras,, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane • Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai - Z

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

3 virtuvės

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

B. SAKALAS
• SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 
Namų tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1st. tel. RO. 2-8255 iki 10 vai. vak. 

Namu RO. 6-0105
2336 BLOOR ST. W.

J. KUDABA
1180 ST. CLAIR AVE. W.

1st. LE. 74444 Namų RU. 3-2105

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W. 

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes tu
rime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių. /

Joseph A. PEI ERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

1162 ST. CLAIR AVE. ĮVEST
Bloor - Jane

$5.000 Įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor - Gladstone
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai. 
2 minutės iki Bloor.

St. Clair • Oakwood
$2.500 Įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

Bloor • High Park
S5.000 Įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tek 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W-(prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS
Clevelande vytietės draugiško

se krepšinio ir tinklinio rungty
nėse pralaimėjo žaibietėms. 
Krepšinyje clevelandietės paro
dė nelauktai gerą žaidimą nugalė
damos jaunąsias Vyčio krepšinin
kes 36:10. Tinklinyje aiškiai vy
ravo clevelandietės, tačiau Vyčio 
tinklininkės šį kartą sužaidė ge
riau nei visuomet, pralaimėda- 
mos šeimininkėms 3:0 (15:8; 15: 
0; 15:5). Abejas rungtynes žaidė: 
Kilotaitytė 8, Brynaitė, Supro- 
naitė 2, Večerskytė, švedaitė, 
Renkauskaitė R., Lorencaitė, Žol- 
pytė, .Kinčiūtė, Renkauskaitė Y. Į

E. Sabaliauskaitė Ontario sta
lo teniso pirmenybėse mergaičių 
iki 14 m. grupėje laimėjo I-mą 
vietą.

O. Balsienė, žaidžianti buvu
sioj St. Cecilia krepšinio koman
doje, vyksta i Vancouveri finali
nėms Kanados moterų Senior B 
grupės pirmenybių rungtynėms.

R.CHOLKAN
X. REAL ESTATE A

limited!

REALTORS
527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

Beresford Ave. - Bloor 
$7.500 įmokėti, šiurkščių plytų, 7 
kamb., atskiras mūrinis namas, 
naujas vand. alyvos šildymas, graži 
didžiulė mod. virtuvė su pusryčių 
kamb., skoningai išdažytas, didžiu
lis kiemas su dvigubu garažu, 4 
kamb. pirmame augšte. Šeiminin
kas pirko.

Oakwood - St. Clair 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių per 
du augštus, puikus, atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, modernus re
creation kamb. rūsyje, radiatoriais 
šildomas, garažas su privačiu įva
žiavimu, parduodamas su puikiais 
baldais nes šeimininkas išvykstu.

Howard Park - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, didžiuos 11 kamb. 
presuotų plytų, atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 vonios, 3 vir
tuvės, vand. alyvos šildymas, gražus 
didžiulis kiemas su garažu ir priva
čiu įvažiavimu, puikus nuomavimo 
distriktas arti visko.

Jane • Baby Point 
$2.000 įmokėti, tik vienas liko vi
sai naujas 6 didelių nepereinamų 
kamb. mūrinis modernus namas, 
pusiau baigtas kamb. ir vonia rū
syje, privatus įvažiavimas, 25 me
tų NHA skola. Paskubėkite!

t Runnymede - Annette 
$13.500 pilna kaina, 6 kamb., kvad
ratinio plano atskiras mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas, arti 
prie Annette gatvės, skubus parda
vimas, liga šeimoje.

Wasaga Beach 
$4.000 įmokėti, 19 kabinų, 4 unit 
motelis, 4 kamb. butas šeiminin
kui ir benzino pompos, 2 akrai že
mės, visuos apstatyta baldais, kam
pinė vieta, prašoma kaina $19.900 
ir viena skola likučiui 10-čiai me
tų. Puikus pirkinys.

Jane - Annette 
$4.000 įmokėti, 5 kamb. ir recrea
tion kamb., gražus bungalovas, van
dens šildymas, mod. virtuvė, gra
žus didelis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

Geoffrey - Roncesvalles 
$4.000 įmokėti už stiprų 10 kamb. 
atskirą mūrinį namą, vand. alyvor 
šildymas, 2 vonios, 2 mod. virtu
vės, didelis kiemas.

Durie - Annette 
$5.000 įmokėti, puikus šiurkščių 
plytų, 6 kamb., atskiras namas, 
vand. alyvos šildymas, 2 mod. vir
tuvės, didžiulis gražus kiemas, dvi
gubas garažas, arti mokyklų bei su
sisiekimo.

Jane - Bloor
S5.000 įmokėti, kvadratinio plano, 
6 kamb. ir recreation kamb., atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, vand. 
alyvos šildymas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, žema kaina.

Rusholme Rd. - College 
S5.500 įmokėti, už tą atskirą, 6 k. 
murini namą, 2 mod. virtuvės; 2 
vonios, vand. alyvos šildymas, ga
ražas, netoli naujosios bažnyičos.

Oakwood - St. Clair
S6.000 įmokėti, gražus šiurkščių 
plytų, 10 kamb. ir apšildyti saulės 
kamb., atskiras namas, kvadratinis 
pianas, 2 vonios, vand. aylvos šildy
mas, 4^2 kamb. pirmame augšte, 
garažas, arti St. Člair. z 

Rusholme Rd.
S6.000 įmokėti, atskiras 12 kamb.' 
mūrinis namas, 2 vonios, plius 2 
kamb. rūsyje, radiatoriais šildy
mas, garažas su privačiu Įvažiavi
mu, parduodamas su baldais kadan
gi šeimininkas išvyksta.

Bloor - Runnymeue 
$7.000 įmokėti, 9 kamb. per 2 augš
tus, atskiras mūrinis namas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, garažas, antras 
augštas išnuomotas už $120 mėn. 
Arti Bloor.

RUNGTYNIAVO VID. VAKARŲ 
APYGARDOS JAUNIMAS
Kovo 26-27 d.d. Čikagoje rungtynia

vo Vid. Vakarų sporto apygardos prie
auglio klasių sportininkai, čia susirin
kę iš Detroito, Clevelando ir pačios 
Čikagos,

Krepšinio varžybos vyko keturiose 
grupėse. Jaunių A klasėje I vietą iš
kovojo Čikagos Neries I komanda, 
baigmėje įveikusi Clevelando Žaibo 
atstovus 73:68. Paguodos ratą laimė
jo Neries II komanda. Viso šioje kla
sėje rungtyniavo 9 komandos.

Jaunių B klasės varžybose, kur te
buvo 3 vienetai, pirmoji vieta atiteko 
Detroito Kovui. C klasėje rungėsi tik 
2 komandos ir čia laimėtojais išėjo 
žaibo atstovai, žaibo sportininkės lai
mėjo ir mergaičių krepšinį.

Mergaičių tinklinyje pergalę sugrie
bė Žaibas, baigmėje įveikęs Neri. Ne
ris, atėjusi iš minusininkų pusės, lai
mėjo pirmąjį baigminį susitikimą ir 
po to abi komandos turėjo po vieną 
minusą. Antrame susitikime Žaibas 
pelnė užtikrintą 2:0 pergalę. Čia var
žėsi 6 komandos.

Jaunių A kl. stalo teniso vieneto 
varžybose I vietą laimėjo Mackevičius 
(Čikagos Aras), B kl. Puniška (Ne
ris), mergaičių A kl. R. Gaidžiūnaitė 
(Žaibas).

Pirmenybių pabaigoje laimėtojams 
buvo Įteiktos dovanos, kurių tarpe 
buvo ir 2 specialūs atžymėjimo ženk
lai iškiliausiems Vid. Vakarų sporto 
apygardos 1959 m. prieauglio klasių 
sportininkams. Tokiais buvo Algis 
Grigaliūnas (žaibas) ir Margarita Ši- 
leikytė (Aras). Išskirtinais dar buvo 
pripažinti Algis Motiejūnas (žaibas), 
Aloyzas Bartkus (Neris), Nijolė Ge- 
lažytė (Žaibas) ir Irena Besperaitytė 
(Žaibas).

Be prieauglio klasių varžybų čia 
įvyko ir vyrų susitikimai stalo tenise. 
Komandinėse pirmenybėse I vietą pel
nė Čikagos Lituanica, finale nugalė
jusi Nerį 5:0.xPas laimėtojus žaidė V. 
Šoliūnas, B. žemaitis, V. Kleiza; pas 
pralaimėtojus: B. Vasys, L. Bačinskas 
ir Trinka. III vietą užėmė Žaibas, IV 
— Kovas.

-Individualinėse vyrų vieneto varžy
bose pirmuoju išėjo J. Nasvytis (Žai
bas) už savęs palikęs J. Gerulaitį (Ko
vas), V. Kleizą (Lituanica) ir J. Šo- 
liūną (Kovas). Baigminėse rungtynė
se tarp J. Nasvyčio ir J. Gerulaičio 
baigėsi Žaibo atstovo laimėjimu* 3:1.

Šių pirmenybių proga, šeštadienį 
buvo ir draugiško pobūdžio Neries ir 
Lituanicos vyrų krepšinio susitikimas. 
Čia Neris atsilygino už pralaimėjimą 
Čikagos lietuvių pirmenybėse ir savo 
varžovus sutvarkė 78:72. Neries taš
kai: Varnas 29, Žvinakis 17, Valaitis 
19, Bcnevich 8, Dauskurdas 4; Litua
nicos — Bosnauskis 25, Kaunas 21, 
Kanapackis 9, Kamarauskas 5, Gaška 
5, Bliūdžius 6, Stukas 1.

Nebloga krepšinio klasė buvo paro
dyta jaunių A klasės finale tarp Ne
ries ir žaibo komandų, čia pirmavi
mas taškais keliais atvejais buvo abie
jų komandų rankose ir tik paskutinį 
ketvirtį Neris jau nebuvo pralenkta. 
Neriečiai, Š. Am. lietuvių ir Vid. Va
karų sporto apygardos ilgalaikiai 
meisteriai, atrodė šiek tiek pranašes
ni už žaibiečius, nors ir tie parodė 
gražų žaidimą. Geriausiuoju metiku 
čia buvo Neries astovas Karsas, surin
kęs 40 taškų (15 pilnų metimų, 10 
baudų). Kiti Neries taškai: Barkus 10, 
Armonas 10, Žvinakis 9, Zelis 4. žai
bui taškus pelnė: Motiejūnas 26, Mo
destas 15, Grigaliūnas 13, Valaitis 13, 
Simaniukštis 2.

Pirmenybes, kuriose dalyvavo apie 
200 sportininkų, pravedė Čikagos Ne
ris.

Gladstone Ave. - Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, puikus viduje, nau
jas tinkas, vand. alyvos šildymas, 
3 mod. virtuvės, gražus kiemas, il
gos išsimokėjimo sąlygos.

*
Evelyn • Annette 

58.000 įmokėti, originalus duplek
sas, 10 kambarių, per du augštus, 
radiatoriais šildomas, dvi krosnys, 
didelis kiemas, platus įvažiavimas, 
atvira skola, žema kaina.

Bloor - High Park 
$8.000 įmokėti, vienų metų senu
mo. 14 kamb., atskiras mūrinis 
tripleksas — 3 atsk. butai. Vand. 
alyvos šilydmas, modernus, 3 gara
žai, gauna S365 mėn. nuomos.

Glendonwynne - Bloor 
$10.000 įmokėti, visai arti Bloor ir 
Runnymede gatvių, 7 kamb. ir ap
šildomo saulės kambario, atskiras 
mūrinis namas, vand. aylvos šildy
mas, vonia pirmame augšte ir ant
rame. 2 mod. virtuvės, naujas dvi
gubas garažas su labai plačiu įvaž.

Indian Rd. - Bloor
$10.000 įmokėti, puikiame nuoma
vimo rajone, 13 kamb. atskiras mū
rinis namas, vand. alyvos šildymas, 
2 vonios, 4 virtuvės, didelis kiemas, 
dvigubas garažas su privačiu įva
žiavimu. arti busimo požeminio 
traukinio.

Wilcox Lake 
$10.090 įmokėti, tiktai 24 mylios 
nuo Toronto; 15 katidžių, kurie pri
taikyti ir žiemai gyventi ir maisto 
produktų krautuvė, viskas išnuo
mota per visus metus, gauna nuo
mos $757,50 mėn. Geras biznis be 
didesnio vargo, parduodama dėl 
senatvės.

TEL. DARBO LE. 2-4104 NAMŲ LE. 5-1584

nors dar yrą kliūčių, kurios gali ir 
sulaikyti nuo šio žygio.

E. Šulaitis.

jau penktoji jo panaši pergalė pas
kutinių 9 metų laikotarpyje. Be to jis 
jau 4 kartus yra laimėjęs Illinois vals
tybės meisterio titulą.

Todėl jis su laimėjimais yra apsi
pratęs ir paklausus meisterio pastabų 
apie paskutiniąją pergalę, jis šaltai 
atsakė, jog tai nėra koks nors didelis 
žygdarbis. Pati pergalė irgi buvo ne
sunkiai pelnyta — iš 8 rungtynių tik 
viėnerios sužaistos lygiomis, o visos 
kitos laimėtos. Iš visų turėtų partijų, 
tik dvi buvusios sunkesnės, nors nuo 
trečiojo rato tekę žaisti iš eilės 5 su
sitikimus su meisterių klasės žaidė
jais. Paskutiniame rate jau jam buvo 
pritrūkę meisterių — kaikuriuos jis 
pats buvo įveikęs, o likusieji jau buvo 
praradę taškus prieš kitus šachmati
ninkus. Todėl paskutinę partiją Taut
vaišas žaidė prieš A kl. žaidėją Gruin- 
bacher ir jį lengvai sutvarkė.

Kiek sunkiau pirmenybėse ėjosi ki
tiems žymesniems lietuvių šachmati
ninkams. Jakštas ir Palčiauskas, ku
rie yra stambesnieji tūzai Čikagos 
šachmatininkų tarpe, priešpaskutinę 
pirmenybių dieną buvo lydimi didžios 
nesėkmės ir abu kapituliavo išloštose 
partijose prieš Leopoldi (jis kartu su 
Henin dalinosi II-III vietą). Meisterio 
Tautvaišos teigimu, tas labai stipriai 
atsiliepė į jų moralę ir Palčiauskas 
selymadienį visai nepasirodė ir atidavė 
2 rungtynes be kovos, nors Jau buvo 
surinkęs 3% taško. Jakštas sekmadie
nio susitikimus pradėjęs su 4Vfe taš
ko, be didesnio susikaupimo prapylė 
abi paskutines rungtynes.

čia gražiai pasirodė jaunasis Radys, 
kuris surinko 5 taškus ir gavo specia
lią $15 premiją kaip geriausiai su- 
žaidęs “be ratingo" šachmatininkas. 
Tarp kitų partijų, jis sukovojo lygio
mis su meisterių klasės žaidėju Sand- 
rinu. P. Šalkauskas čia išpešė 4 taš
kus, o Karpuška, Bružas ir Ramas pa
sitenkino kuklesniais laimėjimais.

Viso šiose pirmenybėse dalyvavo 54 
žaidėjai. Tautvaišas gavo $75 premiją. 
Aprašymus apie jo pergalę patalpino 
didieji Čikagos dienraščiai, o Tribune 
įdėjo jo ir nuotrauką prie šachmatų 
lentos. Chicago Daily News tokį apra
šymą patalpino su didelėmis raidė
mis antrašte: “Tautvaišas Keeps City 
Chess Title”.

Meisteris Tautvaišas Amerikon at
vyko 1949 m., trumpai prieš tai laimė
jęs didelį tarptautinį šachmatų turny
rą Oldenburge, Vokietijoje. Pirmuo
sius metus Amerikoje jis praleido 
Bostone, kur spėjo laimėti miesto pir
menybes. Po to persikėlė Čikagon ir 
čia pradėjo savo pergalių seriją. Kar
tu su žmona Monika augina du sū
nūs — Povilą 15 metų ir Arūną 12 
metų, kurie irgi nemažai domisi šach
matais.

Balandžio pabaigoje meisteris Taut
vaišas žada v 
S. Amerikos

St. Catharines, Ont.
ŠOKIU VAKARAS balandžio 23 d^ 

Merritton Community Centre salėje. 
Trumpa ir graži Jonės Kvietytės iš
raiškos šokių programa. Spalvoto fil
mo darymas, i kuri pateks visi vaka
ro dalyviai. Talentų pasirodymas. Da
lyvauja Torontas, Hamiltonas, Niaga
ra Falls ir St. Catharines. Pirmas šios 
rūšies pasilinksminimas, kur visi bus 
linksmi ir patenkinti. Rengėjai.

PRAĖJUSĮ ŠEŠTADIENĮ, kovo 26 
d., Harding Hotelio patalpose įvyko 
SLA 278 St. Catharines kuopos susi
rinkimas, kuriame buvo išrinkta nau
ja kuopos valdyba. Dabartinę valdybą 
sudaro: pirm. Z. Piliponis, vicep, J. 
Girevičius, sekr. K. Jonušas, finan
sų sekr. P. Polgrimas ir ižd. J. Kava- 
lėlis. Kuopa jau turi 36 narius suau
gusius ir 11 mažamečių.. Viso 47 na
riai. Tikimasi, kad ateityje dar labiau 
išsiplės ir skaičius padidės, nes vis 
dar įsirašo naujų narių. j.

Windermere - Bloor 
$6.000 įmok., 6 kamb., atsk. 
gražus namas, mod. virt., did. kam
bariai, skubus pardavimas.

Ėglinton - Keele St. 
$6.000 įmok., 7 kamb. bungalow, 
did. mod. įrengti kamb., vand. aly
va šild., privatus įvaž., garažas, la
bai arti kraut, ir sūsisiekimo.

Bloor - Indian Rd.
$7.000 įmok., 12 did. kamb., mūr., 
atsk., 4 mod. virtuvės, 2 vonios, 
priv. įvaž., pard. su visais baldais, 
sav. išvyksta iš Kanados. Labai sku
bus pard. Pasiteirausi  t?

High Park Ave. - Bloor 
$9.000 įmok., 13 kamb. per 3 augš
tus, mod. statybos, mūr., atsk., na
mas, did. skinas, priv. įvaž. dvig. 
garažas, visai arti Bloor. Jums tik
rai patiks. Į :

Evelyn Avc. • Annette 
$15.000 įmok., 17 kamb., 2 mt. se
numo, reg. tripleksas, mod. statyba, 
gražūs did. kamb., visas išnuomo
tas, augštos 'pajamos. Puikus inves
tavimas.

Mimico
$1.500 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, 2 mod. virt., 2 vonios, vand. 
alyva šild., šoninis įvaž., garažas.

Vakarų Toronte
$2.500 įmok., 18 naujų namų Jūsų 
pasirinkimui. Mod. statyba, 6 kamb' 
per du augtšus, 2 kamb. rūsyje, 20 
metų morgičius.

Parkdale
$4.000 įmok., 9 did. kamb., atsk., 
3 mod. virt., naujas vand. gazo 
šild., priv. įvaž., dvig. garažas.

Ėglinton - Avenue Rd.
$5.000 įmok., 10 metų senumo, 5 
kamb. ir 3 kamb. rūsyje, mūrinis 
bungalovas, centrinis šild., priv. 
įvaž., garažas, gražūs kilimai kam
bariuose. Puikus pirkinys.

Queensway - Royal York 
$5.000 įmok., 6 kamb., 4 mt. senu 
mo bungalovas, did. sklypas, įreng
tas rūsys, arti mokyklos, kraut, ir 
susisiekimo.

Swansea
$5.000 įmok., 7 did. kamb. per 2 
augštus, mūr., atsk., naujas gazo 
šild., arti Bloor kraut, ir susisiek.

mūr.

E. š.

H

Lietuviai agentai vieninkimės!

B. SERGAUTIS. F.R.I. 
prezidentas

Real Estate patarnavimas:

Vaistai Lietuvon !
,* J . . - ‘ t~*. v ’.J? ’f-.”’ y* •**’**‘-.‘.•i*••."<-“ <‘.y *• ‘..V/’

• Jane
$3.000 Įmokėti, 6 kamb., 2 augštai, 
atskiras mūrinis namas, vand. aly
va šildomas, garažas. Kaina $17.200.

8

Bloor - Dufferin
$3.00 įmokėti, gerų plytų, 7 dideli 
kambariai, moderni virtuvė, išilgi
nis koridorius, alyva šildomas, ge
ras didelis kiemas, 10 m. morgičius.

Willard • Bloor
'$2.500 įmokėti, bungalovas. raup
lėtų plytų, didelė moderni virtuvė, 
vandens alyvos šildymas, garažas. 
Be morgičių. Kaina $17.000.

Farma - vasarvietė
270 akrų, 60 dirbamos, likusi miš
kas, gyv. namas 8 kamb., daržinė. 
1 mylia upės ir h mylios žuvingo 
ežero frontas; smėlio paplūdymys, 
1 mylia iki II plento. Ideali vieta 
vasarvietei. Kaina $6.000.

Pelningas motelis Toronte
Nepaprastai liuksusinis 30 vienetų 
motelis: restoranas, biuras ir gyv. 
apartamentas atskirai: gryno pel
no Į metus virš $25.000. nežiūrint 
kad samdyti administratoriai. Kai
na apie $220.000; Įmokėti apie 
$75.000. Morgičių nėra.
Krautuvės, formos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolų Įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

Hotclis
Didesniam mieste ant Nr. 2 plento, 
100 mylių nuo Toronto, parduoda 
virš 50.000 galionų alaus; 26 kam
bariai nakvynėms; restoranas, ge
ras pastatas. Metinis grynas pelnas 
virš $37.000 (irgi 4varko ne savi
ninkai); geri morgičiai. Kaina apie 
$260.000, įmokėti $100.000. Užtik
rintas biznis, kad ir keliems susi
dėjus.

Sklypai vasarvietei
Prie Simcoe ežero, 40 mylių nuo 
Toronto; 100 pūdų fronto prie pat 
ežero sklypai; lietuviams praktiš
kiausia vasarvietė; 11 sklypų jau 
parduota, dar yra virš 50. Kainos 
pradedant $800.

Parkdale
S4.000 įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
namas, 2 virtuvės, 2 vonios, naujas 
vandeniu alyva šildymas, garažui 
vieta. 10 metų morgičius. Kaina 
tik $16.500.

Bloor

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namų'RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkiy-farmų, vasarnamiu, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
torto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
.genias ? V (Vj<j) BUTR|MAS

Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood,.

GEO. HUNT REAL ESTATE 
128 Hurontorio Str.

7 Collingwood, Ont.

P. TAUTVAIŠAS
PAKARTOJO PERGALĘ
čikagietis Povilas Tautvaišas kovo 

27 d. pasibaigusiose Čikagos miešto 
šachmatų pirmenybėse antru kart iš 
eilės pakartojo pergalę, laimėdamas 
1960 m. miesto meisterio vardą. Tai

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4912.

P. KARALIŪNAS

Extra Realty Ltd
Realtors

Tel. LE. 4-9211

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
flLCFONĄS ii.

Real Estate patarnavimas: na- 
mai, žemė, biznis, morgičiai, 

draudimas, investacijos.

Nuolatinis dalies 
arba pilnos dienos 
pristatymo darbas 

šioje apylinkėje
Tai proga gerai uždirbti visos ar 

ne visos dienos darbo pagrindu.
Vyrui ar moteriai — patyrimas 

nebūtinas — nieko bendro entu- 
ri su pardavinėjimu.

Ieškoma vietos gyventojų leng
vam prekių pristatymui pagal su
darytus pavieniu pirkėjų sąrašus to
je apylinkėje.

Gerai įsikūrusi kanadiška bend
rovė samdo ir apmoko kandidatus,
kurie turi būti gero charakterio ir 
turi patikimumo garantijas.

Pirmenybė teikiama visiškai blai
viems, turintiems gero vairuotojo 
pažymėjimus. Turi turėti automobi
lį ar sunkvežimuką ir draudimą. 
Kandidatas turi būti pasiruošęs 
tuojau pradėti darbą ir turėti 
$1.500 pinigais.

Tai nėra ‘greito praturtėjimo” 
proga, bet ieškoma asmens, galin
čio kas savaitę pYistatyti prekes 
pagal sudarytus pirkėjų sąrašus. 
Tinkamam kandidatui garantuotas 
ilgam laikui priimtinomis sąlygo
mis darbas bei geras atlyginimas 
už sunkų darba.

Mus interesuoja tik rimti kandi
datai. atitinką augščiau išdėstytom 
sąlygom. Kitokį prašomi nesikreip
ti.

Kreiptis asmeniškai:
PERSONNEL OFFICE

Seile 214
3889 Bathurst Street

Taranto, Ontario



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Vis del garso

RO. 6-0811

D. Britanija sumažins kariuomenę

V. VAŠI S
REAL ESTATE

872 Bloor St, W. Telef. LE. M605
Didelis pasirinkimas gyvenamu narių, bizniu, žemės statyboms. 

JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

J. GUDAS - namu tel. RO. 6-8096
I .—»!!■ —........................     ....

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS 

arba RO. 6-0832
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

i

f

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard9s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5165

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis 
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

TAUPYK ir SKOLINKIS ♦
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Po s kol o 1 osm. iki S3.C00. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo ’0-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais-— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. V/., Toronte, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKU ir VYRIŠKU RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų 

kostiumams bei paltams.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS 
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąž’hinguma.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potc»f.yrnuS, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimo ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines* greičių dėžės, 
stabdžių juostų pakeitimus —- _nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tei. RO. 7-0088

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

CONSUMERS' GAS CO

KRQSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvas. VĖSINTUVAI (air conditioners^ vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. - - Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. • TEI.. HO. G 1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Tinko remontas, muro ir gyptex darbai
Tel. RO. 6-5420

S. ANDRIEKUS

Visi masinu remonto darbai lietuviams 
V 

atliekami pigiau, lietuviškame

Sav. VL. TARVYDAS .

5 Robert St.z Toronto (prie Spadina-Collcgc) 
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541.

VYRIŠKŲ IR C1HVP1QQ
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O L U V J

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tel. LE. 1-4704

FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma visų rūšių televizijos. radijai, patefonai, teiprekorderiai

Toronto

Sav. D. KAUKAITĖ Telefonas IX 3-4908

Skambinti bet kada LE. 5-6007

■JRgtWW

OILS LTD. 
Amoves

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-elyvos pastatymas Ir

Sault Ste. Marle, Ont
O VTSDELTO ŽEME SUKASI...
Sukasi ir pamažu juda gyvenimas 

ir mūsų mažoje lietuviškoje koloni
joje. Prieš kelias savaites susirinkę 
tautiečiai išsirinko naują valdybą, ku
ri šitaip pasiskirstė pareigomis: Sta
sys Grigelaitis — pirm., Vytautas 
Skaržinskas — sekret., Kazys Sližys— 
ižd. ir nariais — Regina Galinienė ir 
Povilas Gasperas. Dabar nebus sar
mata, kad esame tokie apkiautę, kad 
gy vename “be valdžios”. Naujoji val
dyba jau iš seniau turi patyrimo šios 
rūšies veikloje, tai reikia tikėtis, kad 
viskas eisis kaip per sviestą ...

Kitas neeilinis įvykjs mūsų kasdje- 
nybių jūroje tai lietuviškos rekolekci
jos katalikams. Rekolekcijas kovo 25 
- 27 d.d. vedė gerb. kunigas Benediktas 
Sugintas iš Čikagos, kuris nežiūrint 
66-šių metelių nustebino mūsų tautie
čius savo iškalbingumu, energija ir 
kitais gabumais, o tai įrodo rekolekci
jose dalyvavęs rekordinis tautiečių 
skaičius ir jo naujai suorganizuotas 
mūsų mieste saleziečių gimnazijai 
remti būrelis. Lauksime atvykstant 
tokio, reto svečio ir sekančiais me
tais. J. Sk.

NAUJAS BŪRELIS. Kun. B. Augin
tas rekolekcijų proga įsteigė būrelį 
liet, saleziečių gimnazijai Italijoje 
remti. Jam vadovaus Regina Galinie
nė, o kiti nariai: M. Jokubpreikšas, 
V. Karnėnas, J. Staškūnienė, M. Parei- 
gis, V. Žurauskas, J. Sendžikas, S. 
Druskis, A. Motuzas, V. Skaržinskas, 
V. Kramiiius, A. Kaminskaitė, E. 
Skardienė, V. Mockus, J. Malskis, P. 
Gasparas, J. švilpa, R. Galinis, J. 
Malskis sumokėjo S12 iš karto už 
visus metus. Po vienkartinę auką da
vė A. Vanagas S5 ir B. Fridrikas $2.

Krsp.

Klausimą ar ginkluotas pasipriešini
mas okupantui Lietuvoje kilo spon
taniškai ar buvo rezultatas kurstymų 
iš užsienio, kaip vaizduoja bolševiki
nė propaganda bei kaip dažnai pana
šių balsų pasigirsta mūsų pačių tarpe, 
■Dirvoje” trijų tęsinių straipsnyje 
svarsto St. Žymantas. Jo išvada aiški, 

i kad apie kurstymą 1944 m. negali būti 
jokios kalbos, nes lietuviai pabėgėliai 
tuo metu išviso neturėję ryšių su Lie
tuva. Tie ryšiai buvę .užmegšti tik 

. 1945 m. rudenį, kai iš Lietuvos atvy
kę pirmieji du rezistentai. Kalbama 
kartais, kad dėl kurstymo esąs kaltas 
‘Amerikos Balso” arba ‘Laisvosios 

; Europos*' radijai, bet “Amerikos Bal- 
I so" lietuviškos programos atsirado tik 

1950 m., kada partizaninis judėjimas 
jau buvo besibaigiąs, o “Laisvosios 
Europos” radi jas lietuviškų programų 
niekad neturėjo. Be to, “AB” progra
mose kurstymo nenusilenkti niekad 
nebuvo.

1944 m. pradėtas ginkluotas pasi- 
niškas, nes bolševikų, okupacijai už

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Ličenzijnotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

Elektros - Electronic
Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

TeL LE. 3-1080
44 GVVYNNE AVĖ., TORONTO

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkę k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas v a a

Visi eiektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

' Telef. HI. 7-1601 *

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W 

Toronto X Ont

Skaitytojų .laiškai
SUTRUKDYTA MALDA
Kas kartą labiau praturtėją tautie

čiai suranda daugiau laiko susitikti, 
virai Bra ktius -ažęiti Jr pąsisveftnoti. 
Tada atsiranda noro ir šiek tiek pa
sigirti. Vienas pradeda nuo gerokai 
pakilusios namo vertės, kitas papasa
koja dar paturėjęs jokio rūpesčio su 
naujai pirkta mašiną, o trečias mėgi
na pabrėžti, kaip patogus ir šiltas jo 
butas žiemos metu. Čia, žinoma, sa
vaime iškyla sunaudoto kuro kiekis ir 
tam rejkalui išleista lėšų suma.

Panašaus dydžio namo savininkas., 
išgirdęs tokias naujienas, nustemba. 
Pagal jo apskaičiavimus, tai skamba 
beveik visu trečdaliu daugiau. Nors 
jis irgi šiltai gyvena k nuomininkai 
dažnai.laiko atdarus langus. Jam ne
aišku. Pereitą kartą, būdamas sve
čiuose pas tą kaimynu, pastebėjo, kad 
langai dvigubi, o lauko durys gan san
darios. Negi jis būtų tiek neprotin
gas žiemos metu laikyti atdarus lan
gus? O gal tik pasigirti norėjo, kas jį 
sukontroliuos? Nei jįš išdegina tiek 
daug, nei ką. Bet žmogus gan rimtas 
ir veltui su žodžiais nesišvaisto. Neno
rint sakyti, kad meluoja, vis tik lie
ka neaišku, kodėl panašaus dydžio na
mas pareikalauja žymiai daugiau 
kuro?

Sekmadieni, žtnonė^bSUsiręnka į pa
maldas, meldžiasi, klauso pamokslo 
ir kaikurie pavėluotai susipranta be 
reikalo pasivilkę megstinj. Iš ryto, iš
ėjus lauk, gan šalta pasirodė, bet čia 
šilta kaip pirtyje.

Pakėlęs akis nuo maldaknygės, tau
tietis mato, kad priešais kaimynas bal
ta nosine šluosto suprakaitavusi vei
dą. Dirstelėjęs į šalį, pamato tą patį 
darant dar vieną, dar kitą ir trečią.

Su visą kūną apimančia nepatogia

priešinimas Lietuvoj buvęs sponta- 
slinkus jokios organizuotos rezistenci
jos krašte nebuvo likę. Pasipriešini
mas buvęs desperacijos veiksmas, o 
užsieny buvę politiniai veiksniai bu
vę susirūpinę, kaip tą desperatišką ko
vą sulaikyti, nes per anksti pradėta ji 
tautai žadėjo tik aukas. 1947 m. par
tizanai buvę perspėti net specialia 
promemorija, kad karo laukti negali
ma. tad tenka savo jėgas pataupyti.

Labai jautru mišrių santuokų klau- 
mą paliečia “Vienybės” bendradarbis 
VI. Bakūnaš savo korespondencijoje 
iš Los Angeles. Paminėjęs šviesios ir 
veiklios lietuvaitės jauniausios D. ir 
Br. Railų dukros Undinės sužieduotu
ves su inž. M. Goulding, koresponden
tas rašo:. ...

“Neretai nusiskundžiama, kad lietu
vaitės išteka už svetimtaučių. Gal ne 
visada dėl to reikėtų.^ skųstis. Turime 
juk gana pavyzdžių, Jcai jaunos šimta
procentinės lietuviškos šeimos lietu
viškam gyvenimui dingsta, kaip ak
muo vandenyje ...; Manau, kad tokių 
šviesių lietuvaičių kaip Undinė (arba 
paskutiniu laiku Pamataitytė, Bertuly- 
tė ir kt.) išėjimas į amerikiečių inte
ligentų šeimas, tam “bendram lietu
viškam reikalui”; padeda daugiau, ne
gu anas šimtaprocentinių pavyzdys”.

Kaži ar apsimoka guostis, kad gali 
būti ar būna dar blogiau? Ištikrųjų tai 
yra didelė jaunimo lietuviškos ateities 
problema, kuri mūsų, deja, netik ne
sprendžiama, bet net nesvarstomą. 
Viskas palikta privačiai iniciatyvai ir 
likimui. O šiokios tokios pagalbos 

i gal būtų galima surasti — bent ska- 
I tinant ir lengvinant savojo jaunimo 
bendravimą.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

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

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Right-Tinie Watch and Clock Repair 
2748 Dundas St. W. Tel. RO. 3-1862
Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie

kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
FELIKSAS BARZDŽIUS

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. ST A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas).
Telefonas LE. 3-2904 

GENERAL INSURANCE

taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Onta.io provincijoj.

AL DŪDA

šiluma į maldą įsiskverbia pašalinės 
mintys. Malda kaip ir išblaškyta. Kad 
jas kur tas mintis tokia proga. Būtų 
gerai, , kad kas, arčiau krašto sėdįs, 
susiprastų ir bent vįeną langą trupu
tį pravertų. Pamaldus parapijietis pa- 
kelia nuo maldaknygės drovias'akis ir 
apžyęlgia langus — jie beveik visi 
atdari... Kad juos kur. Nuo to jam 
dar šilčiau pasidaro.

Viena ranka laikydamas maldakny
gę su kita pradeda raustis po kišenes 
ieškodamas nosinės.

Besišluostant suprakaitavusį veidą 
ir matant kitus panašiai darant, jam 
staiga viskas paaiškėja — jis jau ži
no, kodėl tas padorus, tuščiais žo
džiais nesišvaistąs tautietis išdegina 
kuro visu trečdaliu daugiau ...

S. Pranckūnas.

TAMSTA REDAKTORIAU, '
Man teko skaityti “Tėviškės Žibu

riuose” prieš kelias savaites (nepri
simenu numerio) labai neteisingą ži
nią, apgaulingą ir žmones suvedžio- 
jančią, lygiai kaip rusų propaganda. 
Kalbant ąpie džiovininkų atvežimą iš 
Europos, laikrašty paskelbta, kad po 
3 ar 4 mėnesių atvažiavę yra pagydo
mi. Tai netiesa, čia yra atvežti tokie 
žmonės, kurie sirgo Europoje džiova 
prieš kelis metus, ten buvo pagydyti 
ir buvo paleisti į darbą. Ir atvežti jie 
iš laisvės ir darbo, bet ne iš Europos 
džiovininkų ligoninių.

Aš pats sergu jau 6 mėn. plaučių 
džiova ir gal dar reikės būti ligoninė
je 6 mėi>. ar daugiau ir dar nepagy
dė, o tie, kurie iš Europos tai ste
buklingai greitai, pasak laikraščio, pa
gyja.

Tie žmonės čia yra vienam skyriuje 
su manimi. Man teko su jais išsikal
bėti apie viską. Yra jugoslavų, latvių, 
lenkų ir viena senutė lietuvėj

Juos paėmė specialiai į ligoninę tik
tai patikrinti ar džiova neatsinauji
nus. Tai tokios teisingos žinios apie 
atvažiavusius džiovininkus. Jie jau 
Europoj buvo išbuvę po metus ir dau
giau ligoninėj ir buvo pagydyti.

Bet kodėl neįsileidžia tokių, kurie 
serga džiova ir nėra buvę Europos li
goninėse? Tegul tokius pagydo per 3 
ar 4 mėnesius. Tada galėsit skelbti 
stebuklo ženklus.

Galite paskelbti laikrašty mano laiš
ką. Žinios teisingos. O jeigu norėtu
mėt daugiau žinių apie šį reikalą, kiek 
žinosiu visuomet suteiksiu.

Su pagabra V. Čechavičius.
Redakcija spėja, kad šio laiško au

torius prisiminė “Tž” Nr. 10 atpasa
kotą užsienio r. miništerio Green pa
reiškimą parlamente dėl Įsileidimo į 
Kanadą didesnio skaičiaus tremtiniu 
džiovininkų. Ministeris tada pasakė’, 
kad atvykusių džiovininkų sveikatos . 
stovis esąs neblogas 'ir didžioji jų da
lis po 2-3 mėn. galėsią išeiti i gyveni
mą ir patys išsilaikyti. Visas tas 100 
atvežtųjų miništerio vadinami vieno
dai džiovininkais, nežiūrint ar jie dar 
tebeserga, ar jau yra pagydyti, nes 
Kanados* imigracijos taisykles nelei
džia įvažiuoti ir tokiems, ir tokiems. 
Be abejonės, ministeris. kaip ir visi 
kiti, puikiai žino, ką reiškia išgydyti 
džiova sunkiau susirgusį ir kiek tam 
reikia laiko, betgi nei jis, nei laikraštis 
nuo savęs ir nesakė, kad jie per 2-3 
mėn. išgydomi. Ministeris tik pasi
džiaugė, kad daugumos dabar atvež
tųjų sveikatos stovis neblogas ir sa
natorijose jiems ilgai būti nereikės. 
Iš 100 atvežtųjų tik nedaugelį teksią 
ilgesnį laiką palikti sanatorijose ir 
gydyti. Mums neatrodo, kad čia min. 
Green būtų skelbęs kažkokiuos ste
buklingus išgydymus.

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

s2.50 už valanda!
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.
WALDFS DRIVING SCHOOL
859 College St. Tel. LE. 2-5461

DĖMESIO!

Kalbėtojas, ilgai ir 
kėjęs, pagaliau kreipiasi į klau
sytojus:

— Ar yra kokių užklausimų?

ten.
— Kiek dabar laiko? — pasi

teirauja klausytojas.
* Gal ir to...

Kalbėtojas: — Aš reikalauju 
žemės reformos, aš reikalauju bu
tų reformos, aš reikalauju švie
timo reformos, aš rekalauju ...

Balsas iŠ auditorijos baigia sa
kini: — Chloroformo.

Nebuvo kitos išeities
— Kaltinamasis, vadinasi, pri

sipažįstate pavogęs $100.000? 
Kaip galėtumėte savo pasielgi
mą pateisinti? —r klausia tei
sėjas.

— Buvau alkanas, turėjau nu
sipirkti gabalėlį duonos ...

Nepatiko...
— Kaltinamasis, kaip tamsta 

vienos savaitės bėgyje net tris 
kartus įsilaužei į tą'pačią krau
tuvę? — klausia teisėjas.

— Matot, pone teisėjau, žmo
nai reikėjo suknelės. Dvi pirmo
sios jai nepatiko ...

D. Britanija yra nusistačiusi 
savo krašto gynybą paremti ato
miniais ginklais, o kariuomenės 
skaičių dar labiau sumažinti. 
Kaip rodo 1960-61 m. gynybos 
baltoji knyga, D. Britanijos pa
grindiniu ginklu nusistatyta pa
daryti savos gamybos “Blue 
Steak” raketas. Joms betgi dar 
reikia pastatyti visą tinklą iššo- 
vimo platformų. Jos būsią baig
tos Įrengti tik 1962 m.

Kariuomenės skaičių numato
ma nuo 700.000 sumažinti iki 
400.000. Gynybos sąmata betgi 
nėra sumažėjusi — priešingai, 
net £115.700.000 padidėjusi ir 
siekia £1.629.830.000. Baltojoje 
knygoje taip pat sakoma, kad D. 
Britanija 1961 m. karinę prievo
lę visai panaikins ir liks tik .su 
samdyta kariuomene. Vokietijoje 
esantieji daliniai betgi nebūsią

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA'

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai/ v.

W. A. LENCK1

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA _____

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-S501. BE. 3-0978

Įstaiga veikia 
168 vaL savaitėje

7PU8L.

klausia artistę:
— Ar tamsta patenkinta ma

no trijų mėnesių darbu?
— O, taip. Labai patenkinta.

vogė, vieną kartą padegė mano 
vilą, gavau 10 laiškų, kuriuose 
grąsino nužudyti, jei nepadėsiu, 
kur liepta, pinigų...

Nusikaltimas ar ne?
— Mes moterys daug dirba

me savo išvaizdai pagerinti, bet, 
man atrodo, tame nėra nieko blo
go, — ponia sako savo kaimy
nui prie svečių stalo.,

— Turbūt nėra. Bet jeigu aš 
tiek daug triūsčiau begerinda- 
mas išvaizdą mano automobilio, 
kuri noriu parduoti, greičiausiai 
jau. būtų nusikaltimas ...

Meldėsi
— šiandien tu jau labai iig. i 

buvai bažnyčioje, — sako vyras 
žmonai.

— Dėkojau Dievui, meldžiau
si...

— Už ką? • ,
— Kad davė man vyrą, vaikus, 

namus... O paskiau meldžiausi, 
kad gerasis Dievulis duotų man 
jėgų pakelti visas tas dovanas ...

paliesti. Anksčiau numatytas 
sprausminių lėktuvų dalinio per
kėlimas iš Vokietijos i D. Brita
niją taip pat nebosiąs vykdomas. 
Gynybos sąmatos apie pusę nu
matomą išleisti karininkų, karių 
bei civilių kariuomenės tarnauto
jų algoms>ir tik 28% skiriama 
ginklavimosi reikalams.

/ Paieškojimai
Antanas Paulaitis, punskietis iš Pa

liūnų kaimo, ieškomas kaimynės Emi
lės Baliūnaitės - Goberienės. Atsi
šaukti šiuo adresu: Emilia Gaber, ui.. 
Dzieržynskiego Nr. 24, Suwalki, wo j. 
Bialystok, Polska.

Monikos JuGčiūtės, gim. apie 1921-2 
m. Notėnų km., Salantų valse., ieško 
Janina Valterytė iš Gargždų m., Lietu
va. Rašyti: J. Kizienė, 828 Pillette,? 
Windsor, Ont.

Dr. V. Sadauskienė
DANfŪ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

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-

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

,470 COLLEGE ST., Toronto 
Tekt WA. 1-3924
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— Rekolekcijų susikaupimas 
pradėtas sekmadienio vakare 
Graudžių Verksmų pamaldomis. 
Gražų ir turiningą pamokslą pa
sakė rekolekcijų veaėjas kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC. Rekolekcijos 
tęsis visą savaitę: pamaldos va
karais prasideda 7.30 vai., o ry
tais 9 vai. Vakariniai susikaupi
mai pradedami šv. Mišiomis, ku
rių metu tikintieji kviečiami 
priimti šv. Komumją.

— ŠĮ šeštadienį rekolekcijų pa
baigai 7 vai. vak. bažnyčioje bus 
religinis koncertas, kuriame pro
gramą išpildys par. choras, solis
tai ir muz. St. Gailevičiaus vado
vaujamas kvartetas. Po religinio 
koncerto įvyks konferencija ir 
bus klausoma išpažinčių.

— Parapijos rekolekcijos bai
giamos bendra parapijos agape- 
pusryčiais par. salėje po 11 vai. 
pamaldų, kurių metu rekolekci
jų vedėjas papasakos apie Romą 
ir atsakinės į paklausimus. Aga- 
pės rengimu rūpinasi par Kat. 
Mot. Draugijos valdyba ir par. 
vyrų Sambūris.

— šeštadieninės mokyklos mo
kiniams rekolekcijos įvyks šį šeš
tadienį. Apie jų tvarką prašom 
pasiskaityti atskirame pranešime.

— Prašoma pranešti į kleboni
ją ligonius, ergančius namuose 
ar ligoninėse. Pageidaujant, mie
lai bus atvykstama į namus iš
klausyti velykinės išpažinties.

— Vaikučiai Pirmajai Komu
nijai registruojami iki Velykų. 
Tuoj po Velykų pradedamos spe
cialios katekizacijos. pamokos. 
Pirmosios Komunijos diena nu
matoma gegužės mėnesio paskuti
nis sekmadienis. Įprastosios ti
kybos pamokos sekmadieniais nu
traukiamos iki Atvelykio.

— Didžiąją- Savaitę bus puo
šiamas Kristaus Karstas. Malo^ 
niai priimamos geradarių gėlės. 
Didžiosios Savaitės iškilmėms 
kviečiamos lietuvaitės tarp 4-7 
metų amžiaus dalyvauti klūpoji
me ir procesijoje. Tėvai mergai
tes prašomi užregistruoti šį sek
madienį klebonijoje#

— Už a.a. gen. Pečiulionio vė
lę šv. Mišios šį penktadienį 7.30 
vai. vakare. . ' ■
’ —Lietuviškų kapinių pirmie
siems darbams yra užsiregistra
vęs nemažas skaičius talkininkų. 
Visiems geradariams nuoširdi 
padėka.

—-Iš šv. Kazimiero liet, kole
gijos Romoj gauta žinia, kad klie 
rikas Jonas Staškevičius praėju
sią savaitę gavo tonzūrą, šiomis 
apeigomis Kat. Bažnyčia klieriką 
įjungia į Bažnyčios dvasininkų 
statusą.

— Didžiosios Savaitės pradžio
je daroma bažnyčios vidinis valy
mas. Už pasisiūlymą patalkinin
kauti, iš anksto dėkojame.

— Pakrikštyta: Sandra Marga
rita Misiūnaitė.

Kardinolas Lietuvai?
Didėjant katalikų skaičiui pa

saulyje popiežius Jonas XXIII 
jau ne pirmą kartą didina kardi
nolų kolegijos sudėti. Kovo 29 d. 
pranešime iš Vatikano sakoma, 
jog trijų naujai paskirtųjų kardi
nolų vardai tuo tarpu neskelbia
mi. Ši paslaptis norima aiškinti 
tuo, jog, esą, galimas daiktas, tie 
trys kardinolai gyvena komunistų 
valdomuose kraštuose. Gi dien
raštis “Draugas”, kovo 30 d. lai
doje rašė, jog gautomis žiniomis 
iš Romos, neskelbiamų kardinolų 
tarpe, atrodo, vienas esąs iš Lie
tuvos.

Mūsiškis laikraštininkas Pr. 
Alšėnas, kovo 21 d. oro paštu iš
siuntė laišką Vatikano valstybės 
sekre toriui, sugesti  j uonuodamas 
ir prašydamas “nominuoti į Jo 
Šventenybės Popiežiaus Jono 
XXIII-čiojo šventąją Kardinolų 
Kolegiją, kaip kardinolą, vysku
pą Teofilių Matulionį iš mano 
gimtojo krašto — Lietuvos’.

Priminęs vysk. Matulionio kan
kinio gyvenimo kelią, Pr. Al. laiš
ką užbaigė šitaip: “Jeigu šis kan
kinys būtų paskirtas kardinolu, 
tai būtų didelis pasitenkinimas 
lietuviams katalikams, kurie ken
čia komunistų tironijoj ar vargsta 
išblaškyti plačiame pasauly”. A.

Dr. P. Ancevičius paguldytas 
Oakvilės miesto ligoninėje. Jau
čiasi gerokai pervargęs nuo dar
bo. Ligonis turėjo gripą, bet kaž
kaip iš jo pilnai negalėjo pasveik
ti. Tikisi neužilgo grįžti namo.

Metropolitan opera šiemet To
ronte gastroliuos gegužės 30-bir- 
želio 4 d.d. Bus statoma Truba
dūrai, čigonų baronas, Audrea 
Chenier, Faustas, Simon Bocca- 
negra ir Traviata. Operą kviečia, 
kaip ir kasmet Rotary klubas, o 
gastrolės vyks Maple Leaf Gar
dens. Bilietai nuo $2 iki $10.

• <

Ir Al irnrt tiotnoiiinr -i risiKCiimO parapijos Zihios 
— Praėjusį sekmaoienį parapi

jos moterys baigė savo metines 
rekolekcijas, kurias vedė kun. P. 
Patlaba. Rekolekcijos buvo gau
siai lankomos, ypačiai vakarais. 
Kadangi dauguma moterų jau 
pirmomis rekolekcijų dienomis 
atliko išpažintis ir kadangi kiek
vieną vakarą po pamokslo buvo 
laikomos Mišios, didelis skaičius 
šv. Komunijos ėjo kasdien. Už
baigiant rekolekcijas, per Sumą 
buvo bendra parapijos moterų 
Komunija, o po jos — prie rožė
mis papuoštų stalų bendri pusry- 
čiai-agapė, kurioje dalyvavo 600 
moterų. Stalų papuošimu, sko
ningu valgių paruošimu ir vikriu 
patarnavimu rūpinosi parapijos 
vyrai, vadovaujami Kat. Vyrų 
D-jos. Be to, specialiai šiam tiks
lui suorganizuotas vyrų choras 
atliko meninę programėlę. Trum
pą sveikinimo žodį tarė Kat. Vy
rų D-jos pirm. V. Sonda, Prisikė
limo par. komiteto pirm. P. Regi
na, rekolekcijų vedėjas ir par. 
klebonas. Už rekolekcijas ir aga- 
pę moterų vardu jautriu žodžiu 
dėkojo KLK Moterų Centro Val
dybos pirm. A. Sungailienė. Iškil
mės buvo filmuojamos.

— Mieliesiems vyrams, kurie 
moterų agapei vadovavo, pagel
bėjo ją paruošti ir išpildė meni
nę programėlę, parapijos vado
vybė nuoširdžiai dėkoja.

— Užbaigiant moterų rekolek
cijas, praėjusį sekmadeinį taip 
pat buvo pradėtos vyrų rekolek
cijos, kurias veda irgi kun. Pat
laba. Pamokslai rytais sakomi po 
9 vai. Mišių, o vakarais — 7.30 
vai. Be rytinių Mišių 7, 8 ir 9 
vai., laikomos dar vienos vakare 
po rekolekcijų pamokslo.. Išpa
žinčių klausoma kiekvieną rytą 
ir vakarą Mišių metu, o nuo ket
virtadienio vakaro išpažintys pra
dedamos klausyti jau 6.30 vai. 
Labai prašoma nepalikti išpažin
čių šeštadienio vakarui ir sek
madienio rytui, nes dėl lailp sto
kos dauguma gali likti be išpa
žinčių. Būtų malonu, jei vyrai 
pasektų gražiu moterų pavyzdžiu 
ir prieitų išpažinties pirmomis 
rekolekcijų dienomis ir šv. Ko
munijos eitų kasdien. Išpažinčių, 
be rekolekcijų vedėjo ir parapi
jos kunigų, padeda klausyti dar 
vienas svečias kunigas — T. Tar- 
cizijus, OFM. Bendra vyrų Komu
nija bus šį sekmądienį per Sumą, 
o po to, parapijos salėje bus ben
dri vyrų pusryčiai-agapė. Savo 
mieluosius • parapijos vyrus pra
šome atkreipti malonų dėmesį į 
svečius bei iš provincijos atvyku
sius vyrus ir visus kviesti prie 
stalo. Visi laukiami. Agapę. va
dovaujant KLK Moterų D-jos 
Prisikėlimo par. skyriui, ruošia, 
jos metu patarnauja ir meninę 
programėlę išpildo parapijos mo
terys. Vyrai maloniai prašomi ne 
tik patys rekolekcijose gausiai 
dalyvauti, bet ir atsivesti savo 
prietelius ir pažįstamus.

— Ši sekmadienį, 5.30 vai. p.p. 
(ne 5 vai.!) paraupijos rekolekci
jos užbaigiamos bendru parapijos 
susikaupimu, kurio. metu bus 
trumpas pamokslas, palaimini
mas ir gražus religinis koncer
tas. Programoje išgirsime iš Ita
lijos neseniai grįžusią sol. J. Lius- 
tikaitę, sol. instrumentalistus, 
“Songs of My People” vyrų cho
rą ir Prisikėlimo parapijos miš
rų chorą.

— Šį sekmadienį Mišios bus 
laikomos sekančiomis valando
mis: 8, 9, 10, 11 ir 12.15. Sa
lėje 11.30 Mišių nebus, nes joje 
ruošiamasi vyrų agapei.

— šeštadieninės mokyklos mo
kiniams rekolekcijos įvyks šį šeš
tadieni. Apie jų tvarką prašom 
pasiskaityti atskirame pranešime.

— Šį sekmadienį Pirmos Ko
munijos ir katechetinės vaiku
čių pamokos vyks įprasta tvarka. 
Per Velykas šių pamokų nebus. 
Bet šia proga norime atkreipti 
tėvelių dėmesį, kad tuoj po Vely
kų Pirmos Komunijos pamokos 
yra sudažninamos: be Įprastų pa
mokų sekmadieniais, jos dar bus 
duodamos kiekvieną antradieni ir 
kiekvieną ketvirtadienį 7 vai. v. 
Antradieni po Velykų, bal. 19 d. 
7 vai. vak. vaikučiai atvedami ar 
atsiunčiami i sudažnintas pamo
kas. Pirmoji Komunija bus gegu
žės 8-tą. Per Atvelykį tėveliai, 
kurių vaikučiai eis Pirmos Komu
nijos, tuoj po paskutinių Mišių 
muzikos studijoje turės susirinki
mą, kuriame bus aptarti iškilmių 
reikalai.

— Didžiosios Savaitės pirma
dieni, antradienį ir trečiadieni 
bus lankomi parapijiečiai šiose 
gatvėse: Clearview Hts., Cliff St., 
Cordelia Ave., Deakin Ave., Den
nis Ave., Edinborough Crt., Hum-

Turirne liūdną pareigą pranešti, kad š.m. kovo mėn. 13 , 
d. Sintautų parapijoj, Rugių kaime, sulaukęs 86 metų am
žiaus, mirė* brangus mūsų tėvelis, uošvis ir senelis

A. t A. JONAS CIPLINSKAS.
Liūdintys lieka:
Josephina ir Albinas Plioplis ir Lietuvoje 
likę Stasė Jurgilienė, Onutė Giedraitienė 

ir Prauftc ftc

SUSIKAUPIMO VALANDA

Sol. Janina Liustikaitė Muzikas lyan Romanoff

Prisikėlimo parapijoj Toronte 
balandžio 10 d., 5.30 vai. vak. bai
giasi dviejų savaičių rekolekcijos, 
vedamos kim. Petro Patlabos iš 
Cicero, III. Nors rekolekcijos yra 
atskiros moterims ir vyrams, bet 
užbaigimas bus visiems bendras: 
kartu padėkoti Visagaliui ir pa
reikšti pagarbą malda ir giesme. 
Meninėje programos dalyje daly
vaus CBC “Songs of my People” 
choras, vadovaujamas garsaus 
smuikininko Ivan Romanoff. Mi
nėtasis choras pagiedos “Pie Je
sus” (Arr. Ivan Romanoff), “Sta- 
bat Mater Dolorosa”, “Ave Ve- 
rum Corpus” (W. A. Mozart), “Im

properia” (G. A. Bernabei), “O 
vos omnes” (Er. Witt) ir “O Do
mine, Jesu Christe” (G. P. da Pa
lestrina). Pats vedėjas smuiku iš
pildys “Meditation” (J. Masse
net) ir “Hymne e Sainte Cecile” 
(Ch. Gounod), gi čelistas Michael 
Kilburn “Pastorale” (J. S. Bach) 
ir dar viena kūrinį.

Solistė Janina Liustikaitė pa
giedos “Palaiminti žingsniai” 
(Haendel) ir “Aleliuja” (W. A. 
Mozart). Vargonais gros pasikeis
damos Elena Pezhukova ir Dalia 
Skrinskaitė. Visa meninė progra
ma yra suorganizuota sol. Vac
lovo Verikaičio.

ber Blvd. (Mt. Denis), Lacey Ave., 
Silverthorn Ave., Weston Rd. ir 
tie Westone, su kuriais iš anksto 
bus susitarta.

-r- Parapijos bazaras jau čia 
pat — gegužės 7 d. Kviečiame vi
sus i talką fantais.

— Pranciškonų stovyklavietė
je N. Wasagoje šiais metais nu
matomos dvi stovyklos: vyresnio 
amžiaus jaunimui (nuo 13 iki 18 
metų) liepos 9 - 24 d.d., o jau
niesiems (7 iki 14 m.) liepos 30 - 
rugpiūčio 14 d.d. Pirmąją sto
vyklą ruošia ir praveda ateitinin
kai, o antrąją “Aušra” su savo 
globėjais ir rėmėjais.

AR RUOŠIATĖS?
Plačiai kalbama, bet dainietės 

dar primėna, kad Kartūno Balius 
Įvyks balandžio 23 d. puikiose 
Regency Tover Hotel patalpose.

Gražiausios kartūno suknelės 
bus premijuojamos. Puiki muzi
ka, linksma nuotaika, daug Įvai
rumo bei gausi loterija.

Dainietės nuoširdžiai kviečia ir 
prašo visų atsilankyti.

Pelnas — vargstantiems Vo
kietijoje. Valdyba.

PAVASARIO MADOS
Balandžio 26 d., antradienį, 

Prisikėlimo parap. salėje įvyks 
madų demonstravimas. Pasirodys 
devynios madų demonstruotojos 
A. Liaudinskaitės - Mašalienės va
dovybėje. Modelių plaukų stiliai 
ir šukuosenos Dorna Hair Styling 
(pp. Kaunaičių) ir W’aren Park 
(p. šlekienės) grožio salionų.

Visos Toronto ponios ir pane
lės taip pat kviečiamos dalyvauti 
— pademonstruoti savo siūtas 
sukneles. Be to, pageidaujami ir 
vaikai - modeliai.

Informacijų skambinkite p. 
Dalindienė — RO. 9-9424, p. Pu- 
terienė — LE. 4-4113 ir p. Tamu- 
mulaitienė — RO. 2-8067.

Parengimo pelnas Vaikų Namų 
statybai. V. Namų rėmėjai.

A.A. min. V. Gylio atminimui 
akademija

buvo suorganizuota pereitą sek
madienį Prisikėlimo par. salėje. 
Ją suorganizavo laidotuvėmis rū
pinęsis komitetas.

Akademiją atidarė, velionies 
atminimui pagerbti dalyvius pa
kvietęs susikaupimo minute, ko
miteto pirmininkas V. Meilus. 
Apgailestaudamas pranešęs, kad 
kviestasis kalbėtojas konsulas V. 
Stašinskas yra susirgęs ir atvykti 
negalėjo, pakvietė paskaitai dr. 
M. Anysą, kuris gana išsamiai 
apžvelgė velionies gyvenimą bei i 
jo darbus, rišdamas tai su Lietu
vos valstybinio gyvenimo Įvy
kiais. Po to buvo parodyta velio
nies laidotuvių filmas, pagamin
tas J. Dvilaičio užprašius tam pa
čiam komitetui.

Po filmo sekė meninė dalis, 
kurioje porą religinių dalykų 
miuiku išpildė S. Kairys, akom
panuojant muz. St. Gailevičiui, 
j paskiau TL Choras “Varpas” 
su solistais — V. žemelyte, St. 
Mašalaite ir V. Verikaičiu — iš
pildė įspūdingąjį St. Šimkaus 
“Atsisveikinimą šu tėvyne”.

Rengėjų vardu visiems akade
mijos dalyviams padėkojo komi
teto pirm. V. Meilus ir akademija 
baigta Tautos himnu. Pranešinė
jo I. Šernaitė-Meiklejohn. Daly
vių buvo apie 300. Prie įėjimo 
svečiai dar nepadengtoms laidoji
mo skoloms išlyginti suaukojo 
$271,85. Deja, skola yra dar dau
giau kaip trigubai didesnė. M.

šeštadieninės mokyklos 
rekolekcijos

Šį šeštadienį mokykloje tebus 
dvi pamokos. 10 vai. 20 min. vi
si katalikai mokiniai drauge su 
mokytojais eis į šv. Jono Kr. pa
rapijos bažnyčią. Vyresniųjų kla
sių mokiniams bažnyčioje, o jau
nesniųjų klasių mokiniams salė
je bus trumpos rekolekcijos, ku
rias praves abiejų parapijų reko
lekcijų vedėjai. Po konferencijų 
bažnyčioje mokinių išpažinčių 
klausys keli kunigai. Komunijos 
mokiniai eis drauge su tėvais 
sekmadienį.

Tėvai, kurių vaikai dar neina 
išpažinties, prašomi vaikus atsi
imti 11 vai. iš šv. Jono Kr. pa
rapijos salės. Gi kurių vaikai jau 
eina išpažinties, prašomi atsiim
ti juos is bažnyčios po išpažinčių 
tarp 11 ir 12 vai.

Evangelikams mokiniams susi
kaupimas bus nuo 10.45 iki 12 
vai. mokyklos patalpose. Susi
kaupimą praves kun. L. Kostize- 
nas. Mokyklos Taryba.

VELYKŲ BOBUTĖ
jau pakeliui į Torontą ir aplankys 
Toronto ir apylinkės vaikučius 
balandžio 24 d. Prisikėlimo par. 
salėje. Visi vaikučiai galės ją ne 
tik pamatyti, bet su ja ir pasikal
bėti. Velykų Bobutė, kaip ir kiek
vienais metais, taip’ ir šįmet at
važiuoja su gausiomis dovanomis, 
kurias visiems vaikučiams dalins 
nemokamai.. Be to, bus ir trum
putė meninė programa, kurią iš
pildys sekmadienio popietės mer
gaitės ir lietuvių darželio auklė
tiniai. Po to bus bendri šokiai, 
dainos ir žaidimai su Velykų Bo
bute. šiai popietei vadovauja N. 
Pr. Marijos seserys.

VISU MAŽUMŲ
SPAUDOS BALIUS , .
Toronte ir Winnipege veikia 

visos Kanados mažumų spaudos 
klubai — Canadian Ethnic Press 
Club — subūrę išviso apie 40 ne 
angliškų ir ne prancūziškų laik
raščių. šiandien tai yra vieninte 
lė mažumų organizacija Kanados 
bei provincijų valdžių pripažįs
tama kaip visų mažumų arba visų 
neokanadiečių atstovė. Jos vaid
muo laipsniškai vis kyla, nes ir 
neokanadiečių vaidmuo kyla.

Balandžio 29-30 d.d. Toronte 
įvyks šių klubų narių — visų 
klubams priklausančių laikraščių 
atstovi? konferencija. Jos proga 
balandžio 29 j., penktadieni, Ro
yal York vienbučių balių patal
pose (Convention Ballroom) įvyks 
puikus visų tautybių bendras ba 
liūs, kurio garbės svečiais bus 
eilė federacijos ir provincijos vy
riausybių ministerių bei daug ki
ti! kanadiškoįo gyvenimo Įžymy
bių. Bus taip pat meninė progra 
ma. O pagaliau puikiausia proga 
pažinti čionykštės visuomenės 
viršūnes bei susipažinti. *

Apranga vad. semi-formal. Bi
lietų kaina $10 porai. Jų lietu
viai gali užsisakyti per “Tėviškės 
žiburius”. Kas tuo domią, prašo
me nevėiuoti. Atsiminkime, kad 
organizatorių klubui priklausė 
28 Toronte ir apylinkėse išeiną 
mažumu laikraščiai, o parduoda 
mu bilietu bus išviso tik apie 
200-250.

Jaunesniųjų mergaičių ateiti
ninkių susirinkimas įvyks balan
džio 10 d. Visos narės prašomos 
punktualiai susirinkti i Prisikė
limo par. muzikos studiją.

Mergaičių popietė bus šį sek
madienį, balandžio 10 d., Prisikė
limo par. muzikos studijoje. Tai 
bus paskutinioji repeticija prieš 
Velykas. Atvelykio sekmadieni 
visos mergaitės renkasi ant sce
nos 3 vai. p.p., kur atliks trumpą 
meninę programėlę, o paskui ga
lės bendrai praleisti laiką salėje 
su Velykų Bobute.

Velykines dovanėles seneliams 
Vokietijoje ‘Daina’ paskirstė pra
eitą seKmadienį ivyxusiame susi
rinkime. Gauta padėkų ir naujų 
pašalpos prašančių laiškų iš Vo
kietijos ir Suvalkų trikampio. Su

virinkime daugiausia buvo svars 
tomi balandžio 23 d. rengiamo 
Kartūno Baliaus reikalai. Daug 
fantų loterijai dainietės suauko
jo pačios, daug gavo iš “Dainos” 
rėmėjų. K. Motušis padovanojo 
puikius gintaro karolius.

Malonią Toronto lietuvių vi
suomenę prašome paremti mus 
fantais — paskambinkite grupės 
pirm. V. Lapaitienei—RO. 2-5246 
arba betkuriai dainietei. Kiekvie
nas fantas nebus nei per mažas 
nei pen didelis, o dainietės sene
lių ir ligonių vardu už parodytą 
gerą širdį nuoširdžiai dėkoja.

Narei A. Rusinienei už malo
nu susirinkimo priėmimą ačiū.

' . : \ V X T.

Sol. Janina Liustikaitė, prieš 
kuri laiką atvykusi iš Europos ir 
apsigyvenusi Toronte, kovo 26 d. 
dalyvavo muziko prog. J. Žilevi
čiaus išleistuvių koncerte Eliza- 
bethe, N.J. Kartu koncerte daly
vavo sol. V. Jonuškaitė, pianistė 
Aid. Kepalaitė ir šv. Petro ir Po
vilo parapijos choras. Balandžio 
24 d. soliste dainuos “Ateities” 
koncerte Brooklyne. -

SLA Jaunimo kuopos 
arbatėlė praėjo jaukioje nuotai
koje. Programoje gražiai pasiro
dė jauno pijanistė D. Pacevičiū- 
tė," ‘Sietyno” aktorius Rukšys ir 
Ripkevičiaus vadovaujamas “lie
tuviškas trio”. Visą programą 
įdomiai pravedė St. Jokūbaitis.

Gražiai pagerbti p.p. Krakauskai
Vasario 27 d.artimų jų draugų 

iniciatyva gražiai buvo 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga pagerbti Antanas ir Liuda 
Krakauskai. Jie buvo pakviesti į 
puikią ir erdvią svetainę, kur jų 
laukė susirinkę apie 300 dalyvių. 
Kapelai grojant maršą, rengėjos 
ir jų dukrelė Elvyrutė Įteikė 
jiems ’’Ožiu ir pakvietė prie jiems 
paruošto stalo.

Pirmininkui apibūdinus suei
gos reikšmę, sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir jų garbei išgertas 
tostas. Toliau sekė vaišės, kurias 
rengėjos labai skaniai paruošė. 
Kiek užkandus ir išgėrus, pirmi
ninkas vėl tarė žodį ir sukaktuvi
ninkams įteikė nuo visų dalyvių 
piniginę dovaną — rodos, apie 
$500. Be to, buvo ir paskirų drau
gų vertingų dovanų.

Kadangi p.p. Krakauskai yra 
vėlesnės imigracijos populiarūs 
ir draugiški žmonės, tai jų pa
gerbti susirinko senesnės ir jau
nesnės imgiracijos lietuviai.

Pirm. p. Eidukaitis pakvietė 
žodį tarti nuo senesniųjų V. Ra
manauską, o nuo jaunesniųjų vie
tini kleboną kun. P. Ažubalį. 
Kaip vienas, taip ir antras pa
žymėjo kad p.p. Krakauskai tik
rai verti tos didelės pagarbos už 
kilnius ju darbus lietuvybės la
bui. Pp. Krakauskai ir jų dukre
lė padėkojo rengėjams ir daly
viams už suruoštą staigmeną. Aš 
manau, kad ir dalyviai jautė ką 
tai netikėto, nes tai buvo pirma
’okia bendra ir graži sueiga jau
kesnės ir senesnės imigracijos 
lietuvių. ’

Sekančią dieną p.p. Krakaus 
kai pakvietė i savo namus visus 
rengėjus, ir iš tolimesniu koloni- 
iii dalyvius ir vietinius kunigus 
Viso b”vo anie 60 žmonių, žino
ma reikėjo daug triūso ir patal
pos tokiam - būriui žmonių, be* 
gahūs ir darbštūs šeimininką’ 
viską puikiai sutvarkė ir skani?’ 
visus pavaišino. Iš savo pusės aš 
pageidaučiau tokių susibūrimų 
kuo dažniausiai. . Dalyvis.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
autJšU' be baldų. 73 Gorevale Ave. 
Tel. EM. 6-4869, skambinti po 5 v. v.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
augšte be baldų. 45 Alhambra Ave. 
Tel. LE. 34912.

ATLIKITEDABAR
Išplaukite savo skalbinius

. Velykoms.
Siuskite i

CANADA LAUNDRY CO. LTD. 
U25 Dundas St. W. Tel. LE. 3-1146.

Estų knygų ir paveikslų paro
da Įvyks Toronto viešosios bib
liotekos centro dailiojo meno ga
lerijoje nuo balandžio 29 d. iki

MONTREAL Que.
Paštu ar tiesioginiai aukų la

pai gaunami pas ar. J. Mališką, 
PO. 8-4547 arba PO. 8-0496.

Iki šiol aukų lapus yra paėmę 
šie asmenys: dr. J. Mališka — 
Nr. 1, A. Daugelavičius — Nr. 2,

Šalpos vajus tęsiamas. Jo pasi
sekimas turėtų rūpėti ne tik va
jaus vykdytojui — šalpos k-tui, 
bet ir visiems, kurie aukoja ir 
aukos šalpai. Ir tai tik dėl tos pa
čios nesudėtingos realybės, bū- 
ten, keli ar keliolika, kad ir kaip 
duosnūs artimo labui, neatstos 
kelių šimtų ar viso tūkstančio 
montrealio lietuvių, kurie papra
šyti neatsisakytų paaukoti šalpai.

Šis vajus ir yra tam. kad pa- 
kla-isti kiekvieną montrealietį, 
kiek jis gali ar nori padėti savo 
auka nežinomam, vargo ištiktam 
lietuviui čia ar betkur pasaulyje.

Vajaus pasisekimas yra aiiku 
rinkėjų rankose — būk vienas iš 
jų. Niekas nelaukia, kad aukų 
rinkėjas eitų gatvėmis ir belstų- 
si i nepažįstamų duris, žinoma, 
niekas ir nedraudžia. Užteks ir 
bus labai daug, jei Įrašysi savo 
auką ir jos paprašysi savo arti
miausius kaimynus, pažįstamus ii' 
bendradarbius.

Pabaltiečių moterų arbatėlė
pereitą šeštadienį Prisikėlimo 

parapijos salėje praėjo labai jau
kioje ir bičiuliškoje nuotaikoje. 
Pradžioje kalbėjo V. Meilus ir 
Ontario valstybės sekretoriate 
imigracijos skyriaus direktorius 
D. R. Colombo, abu ryškinę neo
kanadiečių integravimosi į Kana
dos gyvenimą problemas. Meni
nėje dalyje pasirodė Jonė Kviety- 
tė viena ir su Robert Doyle, per 
hi kartus pašokę.keletą išraiškos 

šokių, jaunas gabus latvių pija 
nistas A. Ozolins ir estų solistė 
Linda Lusti. Po to rengėjų Pa
baltiečių moterų tarybos pirm. 
Judzentavičiūtė visiems progra
mos dalyviams gražiai padėkojo 
ir svečius pakvietė prisėdus prie 
paruoštų staliukų pasivaišinti bei 
pasisvečiuoti. '

Svečių rengėjų buvo pakviesta 
apie 150. Lietuvių grupė buvo 
nemaža, nes ir rengimu daugiau
sia rūpinosi bei svečius gražiai 
globojo tarybos narės bei jų tal
kininkės lietuvės. '

J. Vainauskas, Toronte plačiai 
žinomas medžio darbų meninin
kas. likvidavęs savo verslus, išsi
kėlė į Santa Monica, Calif.

TAUTINĖJE NAMŲ
PARODOJE (National Home 

Show), kuri vyksta K. T. parodos 
patalpose balandžio 1-9 d.d. bū
tinai apžiūrėkite ir “Consumers’ 
Gas” b-vės eksponatus. Jie turi 
labai Įdomų ir taupų planą, kuris 
tiks namų savininkams. Už 1.75 
į mėnesi galite išsinuomoti auto
matišką vandens šildymo tanką. 

Į Negalėdami aplankyti šios pa
rodos, užsukite į vieną iš sekan
čių bendrovių įstaigų: “Consu
mers’ Gas”, “Provincial Gas“, 
“Ottawa Gas” arba “Brockville 
Gas”, arba aplankykite savo pa
žįstamą dujų Įrengimų pardavė
ją ir ten sužinosite, kaip lengva 
yra pasinauodti šiais pigiais natū
ralių dujų teikiamais patogu
mais, apkūrenant namus arba šil
dant vandeni.

V. Stankevičius — Nr. 3, V. Sa- 
balys — Nr. 4, J. Dabkus — Nr. 
5, P. Paleckas Nr. 6 iki Nr. 10, 
P. Žukauskas Nr. U; Z. Urbo
nienė — Nr. 12, S. Barčiauskienė 
— Nr. 13, J. Ladyga Nr. 14, Iz. 
Mališka — Nr. 15.

Montrealio apyl. ŠF k-tas.
Apylinkės seimelio prezidiumo 

pirmininku vietoje išvykstančio 
L. Balzaro išrinktas Jonas Ado
monis — 591 Gerald, LaSalle, 
tel. DO. 6-7639, vicepirm. H. 2i- 
žvs — 6655 9th Ave., Rosemount, 
tėl. RA. 8-1803.

Tradicinė “Margučių vakarie
nė” šv. Kazimiero parapijoj įvyks 
Atvelykio šeštadieni.

Pp. Balzarams, išvykstantiems 
į Čikagą, pereitą šeštadienį bu
vo surengtos išleistuvės DLK Vy
tauto klube.. •

“Nepriklausomos Lietuvos“ 
spaudos b-vės metinis šėrininkų 
suvažiavimas šaukiamas balan
džio 24 d. AV parapijos salėje. 
Bendrovė sakosi turinti 715 šė
rininkų. Ji pereitų metų visuoti
niame susirinkime nutarusi įsi
gyti ofsetines mašinas. Tam rei
kią apie $15.000, o mašinų fondo 
vajus lig šiol davęs apie $4.000. 
B-vės vadovybė siūlo visiems šė- 
rininkams nupirkti dar po du Še
rus ir pinigų pakaksią. Be to, 
kviečia šėrininkais pasidaryti vi
sus “NL” skaitytojus.

Slavistikos institutas, veikiąs 
jau 11 metų prie Montrealio uni
versiteto yra suorganizavęs spe
cialų komitetą, kuris rūpinasi 
slavų kalbų dėstymo Įvedimu Į 
Quebeco vidurines mokyklas. Da
bar organizuojamas toks komite
tas visos Kanados mastu, kuris 
tuo pačiu rūpinsis ir kitose Ka
nados provincijose.

Kun. P. Jokūbaitis, eilę metų 
dirbęs prancūziškose Quebeco 
prov. parapijose, persikėlė Į Či
kagą.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos C. 
Valdyba Montrealy pradėjo leisti 
naują laikrašti “Lietuvos pajū
ris”. Vyr. red. A. Lymantas. 
Laikraštis eis 4 kartus per me
tus. Prenumeratos kaina $1 me
tams, garbės prenumerata $5, 
Pageidaujama ir aukų. Nr. 1 iš
ėjo 8 psl., spausdintas ofsetu, su
rinktas mašinėle, iliustruotas.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real, Londoną, Wind$orą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS” 

a -

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LII AS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų r 
oarapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estete Bocrds nerys

Tik už 2 dolerius
sausite visu mėgiama kišenini 
žurnalą “READER’S DIGEST” 

' ištisus 12 mėnesiu.

§i ir visus kitus žurnalus papigintai 
užsisakykite per lietuvi spaudos atsto
vą. V. AUŠROTAS, 186 GMoiane

1611 Bloer St. W. - - Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

MARMADUKE - RONCESVALLES, $5.000 įmokėti, geras 8 kSmbarių na
mas, 2 moderniškos virtuvės, nepereinamų, kambarių planas, vandeniu 
alyva šildomas. 2 garažai. Arti susisiekimo, krautuvių ir mokyklų. 10 me-, 
lų atviras morgičius.

ARMADALE AVE. $5.000 įmokėti, viso $16.900. Balansas 10 metų atvi
ras morgičius. Atskiras plytų namas, 6 kambarių, nauja šildymo sistema, 
garažas, geras įvažiavimas, vieno savininko namas.
ORIGINALŪS DUPLEKSAI. $10.000 įmokėti, balansas 7% morgRių. Viso 
17 kambarin, moderniškai įrengti, geležiniai laiptai, terašo ir balkonai. 
Viso kaina $33.000.
STREETSVILLE, ONT. 4 šeimų pastatas. 6 metų scnu*”». modemiškas, 
miesto kanalizacija, didelis sklypas, plius ekstra sklypas dėl statybos. Viso 
kaina $25.000. Įmokėti $8.000. Balansui 10 metų morgičiai.

PASITEIRAUKITE DEL KJTŲ NUOSAVYBIŲ-




